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Nota Previa

ESle IllllllerO cia scric Estuclos rcproduz pane significaliva
de lima tese de .Mcslraclo aprescntacla na UTAD - Univcrsidade de

Tras-o:-:-Molltes e Alto DOllro, em 1993, com 0 tftulo Pastores,
re!wlllws de ()ViI/os e plIstoreio, Qtle/if/llrn para 0 ,vislema trat/ido

Jla/ de e.rp/orll(iio.

Da lese originaL retirilmos lim capitulo. rcferente ao estudo
cia prodw;ao ovina IlUll1a aldeia clo concelho de Braganc;a e aD cSludo
ccon6mico das explorayoes de DvillOS dessa aldeia; e alguns anexos,

cuja <.lus0ncia naa prcjudic:Jm a leitura c compreesna6 dcste texto.

Passaclos estes anDS, 0 texlo perdeu alguma actualidacle,
pois algumas das cOlldi~6es entao analisaclas sol"reram allera<;6cs.

Porque conhecemos a cvolw;ao enlrelanlO verificada (0 nosso traba
Iho de investigac;ao realizado entretamo. perlllitill acolllpanhar a

aClividade) podelllos afinnaf que 0 texto nao perdell. nos seus aspec
LOS funclalllenlais. aClUaliciacie. Podelllos referir que as altcra.;;oes

Illais illlponantes -qll~ se verificaralll. sc relacionam com aspectos de
legislayuo (par cxcmpl0. regulamenta~aocia activiclade, posturas

alltarqllicas): com as 1l1odifica<;6cs verificadas nalglllls organismos
ou inslilui<;6es (por exemplo. servi~os ligaclos ao Ministerio cia
AgriculLura I: altcra~6es nas nonnas c reglilamenlos de apoio e

sllbsfdios concedidos aos criadores de ovinos.
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Sera interessante. no futuro, fazer a comparayao, relativa
mente a cste estudo, e analisar a cvolu~ao do sistema tradicional de
cxplorayuo de OViIlOS, e proclIrar ellcontrar as razoes das alterw;oes

verificadas.

Para it realiza~fiodo lrabalho tivemos a preciosa colabora
~ao e apoio de diversas pcssoas. a quem gostarfamos de reilerar 0

1l0SS0 agradecimcnto.

Ao Prof. Jose Ponela, 110SS0 orientador cientffico na reali
za~iio do trabalho, pela sua preeiosa oricnla~iio, disponibilidade

scmpre manifeslada e encorajamcnto cOllstantc.

Ao Prof. Agoslinho de Carvalho pela sua contribui~iio no
arranqlle inicial do trabalho c pela rcvisflo dos lextos e sugestoes que

nos faclIltou.

Ao Prof. Alfredo Teixeira e" Prof~ Isolina Poeta que, nas
difercntes rases do lrabalho. cOlllribufram com as slIas opinioes c

slIgestoes para 0 texto deste trabalho.

Ullla palavra de grande gratid;1o para todos os pasLOres
entrevistados, pela disponibilidadc com que colaboraram na realiza

~iio do trabalho.

Bragan,a, Dczembro de 1998
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RAC - Recenseamento Agrfcola do Continente

RGA - Recenseamento Geral Agrfcola

RICA - Rede de [Ilforma,ao de COlltabilidacles Agricolas

SAU - Supcrlkie Agricola VIii

UTAD - Uiliversidade de Tras-os-Moilles e Alto Douro

VAB - Valor Acrescentaclo Brulo
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Sfmbolos e unidades

ha - hectare

kill - quilollletros
I - lilms
111 - metros

111111 - milfmctros

r - coeficicl1lc de correla~uo

r:? - coeficiente de dClerl11inai,(ao

t - tOllclada



Glossario

A maioria dcstas denomina~6essao comuns e rem significado
identico em todas as aldeias do concclho de Bragant;:a. Contudo, hit
termos que variam no senti do Oll conceito, de aldeia para aldeia. Assim
scndo, a clabora~5.o deste yocabulurio obcdece, prioritariamentc, aD

significado dado pelas pessoas cia aldeia de Milhao.

Adil - Terms em pOllsio mas situaclas nu ['alha. Terras nao
cultivaclas situadas nu zona anele 5e faz a cu!tura de cereal.

A1'lllcirc - Medida de capacidade correspondentc a I:; litros.

Afolhar - Pascer 0 murfolho. Pastorcio llas culturas de cereal
quando as plantas est;1o pequcnas.

Badana - Designac,;ao fJorque econhecicla a ovelha cia rac;a
BaduniJ.

Baldios - Terrenos que sao pcrtellC;a do povo da aldcia e que
podcm ser Llsufrufdos por qualqucr l11oraclor da aldeia. Normaimcillc
S~lO gcriclas pela Junta de Freguesia.

Canhonas - Ovelhas adultas.
Cancclas - Conjullto de cancel as dc madcira que rormamllm

recinto fechado para guardar e recolher a rebanho no campo, uti Iizadas
para que a gada cstrumc a terreno e/oll para recalher e pernoitar 0

rebanho.
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Cortinhas - Ten·enoccrcado. veclado, geralmente proximoda
habita~ao.

Cria - Bovinos. Conjunto de bois e vacas. Vitclos.
C.-iador de ovillos - Toclo 0 proprieli.lrio cle ovinos. Inclui os

pastorcs e as pessoas que nao tendo lllll rebanho possuem algumas
ovclhas. normalmcnte l1l11 numero pequeno de ovinGs.

Contra-folha - Terreno do lermo da aicleia que foi folha no
ano anterior e est"-I agora em pousio.

Corri<;a - Ovil. Constl"ll<;ao para alojamento cle ovinos. gcral
menle isolada, siLuacla no campo. forada aldeia. Tambclll existe a versao
ortograrica '·cllrri~a".

Curral - Recinlo onde sc recolhe 0 gado. rnslala~ocs para
alojamclHo de ovinos. proximo ou junto ~I habita<;ao ou meslllO nUllla
dcpendcncia da casa de habila<;ao. Lojas para alojamenlo dos ovinos.

Dccrua - Pril11eira bvollra para preparayao do tCITellO para a
cullura de cereal, efcctuacla CI11 Abril-Maio.

Estiar - Diz-se que lim rebanho cstJ i.l estiar quando os
anillli.lis, no Ver[IO. estao rccoillidos nlllll<l somora. geratmenlc elll
cancdas. durante as homs de maior calor.

Estrcfolha - 0 llleslllo qUG contra-foilla.

Faceira - 0 meslllo que failla.

Fanancn - Turos de ervf.lS secas.

Folha - Zona delimiLada do Lermo cia alcleia. na qual'; reiLa a
cullllra de cereal desse ano.

Carlo - Ovinos. Rebanho de ovinos. 0 meslllo quc rebanho.
As popula<;6cs utiliz<lm COlll mais frcqucnciu a c1cnomin<.l<;ao d0 gael a
para designar 0 rebanho.

Gado a Illcias c gado a ganho - S,10 cluas l'orm<ls de parceria
quanlo ;1 propriedad~ clo rebanho. B<.lSlallte cOlllum hJ alguns anos.
aClualmcnle ~S{,'i em dc"uso. Nao encontraillos ncnhum caso no COllCC

Iho dc I3n.lganc;a. IlCIll ellcontrJmos CJualquer pastor que Lenha conheci
mento da existe.ncia actual de lllll rebanho nestes regimes. Os regimc,",
de gada a Illeias c de gada a ganho apreselll<.lm. de aldeia para aldeia.
algumas difercnyi.ls c algumas varianlcs. Nos regimes de parccria temos
dois conlralantes. 0 "clono do gado" au '·p<.llraO do gado" e 0 pastor.
EstabL:leccm entre si Ulll contrato verbal (naO ~ usual 0 contrato escrito)
COIll dllrac;ao vari.'ivel. clllbora no gada a ganho seja, geralmcntc. pdo
pcrfoclo de um anD. 0 pastor tern a i lIclIlllbCncia de gu ardar 0 gada. fazer
a paslOreio, e toclo 0 trabalho de conclu<;<:io. tratamcnlO e expiora<;<:io do
rebanho. No gada a meias os i.lnimais pertcllcem ao "dono do gada" e
toela a prodllyaodo rebanho (cordeiros. leite, 1;1) celi vidida a meias (.-1Qc:-
para a IJatrao do gado e 50Q, para 0 pastor) enlre 0 pastor eo "dono do
galio·'. 0 hm do contrato. 0 pastor tem que entrcgar lllll rebanho com
o ml:smo numcro ell: ovelhas qut:" recchclIllO infclO. 10 gada a ganho. 0
patr;10 compra lIlll "gado"( rebanho) danclo UIll "moille" (monle J 0 \ alor
em dinlleiro que pagol! pdo gado) e C0 paslor que vai tralar do rebanho.
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Qualquer receita em gent!, gerada pelo rebanho, CdivicliJ~L elll parle~

igllai~, pelos dois. Finclo 0 conlrato, I"azcm eniao "as c011las", a gaclo ~

vendi do, ou avaliaclo, pOl' umC1 dada quantia. Dessa qUillltia ereliraclo 0

"monte", que pertencc ao patrao do gado; 0 montante c!essa quant ia que
for alem do monte edividido em panes igllais entre 0 patrao do gada e
o pastor. Sc a quanl ia porque roi vend ido, Otl aval iado, 0 gada for in feri or
ao "monle". a pastor tem que stlportar mctade desse prcjufzo. Estes
regimes de parceria baseiam-se num acordo cntre duas pcssoas. que sc
conheccm e, geralmente, corn rela~oc:-- de amizack. Esse acordo e
cstabelecido cntre as duas partes por motivos que, frequcntemenle. nao
se prcndemlln icamcnte com razoes de ordem economica Oll do possfve I
ganho com os animais. Por isso existiam gados a meias e gaclos a ganho
sob contratos com algumas variantes. CIll fun'!ao cia amizade OLI relaci
onamento entre os contratanles. De acordo com vjrios exemplos.
antigamcnte esle tipo cle COlllrato entre 0 dono clo gada e 0 pastor nao se
ficava apenas pelo rebanho. Aprcscntava outra caracterfstica de fndole
social e comunit{iria, apesar de nada ser escrito pOl' cada contratante. 0
patrao do gada sentia-sc na abriga~;}lJ c!L-' prover ao sustcllta da l"amf1ia
clo pastor, pOl' adiallwmento de verbas. POl' exempl0, se 0 pastor tinha
filhos e precisava de comprar roupas, cal~ado ou Olltros bens pma a
famflia, podia procurar 0 patrao do gado quc cmprestava a cJinhciro
nccess{Lrio para estas c1espesas; este clinheiro nao fica sujeito ajllros. No
rim do contrato, quando faziam "as comas", era descontado cia parte
pcrtencente ao pastor 0 tntal do dinheiro emprestaclo pelo patran.

