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Ao participar no Scminario "Evo]U(;ao da Familia Agricola" pretendi conlribuir para a 
rcflexiio mais lala sabre as transfonna<,:ocs da familia c, sillluitancamcntc, participar no 
prop6sito de conheccr a cvohu;:ao da familia agricola em Portugal. 

o cxodo fllral e a emigrayao despovoaram os campos, aperando grandes transfonn390es 
cconomicas e SOCIalS. Tais transfonna90cs, no sector agricola, rcsultaram IlUI11U 

diminuiyao muito expressiva de activos. No entanto, tal nao signifieDlI lima diminuiyao 
da imporlancia do trabalha familiar nn agricultura. De facto , como faz notar Rala, ao 
analisar as transfonnayocs cia agricultura portuguesa na segunda metade do sec. xx, 
tendo diminuido os activos no sector de perto de 50 para cerca de 10% dos activos 
totais, reforyou~sc todavia a expressiio dos trabalhadores agricolas familiares (Rolo, 
1996: 78-79). Como resume 0 autor, para a perfodo em analise - de 1950 a 1990 - "0 

dominio da (s) agricultura (s) familiar (es) veio pois a consoii9ar-se no meio agricola 
portugues". Na sua cotnuniea9iio trazida a este Seminurio, no entanto, este autor faz 
notar que, a partir dos anos noventa, a tendencia se inverte, perdendo expressiio a 
populayiio activa agricola familiar e, simultaneamente, tornando-se a familia agricola 
mals pluriaetiva. 

Tais transfonna<;oes tem obviamente implica90es na cvolw;ao das earactcristicas da 
produyiio agricola familiar. Oeste modo, para a!em das transformayoes tecnicas a nivd 
da produ9iio, que alteraram profundamente as tarcfas agricolas, modificou-se tambem a 
propria divisiio do trabalho no seio da familia, quc c ainda condieionada pelas militiplas 
combina<;oes de actividades fora da agricultura, desenvoividas pelos varios elementos 
familiares. 

A reflexiio agui apresentada tern por base infonna9iio empirica rcco!hida junto de 
agriclIltores transmontanos, entre 2002 e 2003. Esta infonnar;iio constituini assim, como 
se vera, lima aproxima<;iio ao conhecimento dos modos de vida, de um grupo particular 
de agricuitores - os criadores de bovinas de rm;a Mirandesa -, atravcs da apreciayiio da 
organizar;iio do trabalho e do lazer ao nive! dos agregados familiares estudados. 

No universo em analise, as Ires easos estudados correspondem a familias de criadores 
de entre os mais jovens. Pretendc-sc pais conhecer um gnlpO restrito de agricultores: os 
que, eontrariumcntc .i tcndc ncia gcra!, mlo partiram, fixando-se na agricultura. 

Com vista a uma melhor compreensiio do contexto de produr;ii.o das familias de 
criadores de vacas mirandesas. inicia-se a exposi~iia com a apresenta9uo da Associay50 
de Produtores de Bovinos de Raya Mirandesa, caracterizando a evolu9ao da estrutura 
demografica dos seus assoc'iadas, bem como as difercntes formas de produzir. 
Posteriormente, sera apresentado 0 conjllnto das tres familias cm estudo e, em 
particular, analisado 0 trabalho dos seus difercntes elementos. Esta abordagem 
permitini, enfim, umn reflexiio sobre 0 Illodo de vidll destes agricllitores e das relayoes 
i11lcrgcracionais, em especial das de trabalho e de assish~ncia mutua. 

Escola Superior Agraria de I3r~ganya 

l 
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Crladorcs de Mirandcsa: associa-tao, c"olu~iio demografica, sistemas de nmncio 

A Associaf;ao de Criadores de Sovinos de Ra~a Mirnndcsa 

A Associal;iio dc Criadores de Bovinos de Raf;a Mir.mdesa (ACBRM) criada em 1986, 
e a partir de 1993 respons.ivci pelas :tceocs de valoriz3ciio un rm;a mirandcsa. hcrdando 
n missao do Posta Zooicc nico de Malhadas de apoio tecnica aos fcspeclivos produ!ores, 
bCIll como as finalidades de promoCao, conscrvaCao e melhoramcnto da mea (Baptista, 
1999: 158). Para cametcfizar 0 uni vcrso dcs criadorcs des!a rnea de bovinos, rccorrcmos 
:'Is cstatisticas dn referida associac5.o. 

o interesse destu taea, cujo centro de origem (solar da mea) 5C s ilua em Tras-os-Monlcs. 
c assim reconhecido dcsdc h5. tnuito. 0 solar dn RiI~a Mirandcsa cstende-se por 
concelhos de dnas unidades geognificas distintas: Terra Fria de Montanha (concelhos de 
Bragmwa c Vinhai s) e Plana Ito Mirandes (concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro 
e Vimioso); 0 concelho de Macedo de Cavaleiros integrando tambem estc ccntro de 
origem s itua-se l1uma zona de trans i~ao. 

Estas duas 1I1lidades gcogni fi cas (Terra Fr ia de Montanha c Planalto Minmdcs) 
condicionaram tambcm, mcrce sohretudo das condir;ocs climati cas, dois sistemas de 
agricultura que integra ram os bovinos de raya mirandesa. Na primeira, com 
prccipitayoes mai s e\evadas (acima dos 8001l000mm), prcdominam os prados 
penmll1entes de rcgildio; no Planalto onde as precipitar;oes sao mais baixas (inferiores a 
600/S00mm) sao mai s freq uentes os lamciros dc seeadal (Sousa, 1992:6). 

Evolur;uo Dcmografica dos Cl'iadorcs 

Na Figura I estao reprcscntados 0 nilmcro de crindores associ ados da ACB RM , bem 
como os seus efectivo!> bovinos, cm tres momentos, 1996, 1999 e 2002, a que 
correspondem rcecnscamcntos promovidos pela associar;ao junto dos sellS associ ados. 
Conslata-se urn acentuado decli ll io do nluuero de associados (de eerea de 17% entre 
1996 c 1999, c a volta de 27% enlre 1999 e 2002), cvolur;ao que nao se traduz pa r uma 
redw;ao nos IllCSIllOS Icrmos dos cfCClivos bov inos. Dc faC IO, em 1999 os cfcctivos 
aumcntam iigciramellle, mas em 2002 0 11llll1Cro de animai s da rar;a registados apresenta 
j n, face a 1999, uma redur;iio de 4%. 

Estes dados relati vos a 1996 e 1999 dizcm respeito a tota lidade de assoc iados da 
AC BRM que entao sc concenlravam cxc lus ivamen te no dcnominado Solar da Rar;a 
Mirandesa. Os refcrcntcs a 2002 inclUCll1 criadores que se dislribuiam tambem por 
OUlros loeais, qllcr denlro do dislrito de [3ragantya, quer nOlllros POnlOS do pais. Notc-se, 
porern, que a expressao dos eriadores fo ra do centro de orige m da rar;a e. e rn 2002, 
abso lu tamente margin al (nlUl1erOS de crindores e de efcclivos). Acresce Olinda que estes 
criadores nao podcm comereia lizar il came de vitelo e novilho mirandl!s como DOr 
(Dcnominar;ao de Origem Prolcgida), nao estando porla nto nas mesmas cOlld i~oes de 
va loriza'rao desla prodm;;io. 

A ana lise da eSlrulura elaria dos criadorcs (Figura 2) cvidenc ia um grupo de agric ultores 
mais vel hos (na classc de idadc superior a 65 anos), que no primeiro eelISO se aproxi ma 
ja dos 20% e que pos!eriOrlllcnt e (e l\1 1999 e em 2002) vc refon;ada a sua posir;ao, 
ultrapassando esse vn lOL Por outro lado, os eriadores mais jovens (com men os de 40 
anos) em 1996 1cm Ullla represenlar;iio pr6xima dos 15%. Entre [999 e 2002 este grupo 
perde ex pressao no uiliverso dos c .. iadores. a s doi s outros gmpos de criadorcs 
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rcprcsentados, correspondentcs 35 classes etarias entre 40-54 e entre 55-64 anos, tern, 
ambos, maior peso no universo analisado (entre as 25 c as 35%). 
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FigU1"l1 I Evoiu(,'ao temporal dos Criadorcs c Efectivos totais de vaeas Minllldcs:ls 
dn Associu.;ao de Criadorcs de Bovinos Minmdcscs 

Fonte: ACBRM, Rcccnscamcnto dos Associados de 1996.1999 e 2002 

Na Figura 3 pode Imnbcm obscrvar-se, para as di fcrclltcs cl asses de idade dos criadares, 
a expressiio dos efcct ivos de vaeas mirandcsas, senda estes iguahnenle dislri buidos por 
classes. Veri fica-sc ilssim que as efectivos de vaeas mirandcsas de menor dimcnsao 
(i nfcriores a quarro vaeas) cxistem em todo 0 universo de idades dos criadorcs. 
predominando todavia nos situ ados entre as de milis idade (nos de mais 65 anos de 
idade e sobrct udo nos si tuados entre 55 e 64 anos). A medida qu e sc co nsidcrmn 
efectivos maiores vcrifica-sc que aumenta a importfincia re!ativa dos criadores nas 
classes de idadc mais baixa. Esta tcnMncia tOUla uma enfase part icu lar no caso dos 
cfL"Ctivos de 20 vacns ou mais, que pcrtencem exclusivamcnt e a criadorcs de menos de 
5-1 .mos c tem, alias, part icular expn::ssao nos de menos de 40 anos. 
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Figura 2 Idade dos Criadores de Varas Mirandesas da ACBRJ\'l em 1996,1999 e 2002 
Fonle: ACBRM, Rcccnscarnento dos ASSQ(:iados de 1996,1999 c 2 002 
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Figura 3 Criadores associados da ACBRM em 2002: distriblli~iio por classes de 
idud c c de cfcctivo bovino mirandes 

Fonte: ACBRM . Rcccnscamcnto dos Associados de 2002 

Pareee assim haver uma ceria associm;au entre a idade dos criadores c os efectivos de 
vaeas mirandesas. Nao que se possa dizcr que as criadores mais jovens passlIcrn apenas 
gnmdcs efcctivos, au que os criadorcs de mais idade so [em cfcctivos rcduzidos. De 
facto, na Figura 4 constata-se que entre as mai s jovens pcrsiste uma expressEo 
dominante dos cfectivos ale 8 vaeas. Mas se analisarl1los a dislribui~ao dos efectivos 
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maiores (com 20 vacas au mais), pelas classes dc idadc das criadorcs. vcmos que csfao 
clnramcntc ussociados ao gntpo dos mais jovcns. POT outro lado, as efcClivos de menos 
de qualTO vaeas mirn ndcsns oumcnlam a sua proJlon;::io de represcnta9ao nas difcrcntcs 
classes de criadores, dcs lTl<li s jovcns ate aos mai s idosos : naqueles cxistc em 30 % dos 
casas, nestes em 70%. 
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Figura 4 DistrilJuil;ii ll da s difcrcntcs classes de idadc dos criadorcs dc llIirandcsas 
pcJas divcrSlls classes dc !l IIlIlCrO d e ":Jeas 

Fonte: AC BRM. RcccnsC<lmcnto dos Assoc iados de 2002 

DifcrclI lcs sistemas de mfl ll ('io das ,'aeas Minll1desas: do sistema II'a d iciOllal (dos 
Ill'lis vclh os) ao s is tema cxtc nsi\'o 

Varios estudos tt!!ll pOSIO em cvidcncia os princi palS sistemas de produ(,:aa dos criadores 
de bovinos de rayn mirandesa e l: nel l's recorrente Lllll sistema de produyiio de 
agricultores mai s vclhos. Num estudo nu ma aldcia do concclho de Vinhai s foi lambem 
idcntificado cstc grupo de agricultores, que ai representava cen:a de I R% das 
cxplorm;6cs da freguesl::! (Sousa, 1992:23~29). Um OUlro trabalho, 1.'111 que foram 
inquiridas as aldcias com 111<1is de 20 cxplorar;oes de- criadorcs associados da ACBRM, 
refere 0 sistema de prod ur;ao dos idosos crj adares de bovinos mi randcscs que 
representa va 33% das cxplora,.ocs inquiridas (Fragata c Sousa. 1997:2 12). 