Galega - Desiglla~ao porque e conhecida a ovelha da ra'!i.I
Galcga Bragan,!ana.

Horta - Terreno cullivaclo com hortalit;;as ouleglllllcs, proxi
mo da povoa<;ao all fora deJa.

Horta - Horta Il1uilo pequena (em media menos dc-IOO m2)

junto cia habit"';"o.
Jcira - Area de terreno quc uma junta de bois pocle lavrar

durante Lllll dia. Valor em dinheiro pago pOl' Ll1ll dia de trabalho
assalariada. Dia de trabalho de lllll assalariado.

Manifcstante - Todo 0 agricultor que declarou possuir ani
mais, segundo as especics referidas, nos processos de candidatura a
inclemniza,!oes ou sllbsfdios.

Marao - Carneiro cle cobri~ao.

lVlarfolho - Plantas de cereal pequenas, verdes e tenras.

Marras - Marcos que delimitam 0 termo de LIma aldeia au
POVOi.l'!uo. Linha que define 0 limite cia {trea terrilorial de llma alcleia.
Marcos que clelimitam uma propriedade Oll ullla parcela.

Monte - Terreno nao cultivaclo. Cobcrto vegetal que cresce
nos terrenos nao cllltivados. Os pastores distinguem dais tipos de montc:
o monte fechado, constitufdo par arbllstos altos e muito c1cnso nan e
propfcio ao pastoreio; 0 monle aberto, COIll coberto vegetal POLlCO dcnso
e de pequeno porte, permitc 0 pastoreio dos rebanhos. Valor. cm
c1inheiro, de lllll rebanho explorado em regime de gada a mcias.
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Ovclhas it guarda - No regime de animais ~l gllarda. h~l. lllll

at;.ordo enlre lim criador (ou pastor) e outra pessoa que possui lIITI ou
varios animais (sempre em numcro reduzido) e que porter outras
actividades ou pOl' qualquer Dutra raz[io nao pade Oll nao pretende sail'
diariamcnte com os animais para pastoreio. Esta pessoa poe as ovelhas
"~l guarcJa". as sells animais sao colocados no rcbanho e para todos os
efeitos passam a fazer parte intcgrante dessc rebanho, tem a mesmo
tralamenlO. eondw;:ao e malleio. Qualqucr receita gerada por esscs
animais c inlegralmente para 0 clono dos animais. Se houver aeiclenles
Oll mone desses animais 0 pastor nao erespons(tvel pOl' isso. nao tendo
CJue dar qualquer rctribuiyao. Como contrapartida a pessaa que tem
animais "~I guarclu", cede [ameiros c pastagens para pastoreio do
rebanho. Oll da as denominaclas "vallas".

Pao - Cereal, triga au centeio. Seara. Campo de triga all
cellteio.

Pastor - Par defini<;ao, pastor 6. a pessoa quc guarda, guia au
apasccnta gado. Regra geral, no cOllcelho de Braganya 0 pastor e
simultaneamclltc 0 dono do rebanho, sendo mllito pOlleos os pastores
assalariaclos. Poresta !"azao, entendemos pOl' paslortodo 0 indivfduo que
possui um rebanho e faz a sell pastoreio.

Pascer - Pastar. Andar no pasto.
Poulo - Terra de cereal, em pousio.
Produ(or de ovillos - Toda a pessoa que possui um rebanho

ou lim numero elevadodeovinosqlle prochlz bense produtos, na maioria
destinados ~l venda.

Rasao ou rasa - Medida de capacidade correspandentc ao
alqueire. Alqueire bcmmcdido, passado com a rasoira, um pall cilfnclri
co para acertar a medida.

Rebanho - Grupo cle ovinos que fazem cliariamcnte pastoreio
conjunto e sao gllardados por lll11 pastor.

Scstia - Perfodo do dia, de muito calor, durantc 0 qual 0
rcbanho fica recolhido nllma 50mbra.

Tagalho - Manada de gado. Pequeno rebanho (com menos de
50/600velhas).

Termo - Territ6ria cia aldcia all i"regucsia. Linha que define a
limite da area terrilorial de uma aldeia.

'Ternls de campo - Terrenos de cultura de cereal, trigo ou
centeio.

Terras de pau - Terrenos de clIlllna de cereal, trigo ou ecnteio.

Tou~a - Rebc11l0S de carvalho.
Voltas - Cedencia cle pastagens Oll direito de pastagem feilo

pelo dono das ovclhas aguarda, aD pastor que trilz essas ovelhas no seu
rebanho.

Vima - Segunda [avoura para preparat;uo do ten·eno para a
ellhura de cereal, efcctuada alguns meses apos a deerua.

Vizillhos - Moradorcs de uma alcleia ou povoa~iio.





( ... J Os ovino.\', com sells carlleiro.\·, ope/lias, horregos e
cordeiros, viriwil i/ dcsel1lpenhar 1I11 f-listdritl do HI/mllllidade
trllll.w.:endelltefiflirt/o flO pllsroreio, pJ"ot!lIzinr/o ta, Clime, teire e
meSfJIo rrablilho. .!igllrol/t!o el/l .Festa.\' COJ11ullittirias e cerimdnias
religio.\'ll.\'. com llJl1iqm\sil1la il1lo/a{-'llo HOS a"ore.\' paralfp!acor II
ira dos Delise.\'. 0 rebllldw dos ovillos /}(/SSOli au sil11b{)!i~·l1lUcom
"il ovelha perdida", a.figllra do "H011/ Pastor" e a pflre;,a ('
iJ10cellcia do "Cordeiro" que slIbifl {fOS AIran's com S. .I0l10.

Eugenio de Castro Caldas
A lIgriclilwra porrugueslI arroves clos rempos

1 Ie. Lisboa, 1991: 17-18
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CO) sistema tradicional
de explora~ao de
ovinos em Bragan~a

Resumo

Neste lrabalho procura-se eSllIdar a expJora~iio de ovinos, dc
lima forma global, atraves de lima analise do sistema tradicional de
explora<;ao. 0 trabalho desenrolou-se na area geogniJica do concelho de
Braganc;a, no Nordeste Transmontano, dcsde meados de 1990 ate £10

inicio de J993.

Partindo de lima am'ilise comparaliva dos efectivos ovinos nos
diferentcs distritos, faz-se lima aprecia~ao cia importfi.ncia dos efectivos
cia regiao. Veririci.llllOS quco Nordeste Transmontano ocupa, no contexto
nacional, um lugarcntre as regi6es do pals cOllllllaior numero de Qvinos.
POl' sua vel., Bragall<;a e 0 concelho ciesla regiao que possui efectivos
mais elevtldos. A explora<;ao de Dvinos CIll Bragan<;a, e na regiao, tem
grande lradic;ao C existem condic;oes propfcias para essa actividade.

Para 0 concelho de Braganc;a, analisaram-sc os facLores de
enquadramcnto cia ex plorac;ao de ovinos. Saoestes facto res que permitem
ou dificultam a ael ividade e influenciam a sua evolw;ao, iSLO e, eoncorrem
para as condi~ocs cxistcntes para a explorac;ao de ovinos. Entre os
factores que conlribuem para cssas condic;oes sobressaem a existcneia
de baldios e de areas afectas it cultura ecrealffera. Estas (litimas servem
para 0 pastoreio dos rebanhos, quando em pousio. Verifieou-se que
aldeias dircrcnlcs podem posslIir dircrentes condic;ocs para esta
aClividadc. Elaboroll-se uma tipologia, em func;ao da existencia de
balcJios e da qtlalHidade de cereal prodtlzido em cada aldeia, como
indicador cia quantidacle cia area de l~rras afeclas a ccrcalicultura.

EOIt;AO DO fNSTlTUTO POL/TEeN/CO DE BRAGANyA 2000
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Considcraram-se estes factorcs como as mais importantes e decisivos
para a forma como as criadores fazem a expJor~l(;ao dos rebanhos.

Pcla analise do sistema Iradicional de explora~aode ovinos,
dcfiniram-se cinco elementos constituinles do sistema: 0 pastor, 0

rebanho. 0 espa~o, 0 maneio e a comunidadc. J:"ez-se 0 estlldo e
caracterizw;ao de cada l1l11 destes elementos e das inter-rclayoes ex istenles
entre eles. Para eSludar 0 fllncionamemo do sistema realizaram-se
entrevistas com pastores em diversas aldeias do concelho. Procllrou-se
conhecer, junto dos pastores, 0 modo de fazer G as razoes e1as suas
praticas e metodos. Verificumos quc a tecnica tradicional de explorac;ao
de ovinos mostra uma Iogica cOllsistcntc com as condi<;oes do meio e cia
regiao, c resliita da articlIla<;ao e aclapta<;:1o entre os interesses dos
pastores e as cOlldi~ocs cspecfficas do meio onele eSlao inseridos.