De acordo com os \raba lhOs citado.'>, estes cr jadarcs mais ve lhos C;It'<ICICrizIlIll-se 
noonalmente pOl' LUll nlnlle-ro reduzido de an ima is cr iados nutll si stema tradicional. com 
a condw;:ao e acompanlwllIento das vac<ls aos lamc iros diariamenlC, a que imp li c;! \J llla 

disponibi lidadc de rn~o-de-obra relati valllcn te clevada. sobrcludo nos casos Cill que as 
lamei ros nao sao lllllrados. 

Segundo infonna\ao do tccnico rcspons;'lvc l da ACBRM. no gfli pO de cri adOl"e-s ll1ais 
juvcns vem scndo idcnt ificado um novo sistema de mam:io das vaeas minmdesas 
baseado na pennancm:in dos alli mais no campo, em lalltciros vedados, c ni'io illlp lie'lIllio 
assim a pcnnancnci:l de pessoas a guarda- Ios. Trata-se de lima forma de- mancio 
extensivo c sobret udo eeollomizadora de mao-tk-obra . Estes casos, apes;l r <II: tudo 
mt!loritlirios no contex to tla Associ a!;fio, lem I • .'fcetivos bovinos de maior dilllensao. 
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Num trab(llho elll que foram obscrvadas vlirias explora~6es de criadorcs, inclui-se um 
caso com cstas caraclerislicas (Fragnta el at.. 2002). Ora, 0 criador analisado, 
aprcscntava urn efecti vo rclativamentc grande (26 vacas mirandesas), e indicadorcs de 
aClividadc rdat ivmncnlc ba ixos (valor da produyao - VAB - e consumos inlcmlcd ios 
por ha de SAUl, caraclcrizando-se cstc novo sistema sobrCludo r ela economia de mao
-dc-obra. De facto, as ,mtores definem-no como "um criador com Illuilas milquinas c 
pOlleo trabalho di sponivc l, que se afastou do mancio tradi cional ao manter os SUilS vacas 
mi ra lldcsas em pas\orcio durante todo 0 ano" (Fragata el ai., 2002: 185). 

Entre as SilUt\yOCS cxtrcmas (0 sistema tradicional c o maneio mnis extensive emergcnte 
da instalatyiio de al guns criadores Illais jovens), ex iste lima variedade de tipos 
intcnncd ios em fun~ao dos contextos cspccifieos ofcrecidos pelas estnlluras fisieas das 
expJoralYoes agricolas e pela disponibi lidade de mao-de-obra. Com efeilo, para instituir 
um sistema de maneio dos animais bascado na eXlensifiealYiio, toma-se necess{lrio que 
haja 1J!11 ccrto grau de cmparcelamenlo dus pas!agens. Qu, pelo menos, que entre est us 
se verifique uma certa proximidade, de modo a nao obrigar a frcq uemes des l oea~oes 
tanto 0 produtor como os an imais. Par outro lado, as casas em que as lameiros nao sao 
naluralmcllte vcdados obrigam tambcm a investimcntos (par exemplo a instala.yao de 
cereas), que eslao faci litados nas cxplora~oes com urn numero reduzido de parcc las. 

Dado que, em rcgra, quem aqui sc instala na act ividadc agricola - e em particular na 
cri,l(;ao de mirandesas -, c quem it partida di spoc ja de terra (par henll19u, Oil par 
cedi!neia de familiares). resulta que as limitaeoes das caracteristicas desta condicionam 
tamocill a modo COlllO se va i produzir. Ainda que sc possam apontar casos elll que ha 
emparcciamcnlO, c ate compra e arrcndaml'nto de terra, de um modo geral as 
cliractcristicas das terms hcrdadas (d imcnsao c local izae50) impoc ll1 rC;;lri!):oes ao modo 
de condlleao dcsta actividadc . Assim, apcsar das vantagcns do maneio extensivo, 
sobretudo a cconoll1ia de trabalho que possibilita, as imposiyocs dccorrentes da 
estrutUTa [isica da exploTllyiio agricola conduzcIl1 a situaeoes mistas de maneio. ta l como 
se veni adiantc. 

Impoem-sc agora uma nota que associe a c\'ol u!):ao dos sistemas de exploraeao a 
evolu.y5.o da estrutura del110grMica dos criadores dll ACBRM. Como ja roi dito, a 
propor~ao de criadorcs ll1ais ve lhos (corn mais de 65 anos), a(.:(.:ntua a Slla exprcssao no 
periodo de 1996 a 2002. Inversnmcntc, os criadores mai s jovens (com menos de 40 
:lllOS) vce rn no me~mo pe riodo de tempo dimill lli da a slla propor950. 0 que se veri fica, 
na verdade, e uma cada vel menor clltrnda de jovens 11>1 actividade "criar;iio de gada 
mirmuiCs", e conscquentemcnte na ACl3RM. e, s imu ltanc:unenle, 0 continuo transitar 
nas dircrentes classes etMias dcfin idas, ondc, cm r.'l CC da redUelio do lotal de associados, 
os de mai s idade aumentam a proporei'io de rcpr('s('nta~50. 

A evo lU(;:iio delllognifica deserita permi tc deduzir urn cenario fuluro em que se j unl:lI11 a 
inexor:ivcl e progre5siva retirada de aeti vidade dos mais vclllos c uma cad a VC7. l1lais 
li mitada entrada em (ll:tividade de jovens criadores. A prossc(.;IJCao inimcrrupta desln 
evo l u~i'io demografica tradtlzir-se-a, Illuito possivc1memc, numa dfiistica redue.10 do 
nU lllero de criadores de ra/ya mirandcsa. 

NOle-sc. toda via. que a evolU(;:ao dos efect ivos tolais de anitllais mio tern ll preScllwdo 
quebras ael:llluadas. ISlo a cuSllI, sobrelUdo, do aumellto do nlilnero e tin propria 
dimcnsao dos efcctivos maiores. Deste modo. a estimada rcdll~50 dnistie a do 1\(l1l1erO 
global de criadorcs pode nao vir a signifil:ar propriamellie 0 lim rJa actividad c pccuaria 
mas antes, 0 alcam'::11' de 11111 OUlro patamar evoluti vo desta actividade . Baseado llum 
menor ni: mcro de cfiadores e com efecti vos ma jores, nesse novo equi librio. os criadores 

I 
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tcnderao a adoptar, porvcntma, sistemas de malleio mills modcmos e eCOllomizudores 
de miio-de-obra. 