Relativi1mellte as perspectivas de flllllro. aponta-se como
passive I 0 desenvolvimento cIa produ<;ao ovilla da regiao, com base no
actual sistema tracliciollal de explora~ao,com intervenyaa nos diversos
aspectos anele e POSSIVe! melhor<lr 0 funcionamento do sistema.
Considera-se que a c1cfillic;ao de uma estratcgia de clesenvolvimclHo cia
explora<;ao de ovinos cleve assentar em Ires pressupostos: respeito pelo
sistema truelicional c1eex plorac;:ao de ovinos: credibilidade das institu iyoes
e rclas.:ao de mutua confian~aentre as institui<;oes e os criadores: ligayao
e coordcna<;ao entre as di vcrsas inst itu i~oes com in f1ucncia na produ<rao
oVilla.

A eSlrat6gia de descnvolvimento cia criayJo cle ovinos cleve
envolver mecliclas prioritarias nas seguintes areas: investiga~ao. lIpoio
tecnico e infonnac;ao, rorma<;ao e apoio ~lS associa<;6cs de criadores.

Alem destas medidas, deve considerar-se que 0

desenvol vimento cia produ<;ao ovina nao pode serencarado isolaclamentc.
D~ve scr acompanhaclo pelo c1escllvo!vil11cnto das restamcs activiclades
do mcio rural. Por scu lado. a criat;ao de ovinos pude cOlltribuir para 0

clescnvolvimento regional, cspecialmentc cia mcio rural, para a fixac;ao
das populac;6es e para a mi.Ulutem;ao do tecido social.

Abstract
This work is an attempt to study sheep production I"rom a

global perspective, by means of analysing the traditional breeding
system. It was developed in the county of Bragan<;a. in Northeastern
Tras-os-Moilles. since mid 1990 till the beginning or 1993.

The importance of sheep ex iSling in lhc county was assessed
with basis 011 a comparative analysis of stock ill every district. This has
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shown that Northeastern Tras-os-Montcs has a place among the regions
with more sheep. in the domestic context. and Bragan\=<1 is the county in
the region which has the higher amourHs. Sheep breeding has great
tradition and suitable conditions in Bragum;.a.

Sheep production factors, concerning Bragan~a county. were
anal yscd. These r~lctors faci Ii tate 01' cOl1strai 11 the act ivity and influence
its development, thai is. help the actual conditions lor sheep breeding.
Among those factors, there are COllllllon, haldios, and tields for cereal
growing. The laLler arc grazed by l'Ioeks when lel'i fallow. Different
villages have different conditions for this activity. A paltcrn was
established respecting the existence ofbaltlins and the amount ofcereal
produced in each villagc, as an indicator of the extension ofland allOled
for cereal growing. These factors were considered as most important
and definitive for sheep breeding.

From the analysis of the tradil iOllal system, five components
wereestabl ished: the shepherd, the l'Iock, the space, the sheep production
activities andlhc community. Each one was studied and characterized,
as well as the inter-relations among them. In order to study the way the
system works. interviews with shepherds were carried out in several
villages. The procedures and reasons for their practices and methods
were investigated. It was seen that the traditional sheep production
techniquc is logically consistent with the conditions of the environment
and tile region. and results from the art iculation bel wecn the shepherd's
interests and the specific conditions of the envirollment.

As for the future, the development of sheep production is seen
as possible. based on the present tr,lditional systcm and intervening on
several aspects which may improve the .system. Devising a strategy for
the development or sheep farming must be based On three assumptions:
the r~spect for lhc tradition<ll systcm; the credibilit) of the institutions
and mutual confidence between institutions and sheep breeders;
connection and coordination among the various institutions which
influcnce sheep br~cding.

The strategy for the development of sheep production must
involve priorpoticies in thc following fields: research. technical support
and information. training and support to breeders associations.

Besides, the development of sheep breeding should not be
considered separately. It must be accompanied by the development of
the rural activities. Shcep production. itself. can help regional
dcvelopmel1l. especially the rural one, the selliement of people and thc
up-kccping of social tis~lIc.
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Introduc;ao

A ovinicultura 6 uma das principais actividades pecwlrias clo
pafs, embora 0 sell peso seja variavel de regiao para regiao, c e llma
importante fonte de rendimcnto para J1luilaS explorac;6es agrfcolas.
Neste trabalho vamos eSlUdar a explonlc;ao de ovinos elll regime
extensivo, de pastoreio de percurso. A esta forma de explora<;ao. que
segue metodos e processos tradicionais. vamos chamar sistema lradici
onal de explora<;ao de ovinos_

Para 0 !lasso trabalho, inlcrcssa-nos identificar as regi6es
allele esta actividacle (em maior imponancia, em flln~ao dos sells
efectivos. 0 Nordeste Transll1ontano e lima destas regiocs, sendo 0

concelho de Braganc;a aqucle que possui. n<l regina, 0 maior 11 II mero de
i.lnimais. ISla demonstra a importflilcia da exploraC;ao de ovinos, na
regiao e no concelho, ee indicador de que cxistcm condi~5cs ravon.lveis
para esta actividadc. Importa, tambem, idelHificar c caraclerizar as
condi~6espara a cri<.u;ao de Qvinos existentcs no concelho de Bragan~a.

Para estudar 0 sistema tradicional de cxplorayao cnccessario conhcccr
C55as condil'0es, pot-que delas depende a forma como se faz a ex plora,iio
dos ovinos.

No sistema tradicional dc explorac;:ao, intcressa-Ilos saber
como sc faz a cxplora~ao dos ovinos, as praticas e metodos, OU seja, 0

modo de proceder dos pasta res e a sua.i lIsti fica<;:lo. Os pastores seguem
pri.lticas e me-todos que c1erivam cia tonga tradil",,:ao cia aCliviciacie nesta
regiao. que procuramos dcscrever e analisar.
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A imponfrncia dos efectivos, 0 mimero de pessoas que se
dedica a csta actividade e as perspectivas de evolm;ao I"utura Icvam-nos
a ullla quesLao: qual a importflllcia econ6mica dos ovinos e 0 nlvel de
rendimemo proporcionado pOl' esta actividade? 0 futuro da produ,ao
ovina, como qualqueroulra actividaclc, estaem grande parte dependente
cia sua capacidade cm proporcionar um rendimento satisfat6rio ~lS

pessoas que a cia se declicilm. Intcrcssa-nos saber como a proclw;ao
ovina se integra nas aClividades cia exploru<;ao agricola, como fUllcio
nam cssas explorayocs equal 0 sell nlvel de rcndimentos. Estas sfio as
linhas gerais deorientat;~lodeste lrabalho e 0 objecLivo global do mesmo
e analisar 0 funcionamento e as perspectivas de futuro do sistema
tradicional de cxplon.l'iao de ovinos. Para este efeito, estuclaremos os
seus principais elementos: 0 pastor. 0 rebanho, 0 espac;o, 0 maneio e a
cOlllllnidadc.

A forma como abordamos 0 esLuclo da explorac;ao de ovillos
parte do conceito de que esta acti vidacle cleve SCI' cntendida como lllll

sistema. Este sistema CCOlllpostO pOl' varios elementos interdepcnclentes
e agindo entre si. A defini<;ao destes elementos esti dependente do nlveJ
de analise que econsicleraclo, isto C, se se trata a qucstao ao nlvel de uma
regiao au cia cxplora'rao agricola. Ao nlvel da rcgiao, e para 0 nosso
Lrabalho. interessa-nos a forma como cada um dos eJcmclllOs influencia
a cxplora'rao de ovillos e como cOllcorrcm para a cria~ao das condi~6es
para eSla actividade. Ao nfvcl cia cxplora~ao agricola inleressa-nos a
caractcrizadio de cada um dos elementos, as suas inter-relacoes e a
forma com~ concorrem para 0 funcionamclHo do sistema de exp'lora'rao.

Para a derinidio dos elementos conslilUintcs do sistema trLldi
cional de explora~50 'de ovinos seguimos de perlo os trabalhos de
auto res franceses que se dedicarum ao estudo cia produyao animal
segundo esta perspectiva. nomeadamcnte os trabalhos realizados pel as
invesLigadores do Departamento de Investiga~aosobre Sistemas Agra
rios e Desellvolvimemo do lNRA, prillcipalmellte os trabalhos de Osty
(1978), Sebillotc (1979), Lhoste (1984), Lalldais (1987) e Vallerand
(1988).

o eslUdo aprofundado do sistema de explora,ao de O\,inos
cleve envolver varias ciencias, versundo sebre os recursos animuis, os
recursos vegeLais e as sociedades humanas. Deve SCI' lllll Lrabalho
Illultid iscipl inar que permita a caractcrizac;ao exaustiva de cada um dos
elementos clo sistema, dos diferentes nfvcis e de welas as inter-relac;6es
e redes em que se baseia 0 sell fUllcionamento. A nalureza e as
caracterlslicas especfficas c1este trabalho, bem como as conc!i<;6es para
a sua execu<;ao nao permitem, eclaro, esse aprofundamento. Procura
mos aburdar os elemenlos do sistema de explora~ao com alguma
prorulldidade, fun,ao de Ulll ceno equi librio global, destacando aspec
tos menos estudados uu que nao mereceram, ate agora, a interessc cia
investigayao.

Os trabalhas que conhecemos sobre a explorac;ao de ovinos.
principaimcilte sabre a regiao de Tras-os-Montcs sao, essencialmcnte,
relativos aos aspectos tecnicos da produyao; ~IS caracterfSLicas des
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al1il11ais~ ao pastoreio e a Ilutriyao animal; il t1tiliza~ao dos espayos de
pastoreio. Outros lrabalhos abordam as questoes do pastoreio, cia
1I1iliza<;:ao dos recursos e das praticas tradiciollais das criadores de
ovinos IlUIlli.1 perspecliva socio-cconomica e cultural.

Alguns Irabalhos rocam os aspeclOs leenieos, de ordem biolo
gica.ligados ~l reprodw;ao c aos indicadores tecnicos relativos aprodu
~ao, eomo Pereira e Almeida (197617), Calheiros (1981) e Azevedo
(1985 l. Hii alguns estlldos sabre a rac;a Galega Bragall~alla e as suas
caraclcrislicas lllorfol6gicas e etllol6gicas, como os trabalhos cia DGP
(1987) e de Teixeira I 199 I).

Sabre 0 pastoreio. a transumfmcia e os terrenos utilizados
pelos rcbanhos em pastoreio ha varias referencias, de qucdestacamos os
lrabalhos sobre a regi"o da Serra da Estrela, pOl' Martinho (1981) e
Coelho (1982); sabre os rebanhos e actividades de pasloreio na Sen'a de
MOI1lesinho. de Louren~o (1981); sobre 0 pastoreio e as pniticas de uso
dos terri Lori os de pastoreio, em varias regiocs do Centro e Norte do pars,
par Oias (1965), Conchol (1985), Melo (1988) e Medeiros (1990).

o pastoreio comunitario e as "rebanhos do povo" sao referi
dos em varios trabalhos de Oias (1953) e Brilo (1990). Tamhem as
pr~llicas tradicionais relacionadas com a vida pastoril foram objccto de
esludo pOl' Oias (1965). As rela~6es entre pastores e agricuhores sao
rereridas par v:'rios autores, como 0' Nei II (1981), Chonchol (1985),
Lucas (1987) e Melo (1988).

A importancia dos baldios ll<.l criacrao de rcbanhos e as qucs
toes rclacionadas com 0 usa c frui~ao destes terrenos C referida pOl'
varios aUlores, nomeadamente. Estevao (1983), Rodrigues (1987) e
Gralheiro (1990). Sabre a utiliza~ao dos terrenos baldias e a sua gestao
pel a comun idade ex istem referencias em trabal hos de Louren,o ( I98 I),
Nobre (1981), Portela (1985) e Melo (1988)

Desconhecemos quaisquer trabalhos realizados com urna
aborclagcl1l sistemica DU direccionados para 0 estudo global do sistema
de explorayao de ovinos. Desconhecemos, tambem, trabalhos de ordem
(,;onccptual sobre a aplica~ao cia amHise de sistemas 110 estudo da
produc.;:fio animal, cm Portugal. Por isso, seguimos a mctodologia de
analise de sistemas usada pOl' autores l"ranccscs para 0 estlldo cia
explorac.;:ao ovina. tendo em aten':(ao a sua apl icar;ao asilua~5.o cancretn
cia regifia em estudo.

Para a concrelizavao do trabalho dcfinimos previamenle os
scgllintcs objectivos especfficos:

- idcntificar as zonas com cfectivos ovinos mais elevados, no
Nordeste Transmontano;

- identifiear as condi~6es. no cOllcelho de Bragan,a, que
influenciam a explorar;5.o de ovinos:

- identificar a variabilidade de condiyoes para a criayao de
ovinos. na area geografica do concclho de Braganya;

- identi ficare caraclerizaros elementos do sistema tradicional
de explora~aode ovillos;
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- estlldar 0 fllncionamento do sistema ao nfvel da aleleia e ela
explora~ao:

- avaliar 0 rendimcnto dus explora.;;oes agrfcolas com ovinos.

Comoj5 referi mas, as condi.;;oes dc real izayao do tmbal ho nao
permitiam 0 estudo aprofundado do sistema tradicional de explora<;ao
de ovinos. Estecstlldoe. assim. noessencial, lim trabalho que, fornecen
do os conhecimcntos cle base necessarios, pretenclc servir como ponto
de partida para a elaborLlyao c rcaliza<;ao de novos esLudos Ilcste
domfnia, em areas de investiga.;;ao mais especfficas. Se esta cja uma
razao qucjustifica a realiza~ao do Lrabalho. oulros 1ll0Livos exisLem.

Para alelll de climprir com tllll clever academica, a realiza<;ao
do trabalho justifica-se pelo eonLI'i~Uloque pode dar para 0 desenvolvi
menLo cla explora.;;ao de ovillos. E fundamcntal 0 conhecimento clas
condi<;6cs, das pr;1ticas e do funcionamcnta clas cxplora<.;6cs de ovinas,
nOlllcadamcntc para a prcpi.ll"ayao e claborac;ao de aCyoes ou programas
de dcscnvolvimcnto cla produ<;ao ovina da rcgiao.

As cxplorayocs agricolas com ovinos debalem-se com algu
mas diricliidades e problemas, geralmentc de origcm ex6gcna, que c
necessario com baler para que sc POSSil desenvolver a produ<.;ao ovina.
ESludar 0 s istcmi.l (radicional de ex plorac;ao de ovi nos impl ica lambem
o conhecimento dcssas c1ificuldades c problemas, c1as suas callsas
imcdiatas e antecedentes. Estc conhecimento evital para a elabora<;ao
e exccu~ao dc Illedidas tcndclltes it mclhoria das conclic;oes para a
cxplorayao de ovillo.".

Uma polftica de desenvolvimenLo da produyao ovina deve SCI"
illtegrada, de forma a envolver lOeios os elemelHos clo sistema de
explorayao. Para tal, e necessario tel' lima visao global do sistema de
cxplora<;ao, do sell flillcionamellto e das illter-rclay6es entre os elemen
tos desse sistema. A realiza~ao destc trabalho justifica-se pela necessi
dade cle conheccr 0 sistcma traclicional de explora<;:ao de OViIlOS,
idcntificar c caracterizar os sells elcmentos c reforyar 0 conceito de quc
a prodll~ao ovina nao cleve SCI" encarada apcnas do ponto de visla clas
tecnicas de prodw,;ao animal.

A questao do desenvolvimcnlo cia produyao ovina coloca-se
a partir da importflllcia que tem os efeclivos OViIlOS, pelo sell interesse
eeollomieo para as popula<;6es do Illeio mral e pelas poteneialidades
existemcs na regiao para esta aClividade.

Como dissel1los jCl. 0 Nordeste TranSI1l0IHanO (onde sc desLa
ca 0 caso particular do cOIicelho de Bragan9a) est,-' enLrc as regiocs do
pa fs commaior nu mere de ovi nos. Nuo se trata de 1I In fenollleno reCCnlL:,
verificoll-se ao longo de todo 0 ultimo seclllo. Existe, port an to, lima
longa Lradic;ao de criac;iio de ovinos que dcmonstra, de certa forma, 0
interesse das popula<;oes rurais pOI' esta act ividade. Podemos considerar
que tal interesse se baseia. no cssencial, em Ires razoes. Em primeiro
lugar, h<.i. condic;oes favoraveis para esla aClividadc. Em segundo. os
rcndimentos que os proclulores cOllscguem abler COIll os ov inos S~IO, em
termos relativos, satisfatorios. Por rim. nao cxistellln<l regiao activicla
des altcrnativas com capacidade de mobilizar 0 interesse dos criaclores.
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o Nordeste Transl11olllano e. segundo os indicadores
economic..:os. considerada lima <.las regioes mais atrasadas do paIs c cia
Europa. Sao pOllcas as aClividades alternativas e a agricultura, activida
de que ocupa grande parte cia sua populayao. debate-se COI11 grandes
problemas. A regiiio cncontra-se IlUIl1i.l siwayao de Iloloria perda
dCI11ografica, principalmente 110 111cio rural. A pecmiria e lima dus
principais e mais importanLes actividadcs das explora~6es agricolas,
sendo gcralmcnte aceile que a regiiio tem apLictao para a cria<;ao de
<Inimais. nomeadamcntc de ovinos. Ora a criw;ao de ovinos pode
contribuir para 0 desenvolvimento regional, para a fixa~ao das popula
c;6es e para a l1li.lIll1ten~ao do tecido soci al do meio rural.

autra razao importante para estudar 0 sistema traclicional de
cxplora<;:ao de ovinos csta relacionada COlll as perspectivas cia nova PAC
quanto a cxtcnsiric<.lyao cia agricultura. A explorayuo de ovinos nos
moldes do sistema tradicional eSla de acordo com as oricnlacoes da nova
PAC. ESla, d..l impontlllcia aos sistemas extensivos e ..;05 aspectos
relacionados com 0 ambienle, a ocupac;ao do tcrritorio e a manutem;ao
do mcio rural. A criayao de ovinos em regime de pastorcio pode
contribuir para a mallutcn<;ao do mcio rural Iluma regiao que, como
disscmos atras. sc encontra ameaerada pela descrtillcayao htll1lana.

A excctu;ao do trabalho obrigou tl delimitac;ao geogratlca cia
area a estlluar. Como ~lrea geografica de incidcncia do nosso trabalho
escolhclllos 0 Nordeste Transmontano, mais precisamcntc 0 concelho
de Bra~anca. ESla cscolha ficoll a dever-sc. fundamentalmcnte, a dllas
razoes~En~l primciro lugar. a imponflllcia "dos efectivos ovinos deste
concelho e a tradivao da prodw;:ao ovina na rcgifio, e no proprio
concelho. Em segundo lugar, a slia proximidadc relativamente 1.10 nosso
loca Ide trabal ho habi tual. 0 que permi ti" maior fae iI idade de cxccw;ao.

a trabalho de call1po teve infcio elllmeados do ana de 1990 e
tcrminouno inicio de 1993. Neste·periodo, a execll~ao do trab"lho teve
de SCI" conjugada COIll a nossa actividade profissional na ESAB. Daqlli
advicram, naturallllentc. algumas limitac;;oes quanto ~l disponibilidade
de tempo para a sua execlIc;ao.