Duas qucstocs pcrmancccm loctavi a sem respos!a . A primeira diz respeito ao limiar ate 
ao qual podcra diminuir 0 numero dos criadorcs scm por em ri sco a continuidadc da 
aClividade, islo e, assegurando uma dimcnsao minima de produ9iio que pt.!rmita urn 
cscoamenlo organizado e eficientc da mcsma. A segunda qucstiio refcrc-sc ao Ilumero 
de agricu llores que possuem d esdc ja nas suas cxp]Ofn\ocs as condi90es de invcstimenlo 
e, sobreludo, as de base fi sica para podcrcm lransitar para sistemas de manei c mn is 
cfic ienles c economizadorcs de miio-dc-ohra. 

Trcs FamiJias de Criadores Jovcns 

Aprcsentam-sc de scguida, nn forma de cstudos de caso, Ires familins de criadores, que 
configuram aspectos da transi():ao da forma de explonllyao tradi cional dos bovinos 
mirandescs, para 0 mancio moderno. Descrcvc·sc a actual estnltura familiar e a sua 
evolu():ao, elaborando·se assim a historia da familia , cmbora de f0n11a sucinta. Por fim 
passa-se a uma caraclcriza():50 pormenorizada das aClividades dianas dos seus membros. 
Atravcs de on;amcntos-tcmpo realizados em difcrcnles epocas do ano, contabiIi 7..aram
-se os tempos dispcndidos nas di fe rentes actividadcs. Oeste modo, C possivel avaliar a 
partieipa():iio dos elementos da familia nas mu[tiplas tarefas a eumprir. 

Pretende-se nssim dar conln do modo de vida dcslns fnmilias de agricultores, quc no 
contexto das zonas dcprimidas onde prosseg ucm a sua actividade agricola em 
exclusividade num casa, e complementada par actividades fora da csfera agricola /lOS 

outros, tern em comum 0 facto de serem exemplos bern sllccdidos nas suas aldeills. Com 
efeito, apesar do ll1uiw trabalho, estas familias alcal1~am. niveis de rendimcnlo c de 
consumo rclati vamcntc clevados para as padroes locais. 

A Familia Santos 

Celast!) . 74 anos 

Albino, 43 8nos 

Marial1a.7 anos 

Anlonio. 17 anos 

Figura 5 Estrutura da Famili a Santos, Vimioso 
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Catari na (39 anos) c Albi no (43 anos), casados, sao ambos naturais de II llla aldcia do 
cOllcelho de VimiosQ. Aqui vivem com a mha Mariana de sete anas. Catarina tem ainda 
urn mho anteri or aD casamento, Antonio, de 17 all OS, que estuda em Bragan(j:a nn Escola 
Profissional. Em regra, aDs fins-de-scmallu, volta a casa oode ajuda nos trnbalhos que IHi 
a fazcr. Catarina c mha de agricultorcs (Carlos de 79 anos e Celeste de 74) , e vivcu 
scmprc na aldcia com eles. Estudou ainda nlgum tempo em Vimioso, omle fez 0 2° ano 
do cicio prcparat6rio. Na aldeia, nunen csteve muito [igada as tnrefns mais pcsadas da 
agricultura: aj udava as pais no que fosse prec iso mus, regra gem l. ti!lha a seu cargo 
sobrctudo as lides domesticas C 0 trabalho nas hOrlas, que sao como que ex tcnsocs da 
casa. Emborn pudcsse ter cSlUdado mais - " tinlln ga:aa para os eSfl/dos" - e ate 
arranjado emprego fora da agricultura (e da aldeia), 0 facto de ter tido um mho sem 
casar, fixoll -a loca lmente,j unto aos pais. Mais tarde veio a casar earn Albino, nalUral da 
mesma aldeia, que trabalhava tambCm na agricultura, em casa dos sellS pais. 
Constituindo, entao, uma nova explorar,:iio agricola, Catarina e Albino, lem ainda a 
conccssiio do cafe da aldeia, que exp loram. E estn ncli vidade que Ihcs prccnche 0 

quatidiano, fugindo assim a esfera unica da agriclll!ura. 

A explora~ao Ub'Ticolu tern um erec tivo de scte vacas mirandcsas. No cntanlo, dada a 
vida muito ocupada deste casal com 0 atendimento dos cJientcs no ca fe da aldeia , quem 
assegura 0 maneio qllotidiana dus vacas sao os pais de Catarina, Carlos c Ccleste. Estes 
vivem em casu distinta e fazem ainda horta propria. Na Figura 6 csta uma deseri~iio das 
aelividades dcstc casal, num dia de Inverno. 

Figura 6 Descril;iio dctalhada das actividades realizadas pelo casa l mais idoso cia 
Familia Santos. nllma quinta·fcira de Janeiro 

Inverno, 8-01-2004, Quinta-feira 

Hotas Celeste, 74 anos Horas Carlos, 79 anos 
7:30 levanlei-rre e lavei-me 8:00 Levantei-me e lavei-me 

Fiz lume ao fumeiro 
Fiz lume na cozinha 8:30 Fui para a loja das vacas, tirei 0 

8:30 Dejejuei-me eslrume e bolei as vile los a mamar 
9:00 Arrumei a casa 

10:30 Bolei as vacas e fui leva-las ao 
lavel a roupa e estendi-a 

lameiro; estive a desviar agua 11 :00 Fiz a a lmo<;:o 
12:00 Almocei 12:00 Cheguei a casa e almocei 
" 00 Arrumei a cozinha 
13000 Fomos apanllar de comer para as 13:00 Fomos apanhar colTida para 

vacas com as burras as vacas com as burras 

15:00 Descarregamos as nabiQas " 00 Chegamos a casa e descarregamos 
15 :30 Acomodei as vacas 

16:00 Acomodamos as vacas 16:00 Fui busear as vacas 
17:00 Descanse i ao lume 17:00 Chegue i, botei os vitelos a mamar 
18:00 Fiz 0 jantar depOis de prende r as vacas 

1900 Janlamos 18:30 Descansei 
19:00 Jantamos 

19:30 Arrumei a co zinha 19:30 Descansei e vi televisao 
20:00 I 
2 1:00 Fui para casa da minlla l ilha lamar 22 :00 Fui dar de comer as vacas 