Ainda antes da realiza<;ao do trabalho de campo, foi nccess ..l
rio recolher tod<.l a document<.lc;ao c informc.H;ao disponfvel sobre os
assuntos a tratar. Fizemos pesquisa bibliografica sobre todos as assun
lOS relacionados com a explorac;ao dos ovinos, nomcadamente: 0

pastoreio e as pr::iticas de condw;ao dos rehanhos; os baldios c a sua
utiliza<;ao no pastoreio animal: as qucstocs de ordem social e cultural
nas comunidades rurais; a gestao do cspac;o rural c dos tcrritorios de
pastoreio: as rclac;6es sociais e 0 trabalho no munclo rural: as polfticas
de desenvolvimcnto cia agricultura. especialmcnte cia procluc;ao animal:
mClOdologia e tlScnicas de investigayi10 no mcio rural e, em especial,
sobre a proclw;ao animal. De uma forma geml, fizemos rccolha de
informac;;ao sabre a regiao estudada e sabre 0 lema abardado no cstuda.
Antes cia realiza<;:ao das entrcvist<:lS recolhcmos, sabre cada aldcia clo
concelha. tuda a informarrao disponfvcl sobre os cfcctivos pecuarios e
sabre a prodlH;:50 de cereal. Esta informac;ao roi necess(lria para a
caraclcriza<;ao dos I'aclorcs de cnquadramento que influcllciam a ex plo-



30 Carlos Barbosa

nu;ao de ovinos e para 0 conhecimel1lo das condiyoes para a criar;ao de
ovinos nas diferentes aldeias.

Foi necessaria percorrer toclas as aldeias do concelho para
recolher parte cia informayao dcscjada. Fizemos inqueritos em cento e
seis alcleias para saber cia exisLcllcia cle balcl ios e cia sua uli Iiza~"o pelos
ovinos. Entrevist ..lmos. com qllestion~II'ios previamente elaborados.
mais de sete dezenas de pastores. c. alcm destes. tivemos contaclos
inforlllais COIll cerea de qualm dezenas de criadores de ovinos. pOl' todo
o concelho de Bragan(fa.

Para melhor compreender e perceber a sua vivcl1cia, acompa
nh;1111os cerca de uma dezena de pastorcs durante 0 seu trabalho diario:
aprenclcmos os rudimcntos cia t6cnica de condu\,ao de um rebanho:
cxperimentamos e sentimos a dureza c as difieuldacles do clia a clia do
pastor: ouvimos as relatos dos sells problemas. as sllas queixas. opinioes
e tenlamos aprecnder quais as slias mOlivm;oes. Agora, procllramos
lransmitira vivcncia dos pastorcs c clara conhccero sell "modo de vida".
as dificliidades e os problemas senticlos par todos esses homcns c
mlliheres que percorrem diariamente campos e montes conduzindo 0

seu rebanho e slIjeilando-se ~IS mais diversas concli<;oes c1imatericas.
Apresentamos, tambem, 0 resliltado cia nossa analise cIa situa\'ao cia
procillyao ovina c do funcionamcnlo clo sistema traclicional de explora
~ao de ovinos. Vejamos, entao, 0 modo como organizamos a informa~ao

obtida.
No primeiro capItulo comcytlmos par examinar tl evolu(fao

dos efectivos ovinos ao longo deste seculn e as lenclencias cviclenciaclas
pOl' essa evolw;ao. Referimos os distritos que tem maior peso na
produyao ovilla nacional. Tendo I.:lll considera~ao a evolll~ao dos
cfcctivos ovinos a nivel do pais. c1clllonslramos a importancia da
ovinicultura no Norcleste Transl11ontano, sobrcwdo no concclho de
Bragan<;a. Em seguicla, I"azcmos 0 reconhecimcnto e caracteriza<;ao lIos
factores de enqlladra111elllo cia explonH;ao cle ovinos no concelilo. Elcs
permitem ou dificu!t<:l111 a acrividacle de cria<;ao de ovinas e influcncialll
a sua evolu<;ao. As condiyocs cxistcntes para a cxplora<;ao de ovinos
apresentam alguma variedade, em termas geagraficos. A partir clestas
condirrocs e cia sua variecladc, e1aborumos lima tipologia das aldeias do
concelho sobre ascondi<;6es para acria<;ao deovinos. Para esta lipologia
uti liz..lmos como variaveis a prodllvao de ccreal e a existcncia de baldios
lItilizaveis para pastoreio de ovinos. A tipologia permilc-nos a percep
<;50 cia variabiliclade de cOlldi~6espara a crja~ao de ovinos, em diferen
les aldeias. Ha, portanto, pastorcs com problemas distintos quanto [IS

racilidades cleaccsso aos percursos clc pasLoreioe ilS disponibilidacles dc
terms com condi<;oes de pasLOrcio. A tipologia serviu ainda para se
seleccionarem as aldcias onde se realizaram as entrevistas necess ..lrias
[lS fases seguintes do lrabalho.

Depois de lima abordagem ao sistema lradicional de explora
~ao a nivel clo concelho, vamos. no segundo capitulo. estlldar 0 I"unci
onal1lento deste sistema a nivel da explorac;5.o agrfcola. As praticas,
melodos de maneio, condu<;ao do rebunho e rehH;,:oes COIll as concli<;oes
cxtcrnas. Na analise que fazemos destc sistema, identificamos cinco
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elementos: 0 pastor, 0 rebanho, 0 espa~o. ° maneio e a comunidade.
Descrevemos a forma como os pastores fazem a explorac;ao dos ovinos,
as raz6es parqlle lISalll estes llletodos e como justificam as suas op~6es.

Nas cOflclusoes deste trabalho, "Iem das cOflsideraqoes que
forll1ulamos a partir cia inl"ormac;ao recolhida. tratalllos algumas qllcs
toes relacionadas com as perspecti vas de dcscllvol vimento da procillyao
ovina. Apontamos algumas orienta~6es e medidas que devem ser
tomadas em considcrac;ao nUIll programa dedesenvol vimento cia produ
c;ao ovina na Terra Fria Trallsmontana.





Capitulo I
A ovinicultura

no concelho de Braganc;a

1 . A prodw;ao ovina 110 pais, na regiao e no cOl1celho

o concelho de Bragan\l1 cst:l diviclido em 49 freguesias, a
maioria delas inclui lima Oll varias aldeias alem cia que c\;i 0 nome ~l

fregucsia. Segundo informac;ao cia Camara Nlunicipal de Bragam;a. 0

cOllcelho lcm na totalidadc 116 localidades mas, cerca de lima dczcna
sao povoas;6cs baSli.lnte pequenas. varias debs dcsignadas por Quinli.ls.
POl' isso. 110 1105S0 trabalho. apenas cOllsidcramos as I0610calidades que
nos permilam recolher dados cliferenciaclos. as claclos clas localidades
que nao epassIve! individualizar vem illcluidos Ilas aldcias Oll I"regue
sins de quedependem. A;.irca urbana cia ciclade situa-se maioritariamcntc
!las freguesias cia S6 e Santa Maria. embora 0 sell crescimento ja se far;a
selllir em algumas frcgucsias limflrofes.

Numlrabalho que visa esludar 0 sistemalradicional de explo
nlr;ao de ovinos do concelho justifica-sc, claro, refcrir a importancia dos
erectivos ovinos no passado recenlC, tanto em lerlllos absolmos como
relativos. Apresental1los. pais, seguidamente lima visao cia posi~;1o do
concelho no ambito regional e nacional e cia forma como sc processoll
a evolLJ(;ao dos el'ectivos ovinos ao longo do tempo.

1 1 - Evolll~ao cia prodll~ao ovina no pais
Desde 0 recenseamelllo de 1870 0 Illimero de ovinos teve
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acentuadas oscila~Oes.quer a nfvel nacional. quer regional. Em linhas
gerais, para 0 pais (Col1linente) e no lapso de tempo de onze dccaclas
(1870-1980), desconinal1los tres grandes perlodos: 0 pril1lciro (1870
1925) de claro c ConSLal1le crescimcnto do eleetivo ovino; °segundo. de
eariz transitorio, elll que ap6s uma acentuada descida clo numero de
ovinos se segue Ullla franca recLlperayao do erectivo; e, finalmenle. lim
longo ~ acenluado perfodo de declfnio.

No Anexo I CSlao indieados os ef"ectivos ovinos pOl' dislrito c
no COlllincntc, dc 1870 a 1979. Na Fig.I.1 podel1los vcrificar aevolu,;;o
do flumero d~ ovinos CIll Portugal: no COIlLinenle. no Norte do pais
(conjunlo dos distrilOs dc V. do Castelo. Braga. Vila Real, Bragan,a.
~ono. Avciro. Coil1lbra. Viseu e Guarda). no Alentejo (Ponalegrc.
Evora c Beja) e no disLriLo de Bragan~~l.

Reiativamcllle ao LerriLorio continclllal. 0 nlilnero de ovinos
Lellluma subida progressiva no periodo de 1870 a 1925. de cerCi! cle doze
mil cabel.;i.ls pOl' ano. De 1925 a 19:14 dell-5C urna dilllinui<;Jo quase
gcneralizada do nlllllero (Ie ovinos, senclo 0 decn~scil1lo 3nua[ l11l:dio de
ccre'l de 51 mil eabec;as por ano. No perrodo dc 19:14 a 1940 verifieou
se ullla grande rccupcra~ao,tendo 0 numero cle ov inos crescido cerca de
95 mil cabcy:ls pOI' ano, nestc mcsmo pcriodo. E. preciS:llllenLc. no
arrolalllento de 1940 que se veri fica a exis{(~ncia do maior nUlllcro de
ovinos de scmpre.
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A partir de 1940 a cvoluc,;ao dos CfCClivos ovinos e scmprc
descrescentc. scndo essa d iminu i~ao mais not6ria a parti r do arrolalllcll~

to dc 1955. Destle a data deste arrolal1lenlo ate 1972 verificou-se tllll

decrescimo anuallll~diode ccrca de 69 mil cabe<;as pOl' anD. RclaLiva
mente aD arrolamento de 1955. v~l.rios distrilos apresentalll rcdu<;6es
slIpcriores a 40%. Esta tendencia lllanLelll-se no perfodo que vai do
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arrolamenLD de 1972 aD arrolamenLo de 1979. e nestes nove •.lJ1DS de
intervalo a rcdu\ao media i.l11l1al Cde cerra de 51 mil cabe<;as pOl' ano.

Desde 1870 ale 1980 a lendcnc;a geral no distrito de Braganl'a
tem sido a do cleclfnio do erectivo. Com efeito. so no quinqucnio 1935
40 se observolllull acrescimo do numero de ovinos. 0 perfodo anterior
a 19250 disLriLo de Brazanca most roll lIllla tenclencia evolutiva invcrsa
da ohservada ao nlvel do pa'is. De 1925 CIll dia11le. odistrito acompanha
de peno a evolllc;ilo numerica dos ovinos 110 ContincnLe. mas mantcm
sempre lima posi.;ao imponanlc quanto no sell peso relativo no contexto
nacionaL como se pode obscrvar no Quadro 1.1, que aprescnta 0 valor
percentllal de caela cI istrilo relati valllcnte ao total de ovi nos do Cant incn
teo Este valor mcde a impOrlancia rcla(iva do respectivo c1istrito na
produvao ovina nacional.

Quadro 1.1 - Percentagcm de ovinos cm cada distrito, relaliv<.1mente <.10 tOlal do
Contincnte

I\no 1870 1925 1934 19.jO 1955 1972 1979
Dislrito

V. do Castclo 1.3 3.1 2,0 2.9 2.9 ? ' 2.6_ •.1

Braga 2.8 3, I 2.X 2.9 2.6 1.4 1,1
Vila Real 4.6 4.5 4.5 4.5 3,5 25 2.2
8 rag:.uu;a 16.6 9.1 7,X 9,6 7.X 7,2 7.6
Porto 1.6 2.4 2,0 1,9 1.9 I.X 1.5
Av~iro 3.3 2.6 2.0 2,1 1.9 1.5 1.4
Coilllbra 6.6 3,9 3,8 3.3 3.4 3.2 1,6
Viseu 9.5 8, I 7.K 8.1l 6,5 4.6 3.9
Guarcla 9,4 g.1 S,:1 9,1 7.7 6.5 5,6
C. Branco 6,4 8,8 8.7 8.3 9.7 10.5 7.9
Leiria 3.5 2,2 2.3 2,2 ? ' 2,1 2.3_ ..1

Santarclll 4.1 .J.(1 5.5 5.5 6,3 S.X 6.1
Lishoa 3,5 4,5 2J1 2.1 2.-1 2.7 3.2
Setubal - - 2.7 3.3 3.6 4.9 6.4
POrlalegrc 7.9 10.5 10.4 8,7 11.2 11.6 I 1.0
Evora 8.2 10.7 12.6 11.2 11.6 14,2 16,1
Beja 7.9 12.5 12.1 11.2 12,7 15.5 17.0
Faro 1.6 1.6 1.4 2,3 1.9 1.9 1.6

Contincntc 100 lOll 100 100 100 100 100

"-ollle: J14Ap· Bolcli/ll Pl'clIllrio. Allo XLVII. ICJ81.
J\IIA-DC~P· Armlamell/() Geml tic Gado", - JlJ25
IVIE-DCSP· ArmltllllCillo Gem! ric Gados e Anilllais diC Cal)(wim· IY·IO
INE - l~s{(l/i.\'lir.:(/ Agricola,\' c AIiIllCIIWJ'I'S' 1965
INI:-' - Arro1WI/('1I10 Geml de Gado· 1972
IN/:.'· Rc<.:ell,\·{'(//II('111o Agricola do COlllincllle, Gado - /979
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De acardo com 0 arrolamell[o de 1870,0 distrito de Bragall<;a
eaqucle que possufa maior nll1nerO de ovinos, os quais representav<l11l
cerca de 16.5% do lot'll. Mais tarde, qualldo do arrolamellto de 1925 e,
aD contr,lrio do que sliceclcu pilra 0 total do Continente. Bragi.ln~a teve
llI11 decrescimo no numero de ovinos, represenlanclo agora cerca de gCk
clo 100ai e selldo ullrapassado pelos distrilos aleillejanos de Ponalegre,
Evora e Beja. Neste arrolamentoe possivel verificar lima tendcncia para
<I conccntra~ao dos ovinos em tres rcgioes do pais: uma, a SuI, que
cnvolve os distritos alenlcjanos: lima autra, no Centro do pais, compre
cnclendo os c1istritos de Viscu, Guarcla e Castelo Branco: e a Norte 0

dislrito de Bragan~a. ESLes sete distritos, na sua globalidade. represen
tavam mais de 2/3 do total de ovinos. ote-~e que, geograficamente,
estes distritos se silliam na aria interior leste, formando uma manclla
coni fnua de Norte para Su Ljunto £1 fronteira com Espanha. I-li.t, pois, lima
clara associa<;ao entre a prodLU;;J.o de ovinos e as condi(,(oes de sequeiro
no Contincnle.

Em 19..W manlCIll-se esta tendencia c neste arrolamento os
setedistritos possuem ainda n:rca de 2/3 dos ovinos. estando Braganc;a
em quano lugar. logo a seguir £lOS distritos alentcjanos (vcr Fig. 1.2).

De 19-Wem diante, continuil a mantcr-se a pr~dolllinancia dos
dist ritos alcntejanos. obscrvando-se nlL'smo 0 <.1Ulllcntp cIa sua importCin
cia relaliva. c lliJ decada de 70 os dislritos de Beja, Evora c Ponalegl'c
possuclll mais liL' 4W!,e dos ovinos do Conlincnte. Na zona Centro do
Pili:-.. 0 distrito d~ Ca'telo Branco aumenta a sua participa<;ao relativa
illlhi (llUparo quanu lugar. que cabia a Bragan<fa. CO III percentagens que
vanall1 elllre os Wh c IWk. Os distritos de Viscu e Guarda vao
pnlgrl',,,ivamente perdl'lldo imponttllcia e Clll 1979 jCt nao estfio inclu
fuos IW' ,etc c1istritos COIll maior ]1c'o relativo quanto ao nlllllero de
ovillu.'. 'I..'ndu substiluido., por dislnllls siluados mais a SuI. Sctubal c
Santarl..'ll)

I k...,dc 1940 ate 197LJ veri fil.·t 1l1-'I,.· 1Illllk:-.localllento para 0 Sui
do pais cb Illlport[lIlcia tli.! prodll~iio ovilla, a:-."ocladll i.I dimlllllit,JIO do
peso rclativ(llk distritos do Norte e Centro, como:-.c pOlk veriricar na
Fig. 1.2. Na Zull:t Nortc. 0 distrito de Braganyil continua a deter a quota
mais significa(I\,1 ESla situa-sc entre 7% e 10% do erectivo total
Il<lcional CCOITL"ptllldc a lima eSL~tvel quinta posic;ao a nivel do COlli i
nL'nte.

1.2 . Os ovinas no Norte do pais

Face ao inCfl'mL'nto da importrlllci;l do, L'kL·tivos ovinas no
Sui L' an tkcrescimo n<l zona Norte, Bragan~;1 \ al-:-'C dcstacando ainda
llJai:-. COIllO distrita nOrlt:nho COIll trat..lic;()L':-' Ila criar;ao de ovinos.
Considcrando as nove distritus sitllados lllalS a Norte verifica-sc qL1~

Bragam;a tl'lllllllla posi<;i.io pr~ponJL'ralllC neste grupo (ver QlIadro I .2).
j;t que ~ scmpre a distrito COIll mais {)Vinas e a partir de 1955 i1UIllCllla
progressi Val11ellte a sua C1L1 uta percellt ua[. Em I 979 a dist rita de 13 ragiln<;a
tem mais de [/4 do total de ovinos dos nOVe distrito:-. norlen[lOS. Em
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sirua~ao bastante diferente esti 0 distriLo transmonLano de Vila Real. 0

qual Lem vinda a baixar a sua participi.1\ao rdativa no lotal de ovinos
deste grupo de distritos. c1esde 1940. Em resulllo. a regiao de Bragan\t1
eo grande polo cia prodllyao ovilla no None do pais. facto que revela de
cena forma a persistencia. nas popula<;6es Iocais, do inler~sse pela
cria<;uo de ovinos.

Um outro modo de aprcciaro peso cia produc;ao ovilla em cada
disLriLo ea rela<;no entre 0 mimero de Qvinos e a populac:ao. Podcll1os
veri ncar que h{i uma grande coincidencia entre os distriLos que pOSSUCIll

maior pcrcentagem relativa de ovillos (vel' Quadro 1.1) e os distritos em
que a rela<;ao Clllrc a mimero de ovinos pOI' habitante c mais ckvada
(Ancxo 2), Sao nov~Hllent~ os distritos de Braganc;a, Guarcla, Castelo
Branco, Portalcgre. Evora e Beja que apr~scnti.llllvalores mais elevndos
para a rela\=uo numero de ovinos par habitante (Quadro I .:~).

Quadro 1.2 - Percentagcm de ovinos em cada lllll dos nove distrilos do Norte de
Portugal ( 1940-1979)

Ano 1940 1955 1972 1979

Dislrilo

nrag~lIl\a 21.6 20.3 23,2 26.X
Guarda 20.5 20,2 20,Y 19,5

Viscu I~, I 17,1 14.8 13.~

V. do Castelo 6.6 7,7 7.3 9. I
Coilllhra 7,3 8,X Ill.5 9,0

Vila Real 10.1 9, I ~,2 7,\)

Porto 4,3 5.2 5,7 5,2
Avciro 4,7 4.'J 4.~ 4.~

Braga 6.6 6.~ 4.5 J.Y

TOTAL (Norte) 100 100 100 100

!-tJll1t': ME·f)GSP -l\rrolalJll'll1o Gt'ml til' Gat/os c AII//IIat.\ tfl' CaWlI'fm· 19./0
IN/~' -1:.:,\·((Irislfc{/ A~ricoll/.\· t: Alllllt'll/are,\ - 1%5
IN!:" - '\r,.ohIllICIIW· Geml tfl' Gat/o - 1971
IN£' - NCCCII,H'lIIl/l'IlW Agricola do COf/li/ll'll1t'. Gado - 1979