I conta da Mariana 
1:30 Fui para casa e deitei-me 23000 Deilei-me 
18h TOTAl 15h TOTAl 
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Nos diagramas dus on;mm:ntos-tcmpo (Fi gura 8) destcs quutra elementos da fumilin (0 
ca~:l l central em anali se, e 0 casal mai s vc1ho de progcn ilorcs) ve-sc que Catnri na c 
Albino, pura al':111 das ta refas agricolas c domesticas ua sua casa, ocupam 0 seu tempo 
tambcm com 0 traba lho no cafc. Trata-se duma agricultum a tempo parcia l em que 0 

peso do Irabal ho diario com liS "acas e sobrctudo Feilo por fami liarcs mnis idosos. que 
complcmcmam assim a 3ctividadc da cxp Jorur;uo dos fillies. Facilmcntc 5C conSla ta que 
a elcs cabc, especial mente a Carlos, a tarera de conduzi r as V:leas ate aos paslOs, ai 
permuneccndo com clas. c de traze-las de volta aos cst:ibulos. Dc facto, como pode ler
-se na Figura 8, c Carlos quem mais sc ocupa das vacas em todos as dias analisados, nus 
qllais 0 tcmpo dispendido corn cstas wrefas represenla aproximadamenle 50% do tOlal, 
podendo mesmo ultrapassar este valor. Ja Ce leste, que participa lambem, embora cm 
menor escala, nas laTcfas assoeiadas aos anima is, tcm um papel primordial na csfera do 
apaio domest icu: acomp anha aneta ,i noite enquanto os pai s tmbal ham ate tarde no cafe 
(Fi gura 6). 

Os elementos mai s javens da familia (Antoni o e Mariana), nao aparecem represent ados 
nos diagramas (Figura 8) pelo facto do trabal ho por el es reali zado ser ocasional . Apesar 
de ambos .tiudarem no que houvcr para fazcr. a aCli vidadc que Ihes e atribuida 
priorilariamenlc pelos pais e estudar. Assim, a organiz3(,:ao das tarcfas a realizar c feita 
sem contar com a sua panicipayao. Note-se ainda que aos fins ·de-semana e nas fe rias 
escolares participam quer no labor agricola, quer sobrelUdo servindo no cafe. 

Esle negoc io. cxplorado pelo casal mais jovem, cOllstitu i uma ocupay:1o bastante 
Oexivel e, portanta, concil iavel com a sua rclnti vamcnte limi tada acti vidadc agricola. E 
vu lgar os cafes das aldcias. confarme a cJientela e a disponibilidade dos que 0 

freq uentarn, variarem 0 numero de huras em q ue estao aberlos. Exceptuamlo a casu dos 
reformados inacti vos, C 11l aioritariamente os homcns, e natural que em cada epocn do 
ano (marcada por diferentcs tarefas agrico las), as huras di sponiveis para frcquenta r 0 

cafe sejam as mesmas que 0 dono tem livres para 0 abrir. No easo observado, 
nonnalmente 0 cafe es!a fcchado de manha, tendo Catarina a tarefa de 0 limpar. A tarde 
c :i noite, Albino e a Illulher nltcrnam pcriodos de Irabalho neste estabelcc imenlo com as 
v,irias farefas agrieolas c domeslicas que tc.n tambell1 :l seu cargo. Por vezes, sobretudo 
a noile c tambem ao fim·dc-scmana, trabalham ai as dois conjulltamentc. 

Na Figura 7 pode aprcciar·sc a Il1ultiplic idadc de tarefas a que tem que fazer face cste 
casal numa jornada de Imbalho de um di a de vcrao. as dias de traba lho do casa lmais 
jovem sao mais longos do que os dos pais de Catarina, c tamb6m comportam urn men or 
nlHllero de homs de lazer (Figura 8). Nesta familia a possibilidadc de concili ar 0 

trabalho nas duas act ividadcs (agricultura c exp lorm,:ao do ca fe) e conscgu ida pelo facto 
do casal ma is idoso assegurnr boa parte do trabalho com as vacas mirandesas. 
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Verao, 28-07-2003, Segunda-feira 

Horas Catarina, 38 anos Horas Albino, 43 an os 
7:30 Levantei-me, lavei-me e veSli-me 

8:00 Levanlei-me, lavei-me e vesli-me 
8:00 Fui dar de comer aos poreos e galinhas 8:30 Fui dar de comer as vacas 
8:30 Fui a harta regar 9:00 Fui a horta buscar aboboras para 

10:00 Arrumei a casa as poreos 
10:30 Fui abrir 0 cafe 10:00 Fui ao milho para as vacas 

11:30 Fiza almor;o 12:00 Esperei 0 almor;:o 
12:30 Almocei 

12:30 Almocei 13:00 Fui abrir 0 cafe 
13:00 Arrumei a cozinha I 14 :00 Estava com dor de caber;:a 

e de ilei-me um pouca 17·00 Volle i para casa; lui regar 0 mi lho 

16:00 Fui dar de comer aos animais I 
19:00 Fui prender as vacas; dar de 

17i90 Fui para 0 cafe I comer aos porcos e aos vilelos 

20:30 Fiz 0 jantar 20:30 Aguardei 0 jantar 

21:30 Jantei 21:00 Jantei 
22:00 Arrumei a cozinha 2 1:30 Fui abrir 0 cafe 
23:00 Fui para 0 cafe I I 

2:00 Vim do cafe, regue i flares 
2:30 Deite i-me 2:00 Voltei do cafe e deitei-me 
19h TOTAL 18h TOTAL 

Figura 7 Descri~i'io das uctividades realizadas pelo casal mais jovem da Familia 
Santos, uma segunda~feira de Julho 
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Verao, 27-07-2003, Domingo Verao, 28-07-2003, Segllnda-feira 