Relacionando 0 mimero de ovinos respeilanle ao Recensca
menlO Agricola do Contillenle de 1979 COIll 0 Recensealllento cia
Populal'iio mais proximo, rererenlc ao ana de 1981, obtemos pma a
razao numero de ovinos/habitante valores slIpcriores a I nos distritos
alcntejanos; para Bragan<;a cssa razao ede 0,85, em Castelo Branco ede
0.69 e lla GlIarda ede 0,56. Nos restantcs distritos essa razao einferior
a 0.3.
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Quadro 1.3 - Relac;;:ao entre 0 numero de ovinos e a populac;ao residentc, nos seis
distritos em que essa rela<;iio e mais elevada (1940-1979)

Ano 1940 1972 1979

Dislrito

Bragan~a 1.74 0,96 O.R5

Guarua 1.20 0,73 0,56

C. Branco 1,06 0,99 0,69

PowlIcgrc 1,79 1,92 1,59

Evora 2.07 1.92 I.R4

Beja 1.57 un 1.86

(oll!e: It'/I~' - PO/'ll/gal-AlllUiriu /:.:s!alistico: CUlllinen/f', A{:ol"('s (' Mudr'im - 1971),
IN£ -/:",wl/i.\'riUIS f)clI/ogui/ic(ls, COllfinelllc, A{:lm:s (' Mat/eim - jfJ80-1Y82.
AlE-DGSt> - Arro/wl/clilO Gt'ml dc Gados e Allimois dl' Ca!JOl'im - IY40
liVE - Arm/WI/CillO CrTri! de Gutln - /972
INE - l?ecell.I't'(l/II('1I/0 Agr/i"o!a do CO//lil/ClltC, Gadl) - 11)79

Sen do certo que nos distritos do interior a densidadc
populacional emenor, 0 facto de scr precisamente nesses distritos que
a criayuo de ovinos [em maior importancia pode nao ser resultado
apenas das condirroes edafo-cl im{llicas dessas regi6es, mas con sequencia,
tambcm, do interesse com que as pessoas encaram a explorac;ao desle
tipo de animais e da forma como os ovinos rentabiliz<lm e potenciam 0

aproveitamento dos rccursos existentes.

1.3 - Os cfcctivos ovinos cm Hragan~a

No conjunto do distrito, 0 concelho de Bragan\a e0 que tem
maior numero de ovinos e a sua importancia relativa tem vindo a
aumentar. Em 1979,0 concelho de Bragan,a possllia [7,4% dos ovinas
do distrito e elT! 1989 esse valor era de 18,5%, C0l110 se pode verificar
no Quadra 1A.

No meslllo pcrfodo, 0 concelho de Vinhais apresenta tambcm
lUll crescimento assinalavel e regular, tanto em terl110s absolutos, como
relativos. POl' ordem de import[lllcia, Vinhais ocupava a quinto lugar em
1940, para em 1989 estar em segundo lugar, logo a seguir a Braganya.
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Ql1adro 1.4 - Numero de (winos e sua evolu<;ao nos concelhos do distrito de
Bragan<;a (1940~1989)

Ano 1941l 1979 1989
Concelho nU oVlnos tJXi n" ovinos % nU ovinos %

Bragan~a 52X2X 14.2 27194 17,4 37252 1X,5
Vinhais 34317 9.2 17213 I 1.1l 26X94 13,4

Mogadouro 50361 13,5 13974 X,9 23941 11.9
Macedo de Cavaleiros 4415X I 1.9 22163 14,2 211774 I1l,3
Miranda do Douro 37733 10,1 14050 9,Il 211033 9,9
Mirandcla 32739 8,8 16723 10,7 17324 8,6
Vilnioso 2R455 7,6 12905 8.2 15797 7,X
Torre de Moncorvo 21545 5,8 13578 8,7 14703 7,3
AI U'indega da F0 19251 5,1 6133 3,9 7617 3,X
Freixo de Espada ~l Cinta 17520 4,7 4719 3,0 6563 3.2
Vila Flor 17521 4,7 3921 2.5 6025 3,0
Carrazeda de Ansiacs 15964 4,3 3X42 2,4 4469 2,2

TOTAL 372392 100 156415 100 201392 100

FOllle: ME-DCSP - AlTolall/c//lo CeJ"(1! de Carlos (' Ani/lwis dc Ca!)ol'im - !940
INE. Recel/.\'Ullllelllo Agricola do Cu//til/clI/e, C(u!o - /979
DRA TM - Dar/os !ndilllillarcs do NCA de /989

Os dois cOllcelhos do Norte clo distrito, Bragall<;a e Vinhais,
em conjunto, detinham em 1989 cerca de 1/3 dos ovinas da distrita.
Podemos coneluir que e Ila ZOlla Norte do distrito - regiao mais
monlanhosa e pertencente ~l Terra Fria - oncJe a prodl1l;ao ovilla lem
evolufclo mais favoravelmenle nos ultimos anos.

Outra regiao do distrito onde a produ~ao ovilla tern grande
importfrncia ea regiao do Planalto Miran des. Os eoncelhos de Miranda
do DOl1ro, Vimioso e Mogadol1ro representalll eerea cle 30% clo total de
ovillos do distrito, destaeando-se Mogadouro com eerea de 12£Yo, Os
cOlleelhos de Macedo de Cavaleiros e Mirandcla tambem tern
representati vidade no eontexto do distrito, e detem eerea de 19% do total
de ovinos ali existcntes.

Dc assinalar que 0 distrito teve ~1Il1 acreseimo de cerea de
cinquema mil ovinas de 1979 para 1989. A cxcep<;iia de Maceda de
Cavaleiros, 0 au men to do Ilumero de ovinos verifieoll-se em todos os
eoneelhos, senclo de realc;ar os concelhos cle Bragan<;a, Vinhais e
Mogadollro que tiveram, ncste perfodo, aereseimos de eerea de dez mil
animais. Este aumelllo verifieado nos ullimos an os e, em grande parte,
alribufclo ao apareeimento de subsfdios e Indemnizayoes Cornpcnsat6
rias eoneedidas aos criadores de ovinos.
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Em reSlll110, a prodll~ao ovilla 110 Nordeste Transmomano
Deupa uma posis;ao de grande iinportflllcia no cQnlexlo naciollal. EnLl
Terra Fria (Bragan~ae Vinhais), Planalto Mirandes (Miranda do Douro,
Mogadouro e Villlioso) e concelhos de Macedo de Cavaleiros e M irandela
que se encontra a maioria dos ovinos no distrilo de Bragan<;a. No
contexto regional. 0 peso cia producrao ovilla eparticulannente elevado
no cOllcelho de Bragaf1(;a.

2 - Condil;oes e factores de enquadramento da ovinicultura no
concelho de Bragal1l;a

Tendo dCJ11onstrado a importfLncia dos efectivos ovinos clo
concelho de Bragans;a. passamos de seguida a trata!" das condi90es em
que se processa a sua exploral;;ao na area do concclho. A caracteriza~ao

dos diversos factores cuja ac~ao se rcflecle na explora~aodos rebanhos
e !las opc;6es dos past ores eimportante para 0 cstlldo do funcionamenLo.
aD nfvel cia explora<;ao agricola. do sistema tradicional de explora<;ao de
ovinos. Estes factores constituem 0 enquadramemo da explora<;ao de
ovinos. ou seja, as condi<;6es exteriores Il pr6pria unidacle produtiva, as
quais condie ion am fortemente 0 sell funcionamento.

2.1 - Quadro teorico-metodologico da investiga~ao

Desdc logo se pode coloear lima questao: como cstudar a
produc;:ao ovilla no concelho de Bragam;a? Do 1l0SSO ponto de vista, a
prodlJ(;ao ovilla no concclho deve scr intcrprelada como resliltaclo cia
interac<;ao de vi:'irios factores quecolltribuem e inflllenciam acxplora<;ao
de ovinos. Para ana[isar e compreender a fllncionamento das explora
c;6es de ovinos, ao nlvel do cOllcelho, segll imos a lllctodologia da C:lmilise
de sistemas.

2.1.1 - A analise de sistclI1.as como mctouo de estudo dOl explorac;ao de
ovinos

A agricultura e uma aClividade que cnvolve aspectos mllito
diferenciaclos: economicos, sociais, ambicntais. Segundo Haines (1982:
4), cada explorayao agrIcola elI1na serie de proccssos altamente orga
nizados e integrados. que ocorrem nU111 conjunlo de condi<;ocs do meio
natural, social e econ6mico, cujns inleracc;5es formam 0 proprio sistema
da explora<;ao. ESIC sistema e c1arificado em termos de objectivos,
recursos. condicionalismos e interaq:6es. Para apreender toda esla
diversidade foram-se desenvolvendo' v..irios e diversos meLodos, de
acordo com a pcrspectivu de analise em qllestao. Enquanto alguns
alltores utilizam a analise de sistemas como metodo de estudo das
explora<;6es agrfcolns, OlltroS fazeJ11 lima abordagem numa perspectiva
mais descritiva ou fixam 0 sell metodo de am'ilise ao nlvel cia uniclade de
prodw;ao Oll de 1I1ll conjunto de exploru,ocs (Novais. 1987: 5).

A analise de sistemas e um metoda uli lizado para 0 estudo das
explorac;6es agrfcolas. Um sistema consislc Illlma serie de elementos ou
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compOllelltes illlerdcpelldclltes que lcm lima aCyao recfproca entre si.
Dondc, lim sislema de explora~aoagrfcola e0 resultado de interao;:6es
cntre v.irias componentcs intcrdepcndentes. eSlando a explorayao agrf
cola no centro dessas intcrac~6es (Gilbert el all, 1980: 7). 0 termo
sistema eemprcgue, gcralmcllle, para caraclerizar, no espat;;o, a associ
a<;ao das prodllyOCS e clas tecnicas elaboradas por lima comunidade para
satisfazer as stlas neccssidaclcs. Gra~as a uma abordagem plurid isci pI inar,
a metodologia dos sistemas poe em cvidencia os diferent~s nfveis de
organiza~5.o.A abordagcm atraves da antilisc de sistemas visa precisa
mente a an:.ilise das relac;6es e dar evidencia aos nfvcis de organizayao
(Yissac c Hcntgen, 1979: 6,7). Dc uma aborclagem sectorial geralmcntc
normal iva e Iigacla a uma disci pi ina (a gestao, a agrollomi a, a zoolecll ia)
passou-se it apreensao do l"uncionamento global cia explora~ao e sobre
lUclo a ter em consideracao a familia 110 seio do chamado sistema
famflia-explora~iio(Bcn;it el til!. 1988: 7).