Trabalho ...... Trabal'lo 
'h 12.5h 

Carkls 79 anos 1511 Carlos 79 arlCS I r 16,5h 

Trabalho Trabalho 
9,Sh 13,5h 

Celeste 74 anos 17,5h Celeste 74 anos If 19.5h 

Trabaltlo Trabalho ...... 
14,Sh 15,5h 

Albino 43 anos III LL Or 17h Albino 43 anO$ I r' ,. 
Traballo Trabalho 

15.Sh 15,5h 

Catarirla 38 anos r .r 19 Catarna 38 anos II I ,91> 

,", 50% 100% 0% 50"10 100% 

Invcrno, 08-01·2003, Quinta-feira 

Trabolho .... 
9,Sh Trabalho com 

Carlos 79 anos I[ 'Sh o Vacas 

Trabatlo If] QutlOS AniJrnis 
14h 

Celeste 74 anos Ir 18h 
o FQHageiras 

Trabal10 o Outras Cunuras 

15,Sh o Activ,dade Oomestic:a 

A lbino 43 anO$ II I I ~r 18h o Actividades nao Agl lcatas 

Trabalho ..... 
17h 

Catarina 38 anos I I ,~, 18,5 
III Luze, 

O~~ 50% 100% 

Figura 8 Diagrama das actividades realizadas pOt dois casais (de jovens e de 
idosos), da Familia Santos 
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A Familia Vilares 

Anlonio , 40 anos Concei~ao , 37 anos 

Abel , 16 anos Joao, 11 anos 

Figura 9 Estrutura da Famflia Vilares, Vimioso 

Tambem nesta aldeia do concc1ho de Vimioso, Concci9ao e Antonio Vilares, casodos, 
vivem com os filhos Abel, de 16 an05, e Joaa, de 11. Vive ainda com eles, a mae de 
Concei<;:ao, Marta, ja viuva. 

Concei<;ao estudou ate ao fim do primciro cicio, mas depois nao quis continuar, 
regressando definitivamcntc <\ aldcia, ande scmpn: trabalhou na agricultura. Primeiro, 
em casa dos pais, depois na sua propria. E actividadc que aprecia e para a qual tern 
competencias, Antonio, tern a quarta dasse, tendo trabalhado sempre na agricultura, em 
casa dos pais que cram tambcm agricullOrcs. Mais tarde, estreoll-se na constnH;ao civil, 
que ia compatib ilizando com as tarcfas nos campos. Hoje tern a sua empresa ncssa 
aClividade - e ell/preifeiro -. avcnturando-sc jii com obms fora da aldeia. Gerindo e 
traba!hando nesse sector, continua, no cntanto, a rcsidir na aldcia ondc traba!ha tambem 
na agricultura, estando-lhc dcstinados os afazcrcs mais pesados e que reclamam a 
condllyao de maquinas (lavouras, por cxcmplo). Assim sc ocupa aos fins-de-semana ou 
no fim das tardes. 

Marta continua a trabaihar na agricultura com a filha, como al ias scmprc fcz, vivcndo 
agora em casa desta - lima casa nova j ii cOllstruida por Antonio. 

Os filhos do casal Vilares estudam, 0 ma is velllO cm ilragallya , 0 outro em Vimioso, 
mas estuo tambem muito ligados as acti vidades agricalas em que panieipam. Sobretudo 
Abel, de 16 anos, cujo contributa em traba lho c jit aprec i<ivcl. 

Uma vez que 0 marido trabalha fora da agricultura os oryamentos-tempo foram 
registados relativamente a COllceiyao e Marta, que sao quem diariamcntc realiza as 
tarefas agricolas. 



Horas 
7:00 
7:30 

6:00 

6:30 
9:00 

9 :30 

10:30 

11 :00 
I 

13:00 
13:30 
16:00 
16:30 
17:30 
19:00 
19:30 
20:00 
20:30 

I 
23:30 

16,5 h 
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Inverno, 8-01-2004, Quinta-feira 

Conceh;:ao, 37 anos 
Levanlei-me e arranjei-rne 
Acendi 0 lurne; dei de comer as vacas 

Oespachei os meus lilhos para a escola 
Preparo a merenda para rnirn e rninha miie 

Ajudei a por os vilelos a mamar 
Dei de comer as galinhas 
Tomei 0 pequeno-alrnor;:o 
Arrurnei a casa; pus roupa na maquina 

Botei as vacas ; a rninha Mae loi com elas 
Acomodei as vacas 
Fui de carro encontrar-me com a 
minha Mae para limpar a floresla 
Comemos a merenda 
Conlinuamos a trabalhar 
Regressamos; Fui despachar os vitelos 
Prendemos as vacas; 
Fui para casa e estendi a roupa lavada 
Fiz 0 jantar 
Jantamos 
Arrumei a cozinha 
Fiz renda e vi te levisac 

Deilei-me 
TOTAl 

Horas 
7:00 

7:30 

9:00 

10:30 

11 :30 

13:00 

16:00 
16:30 

19:00 

19:30 

20:00 

23:30 
16,5 h 

Marta, 62 anos 
Levante i-me e vesti -me 

Fui as vacas: tirei estrume 
Dei de comer as vacas e galinhas 

Tome i 0 pequeno alrnor;:o 
AJudei a arrumar a casa 
Botamos as vacas e lui com elas 

Enccntrei-rne com a lilha e 
Icmos limpar a f loresta 

Comemos a rnerenda 

Fui buscar as vacas 
Prendi as vacas; Bote i os 
vite los a mamar; encerrei as 
galinhas; Acomodei as vacas 
Ajudei a lazer 0 jantar; parti lenha 

Jantamos 

Fiz renda e vi as ncvelas 

Deitei-me 
TOTAl 

Figura 10 DescriC;ao das actividades realizadas par duas mulheres (mae e filha), 
da Familia Vilares, uma quinta-feira de Janeiro 

l 
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Verao, 27-07-2003, Domingo Verao, 28-07-2003, Segunda-fcira 

Trabatlo Trabalho 

8,Sh IOh 

",," III II Ir "',," III I II 16,5 
62 anos 

16,5h 
62 anos 

Trabalho Trabalho 

IOh 11 .Sh 
., .. , 

CorlC~ao II ~ 17,5 
Conceil;ao II I r . 

" 37 anos 37 anos 

<W. 20". 40% 60~6 aO% l00~. 0". 20':~ 40~. ' 0% '00. l (l(r,o 

I llverno, 08·01-2003, Quinta-fcira 

Trabalho Trabalho com 

" h D Vacas 

IY OJltos AnllT6lS 
"'", If 11 1G.Sh 

62 allOs o Forrageiras 

o Outras Cutturas 
Trabalho o Aclividade ();)rr85tica .. .... 

11,Sh 

D Actividados n1l.0 Agri::olas 

Concei<;:ao III I II 16.Sh 37 alles 
~ Lazer 

IW. 20% ,,% 60 •• 80% ,,>0% 

Figur:1 11 Diagrama das lIctj"iclndcs rcalizadas por duas mulhcrcs (mae c mha), 
da Familia Vilarcs 
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Na Figura 10 faz· se a dcscri9iio das actividades realizadas por estas dllas mutheres !lUlU 

din de Invcrno. E pode concJuiT-sc que 0 sistema de mancio imptcmentado na 
cxplorar;ao C 0 tradi cional: ha a condur;ao das vacas ate ao lameiro e ainda todo 0 

trabalho de !impeza das camas dos anima is, bem com 0 fomccimcnlQ de forrngcns c 
Tat;OCS no estabuio. No dia analisado, Marta nao pcrmanecc com as vacas no campo, 
indo cnconlraT-SC com a filha para "/ill/par a floresra ", Neste easa, 0 lamciro onde as 
dcixou c vcdado, podcndo as vacas ai pcnnancccr scm vigilancia. Salicnta -sc tambem 0 

mancic dos vitclos que, Olio indo ao campo, tern de ser postas a mama .. antes da partida 
das vacas para os pastas. Esla pralica indica tambcm que virelos e vacns mio cSlao 
eslabulados conjuntamcntc. 

Pela analise dos diagramas da Figura II , nola-sc que c Marta quem ocupa mai s do seu 
tempo com as selc Yllcas Mirandcsas da explorar,:iio, sempre mats de 10% dn durar,:i'io do 
sell din, podcndo chegur pr6xima dos 300(0. Marta s6 dcscansa um pouco das "Jides da 
boYinicu ltura" quando Abel, 0 neta mais velho, a acompanha all substitui, 0 que s6 pode 
sucedcr em tempo de ferias escalares. Conceir,:iio, par sua vel, ocupa-se 
prcfcrcncialmcntc da casa c das tarefas domesticas. 

A Famili a Martins 

Angelirul. 93 an05 

................ ==== = 
Felisbcrto. 50 anos Manuel. J 5 aoos 

Figu!':112 Eslrulu!'a da Familia Marlins, Vinhais 

Lurdcs e Manuel sao casados c "i"em na aldei a de nasccnlra de Manuel, no concel ho de 
Vinhais. AlC m dos seus dais fil hos, Carlos de onze allQS e Illes dc quatro, "ivclll ainda 
com des a avo de Lurdes, Angelina, yiuYa, C 0 irmao de Manuel, Feli sberto, que e 
deficientc motor. 

Lurdcs nao e natural dest;:! aldcia, mas de lima outra. tmnbem no coneclho de Vinhais, 
andc viveLl ate aos 26 anos, sernpre com a Avo, j[l entaD viuva. Lurd cs c a scu in ni'io 
mais velho (filhos fo ra do casamento), vivcrnm com a avo materna, uma vez que a mae 
cnlrelanto casou c emigroll para .. 5 Astllrias. Lurdes so a conheccu quando tinha nove 
anos, c foi com a avo que aprcndeu a trabalhar no~ campos. Tc ve varias oportunidadcs 
de cmprcgo fora da aldei a, de Illodo que 0 raclo de ter ficado com a avo ale aos 26 ,1ll0S 
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foi umll op~ao assumida. Dcpois de casar com Man uel, mudou·se para a aldeia dele, 
continuando II traoalhar nn agricultura. 

Manuel semprc viveu na sun aldeia natal, tendo cSludado ate a quarta classc. Tem varios 
inniios c alguns vivem lambent, actualmentc, na mesilla localidade: uma irma C 0 
marido sao rendciros da maior casa local ; Felisberto, 0 inniio mais velho de Manuel, 
com uma sequela dcixada pda meningitc enquanto crian~a, reside com 0 casal. Vivcm 
todos no. cnsa que outrora foi dos pais, agora jn reconstruida, e cxploram grande parte 
das terras herdadas. 

Lurdes eManuel tem 15 vacas c trabalham ambos na agricultura, ajudados pOl' 

Felisbcrto. A avo de Lurdcs nao tern jn qualqucr actividadc. Pcla analise do on;:alllcntos
-tempo de Inverno apum-se que a tarefa de levar as vacas ao la meiro fica mais a cargo 
de Fclisberto. Nos restanlcs dias de registo nfia fa i passive! apUr;JT a acupa~ao do tempa 
dcste elementa, porquc se encontrava auscnte, mas na dcscri~ao das actividades de 
Lurdes num dia de Verao h;i a referencia de que foi Fcli sberto quem levou as vacas ao 
lamei ro (Figura 13). 

Figunl 13 Dcscril;ao das adividades rcalizadas pelo casa l du Familia Martins, 
uma quinta-fcira de Julho 

Verao , 24-07-2003, Quinta-feira 

Haras LUrdes, 38 anos HorClS Manuel, 45 anos 

5:30 Levantei·rre 8:00 Levantei·me 
6:00 Fui aparelhar a egua ao meu 8:30 Fui ao estabulo de tractor, busea r 

cunha do, para ir co m as vacas 

I 
urn comedouro para as vitelos e lui 

6:30 Andei a cavar batatas com a meu Who instala-Ie no lamelro 
9:00 Vottei e levantei a minha Av6 e filha 

11 :30 Regressei a casa 
9:30 Oei-Ihes e tornei a pequeno almo<,:o Esperei a al mo<,:o 

10:00 Fui matar Irangos com a meu filho 12:30 Almocei 
11:30 Preparei 0 a l~o 14:30 Fui a vila buscar gasolina pa ra 
12:30 Almo9amas a molo serra 

13:00 l avei a loo.;:a 
Fiz camas e arrumei 16:30 Fui ale a cerea das vacas e 

15:00 Oescansei ; liz na renda levei-as aos caslanheiras : vaa 
17:00 Novamente cava r batata s comer as lalhas do chao 

18:00 Voltei para casa ; dei de comer aos 
animais 21:30 Vo ltei para casa e jantei 

20:00 Fiz a jantar 
22 :00 Vi televisao 

22 :00 Janlamos 

"00 Arrumei a cozinha 23000 Fui dormir 
22:30 Fui cle itar-me 
18h TOTAL 15h TOTAL 

o trabalho com as vacas e com as cu lturas forragciras tambcm e, em grande parte, 

realizado pOl' Manuel. que assil11 prccnch e partes irnporlantcs do se ll dia. Lurdes 
tambcm pode vcr-sc obrigada a cuidar das vaens (a 2/4/2004 cerea de 20% do sell dia 

foi assim oClipado), mas C lIlais raro. j li que ll1ui tas das lides dOlllcsticas (que inclllem 
lomar eonta da ti[ha e da Avo) cslao cxc lusivamenle a sell cargo . E tambcll1 era que, em 
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geral, se {)Cupa da nlimcntar,:ao e Iimpcza das lojas dos oulros animais dOl cxp lora'Yao 
(Figura (4). 

Esta cxplorat;:ao tem lim efectivo bovina de vacas mirandcsas rclativamcntc clcvado, 15 
vacas mirandcsas. com urn sistema de maneio em lluC os animais sao scmprc recolhidos 
no cstabuio, durante a noite. Dc dia POfl!lll. nCIll scmprc sc requer a prcscnt;:a de aigllcm 
que guarde as vac<l.S, pois c rcfcrida a cxislencia de tiffin cere a, (Figura 13). Quando 
cslas ficam acompanh3das nos lamciros, quem as leva c Fc1isbcrto. 

No d ia 24 de Ju lho de 2003, Manuel proccdcu a instalar,:ao de um cOnlcdouro para 
vitelos nllm delerminado lameiro, 0 que remelc lami.>em para om mancio utilizando j ii 
diversas faci lidadcs caracteristicas de uma condut;:ao mais eXlensiva do efectivo. 

Nota Final 

Como ja fOI referido, :IS Ires famllias em foeo eonfiguram sistemas de maneio das vacas 
mirandesas pr6xi mos do maneio tradicional. Para a realizaryao de todo 0 trabalho 
inercntc a cSla actividade, quer nas familias pra ticando uma agricultura a tempo parcial, 
(em que par isso 0 tempo de aclividade dos seils elementos se di vide entre as Inrefas 
agricolas e as OUlros tmba lhos), quer no caso de agricultorcs a lempo inlei ro, IHi sempre 
recurso a mao-de-obra de oulros elementos da fami lia, residentes Oll n50 no agrcgado 
domestico. No caso da Familia Santos, a maior parte do trabalho com as vacas 
mirandesas e exccutado pelos elementos mats vcl hos da familia, n50 rcsidcntes na 
mesma casa, oem pcncncentes it mesma explorar.;iio agricola, isla em scntido estrito. Na 
Familia Vilarcs e tambcm um elcmento mais idoso, dcsta feita resident c na casa e 
participando lambcm dos oulros trabalhos nesta exploraryao agricola, quem tern a cargo 
grande parte do trabalho com as vacas. Par fim , na Familia Marlins, em que todos as 
elementos do agregado domcstico trabalham a tempo inteiro na agricllitunl, quem tern a 
incumbencia de conduzir as vacas ao paSIO C ai pennanecer com elas, quando 
necessaria , e um fami liar dcficicntc molar, e que portanlo esla algo limitado nas tarcfas 
que pode desempenhar. 
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Venl0, 14·06·2003, S:ibado 

Trabalho 

I'" 

0% 200/. 40% 60% 80% 100,}o 

Vcriio, 24·07·2003, Quinta.rcira 

Traballo 
IOh 

Verau, 23·07.2003, Quarta-feira 

T1aba1l10 
6h 

0% 20% 40% 60~~ 80% 100% 

Primavera, 02-04-2004, Sexta-fcira 

• Trabalho 

7,5h 

Felisberto 50 enos 14h 

15h Trabalho 

ISh 

0% 20% 40% 60% 80% 101W .. 

Trabalho com 

o Vacas 

Q QuIros Animais 

o Forrageiras 

o Ourras CuHuras 

B.Sh 

Manuel 45 anos f-___ W"" ........ "'"l 14h 

Trabalho 

IOh 

Lurdcs 38 anos 15h 

~~~~ 
0% 

o AClividade DonT!stica 

[J Aclividadas nao Agri::olas 

Ii LSl'!cr 

100% 

Figura 14 Diagr:lInu dn s activid ades rca liznda s pclo casa l Martins c num caso 
tambcm jlelo irmiio de Manuel Ma rlins 

1 
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Assim, a rcaiizu!yao do mllito trabalho rcclamado pelo manci c das vacas passu pel a 
contribui cao qucr dos muis idosos, qtl cr de individuos com lil11il<I(;OC5 fi sicas 6bvias, 
mas c de nOlar que as horas de traba lho sao consumidas sobreludo nil condu950 e 
acomp:mh:uncnto das vacus. Eslas "canseiras c vallas" rcqucrCIII ma is mobi lidade do 
que capacidadcs fi s icas estritas. 

Destaca nHe ninda as Illu llipias vertcntes dlls rclat;6cs imergeracionais na fa mil ia, 
patcntes nos casos aprcscnlados. Por lim Iado, liS crian9us e j ovens que, crescendo no 
seio da actividade agricola c al participando ocasionai mcnte, cstiio ja afastados dcstas 
incumbcncias quotidiamllllcntc. Ao cOnlrario, ali ,is, do que fai obscrvado noulras 
s iruacoes em Portugal (Pinto, 1998) 0 objcctivo princi pal de acti vidade infnntil c a 
cscola. Por oulro lado, 0 ombrea r em varias larefns dus gertu;oes adultas prcscntcs - os 
mais ve lhos e os adullos j ovens, ger,\(;:ao central nesta ana lise - , que part icipam na 
reali zu9iio do trabalho necessaria ao funcionamento global da cxp lora<;ao agricola. Par 
fim, c tambcm de salientar a divisao do trabalho entre marido c mul her; nos casais 
observudos que entre si rcparlem a grande futi a das tarefas agricolas e das Llc tividadcs 
fo ra da agricultura. Sc 6 aos homens que as tarefas ma is pesadas sao atribuidas, as 
mu lheres sai " 0 destino" duma mais pro longada carga horaria quotid iana. 
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