Segundo Norman (1980: 3\. do ponlo de viSia conceptual. lIl11

sistema pode SCI' definiclo como sen do lllll conjulllo de elementos Oll de
componentes relacionados e illtcr-agi nclo entre si. Assi Ill. lim sistema de
explorac;ao agrfcola eo resultado cia intcracc;ao, complexa, de lim cello
Ilumcro de compollentcs interdependellles. 1 0 centro cieSla interac~50

cncontra-se 0 agricuhor. e1e e a figura principal deste sistema. Alem
disso a prodll~ao agricola e as decisoes ramiliares e1as pequenas explo
ra~6es SaO estreitamcnte ligaL1as e devclll ser analisaclas 110 quadl'o cia
invesligac;ao sobre os sistemas de explora~ao agricola. Um sistema
cspecfrico elll~lI1a das decis6es lomadns peln agricultor ClIlIma famflia
agricola, relativamente aD lISO e lItiliza<;ao cia terra. de mao-dc-obra. de
capital e gestao das culturas. da produ<;ao animal e (las actividades
cxteriores uexplorac;ao, de tal forma que seja passfvel, para a famflia,
em func;ao tlos sellS conhecimentos, maximizar a realizayao dos sells
objectivos.

Como refere Sebi Ilotte (1979: 21 ), 0 funcionamen!o da explo
rayao agricola e 1lI11 cllcadeado de lomada de decisocs perallte lima
cOlljlllllura de condiciollalismos, tendo em vista alcan~ar lun au vtirios
objcctivos, mobilizando os meios dispolliveis. Ha que c1cscrevcr e
dctectar os diversos fluxos (fluxos de informa~iio, de ci,.cula~ao de
f"etores. de dinhciro. de trabalho. na explor,,~ao e para 0 exterior da
explora~ao) que fazem parte do funcionumcnto do sistema de explora
~ao. Estes nuxos imcrcssum ao proccsso de prodLH;ao e 0 sell resultado
e um organigrama que define as eta pas do proccsso prOcllllivQ cia
cxplorat.;aQ c as suas relas;6cs. PossibiJita localizar os eventuais pontos
de blqqucio para a evoluc;ao do I'ullcionamcnto ou para a sua manutCIl
I;ao. E 1"1ItlChmlClllai a delec~ao dos condicionalisl11o::, que intcrvem na
explorac;:1o, pOl·que UIlS impoem-se scm que possam SCI' transfonnados
ou lllodil"icados, ellqui.lnlo que OUlros podem scr torneaclos. Dcpenden
do das situac,:6es, podem ainda, evoluir desclc Illuito limitantcs a pOllca
lil11itanles Oll ncutros.

Sebi Iiolte( 1979: 25) define Ires grandes objecli vos d" an:,lise
do fllnciolltlmel1to: primeiro, evidcnciar a sua coerencia c interpretar a....
prtiricas do agricultor. fazelldo sobrcssair os pontos de bloqucio: segun-
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cia, fazer lima am'll ise erlt ica cia I'ullcionamento, para poder emprecndcr
as acc;oes de desen vol vi mento perti nelltes e tcrcei ro, pre ver 0 senticlo cia
evoluyuo clas explorayoes sob a aCyaO das llloc!ifici.lyoes do ambiclltc
socio-econ6mico, sejam voluntarias Oll nao.

2.1.2 - Sistemas cle produ~ao animal. Sistema pastoril

Dcntro do sector agrario a prouuyao animal e lIlTla actividade
com caracterfsticas especfficas. Os estudos sabre a criac;ao de animais
nao sc devcm Iimitar simplesmente ao processo proclutivo. Este e 0

objccto principal cia lootecnia, cntcnclida como a apl icac;ao clas cicncias
ao' melhoramcllto das produyoes animais e dos produtos de origem
an ima I.

Estuclar as l"un<;:oes da prodw;ao animal a um nlvel global
conduz a considerar as actividacJes de procluc;ao animal como parte de
LUll sistema finalmuito complcxo. 0 que pac 0 problema duma decom
posiC;ao hier;:irquica em diversos nfveis de organizayao. Em procluyao
animal. provavelmente mais do que em produyao vegetal, muitos dos
elementos impostos sao cle origem cultural (Vallerand, 1988: 28). Por
exemplo. a ga11la de voci.lbulos para designar 0 homem que tem uma
actividade de produyao animal, tais COI11O: cabreiro, pastor. criador.
ovinicultor, agricu[tor, proprieti.lrio, assumcm na comunidade uma
conot,H';;JO socio-cultural.

Como refere Vallerand (1988: 27), no seio cle um sistema
agrario a proclw;ao animal assume Jlltiltiplas func;6es: prodw;fto cle Icitc
e produtos cle carne, para consumo quotidiano e tambem para ocasi6es
festivas c gastron6micas; obtenyuo dc produtos elabol'ados a partir cia
produ~ao clos animais (peles, la, etc ..); fornecimento cle factores cle
produl'ao, como trabal ho, ferti Iizantes e outros. A proclu~ao clos an imai s
assegura tambclll, no todD ou em parte, outras funyoes tais como:
integrayao cia procluyao ani mal na agricult ura; valori ZayaO cia d iversicla
de ecol6gica do espa<;;:o; capitaliza<;;:ao, ou pe[o men os a poupan<;:a;
supol'te de relayoes sociais, como prestfgio, ofenas c mItros.

Lanclais \ 1987: II) define 0 sistema cle explora~ao animal
como LlI1l conjunto de elementos elll interaq;ao c1inftmica, organizaclos
pelo homem, com vista ~l valoriza~ao dos recursos pOl' intermcdio dos
animais domcsticos. Segundo 0 mesmo autor, 0 sistema de explorayao
e um cOllceilo de orclcm operativa, uma rcpresentayao tc6rica da
realidade. A reprcsentay;Jo, a del"ini<;:ao dos elemcntos do sistema e das
relw;ocs runcionais que eles estabelecem resultam cia escolha cia obser
vJdor e servem como illstrumcnto para oricntal' os passos}1o trabalho.
POl' isso, 0 cOllceito de sistema de explora~ao e vers"ltil. E necessario
del'inir bem os limites clos assuntos em cstudo, tendo em atcllyao que,
senda LIma forma de observar a realidade. nao e exclusiva e existem
mltras formas de interpretar essa realiclade.

Um sistema de explorayao animal pode SCI' representado, nUlll
csquema triangular, como lll1l conjllnlo de rc[ayoes entre os tres polos:
homem, animal e reCllrsos. Estes lres elementos, agindo entre si, sao a
base para a rcpresenlayao do sistema de exploray~o que serve para a
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constlU<;ao de novas esquemas mais elaborados. Cada tlill destes ele
mentos pade ser decomposto em varias componentes, dependendo do
nlve! de analise que e proposto. Desenvolvido a partir destes tres p610s,
ao nlvel cia explora<;ao, a esquema proposto par Lhoste (1984) revela
simplicidade na representa<;ao e na sua utiliza<;ao (Fig.I.3). Alem das
inter-rela<;oes entre as tres p610s do sistema, 0 autor destaca as compo
nentes e as caracterfsticas de cada um dos p6los e das inter-rela<,:6es entre
des. Em termos de utilIzayao, pennite idelltificar as diferentes tarefas
relativas a lima abordagem global dos sistemas de explorayuo animal e
a sua articulayao, principal mente numa 6ptica de diagn6stico (Landais,
1987: 33). Esta representa<;ao inlrocluz uma novaquestao: a necessidade
de analisar a evoluyao dos sistemas de explorayao, au seja, observar as
sistemas de explora<;ao no tempo.

I EsllIlIl'la
11'IlldL".. ,lo 1"';Il\;',ri"

UliliJ.",,.Jo p~l" :lJlIlll.d
E\"oILl~J"

Elnia - l'<1I11ilia
i\ssllcia,(j~s. (jllll'llS".

INiveis lk deCls:on

I

!,!ccessiJaties. I'mjectos...
blatlllo... r- .---------,

11'r<lUCas.larefas I
FUIH':[les thvasas do efeClivll

~v~:!.o~;lI,a() ~

I

!\"i'llab I"'>pt'cics! ra,;a~
J:ftcl'V", I ('""pO.",·""
Dill,,,nic;!
l'rotl'l1ivldadc

Fig. 1.3 - Esquema desenvolvido do sistema de produ~ao animal. Polos e inter
rela<;6es (Lhoste, 1984)

Dentre as diversas formas que a prodw;ao animal pode asslI
mil', pode-se distinguir 0 paslorcio de animais mediante 0 aproveila
mento de pastagens naturais. Face a esta forma de pastoreio, alguns
autores prefcrcm espccifica-Io sob a designac;ao de sistema pastoril, OLl

pastoralismo, entendido como a ac~ao de criar animais aproveitancio a
fertilidade natural clo solo sobre as grandes superl'fcies. Para abordar
este sistema tercmos de tel' em consideracao as relac6es entre a comu
nic!ac!e local, 0 tcrritorio que cia gerc, e ~ conjunto'dos rebanhos que
valorizam esse territorio. 0 conjunto das rela<;6es cntre estes ln~s pol os
relativos ao pastoreio, constitui lim sistema pastoril (Balent e Giboll,
1988: 65).
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Fig. 1.4 - Represcnta\=ao de l11l1 sistema pastoril e dos sellS principais nfves de
organizaqao. Adaptado de G. Balent e A. Gibon, 1988

Um sistema pastoril apresenlu algumas especificidades ine
rentes ao sell proprio fUllcionamcnto. Nestecaso, 0 cOllceito de territorio
e de criador poclcm represent3r 1I1lla no\=f!o ligeiramcnte diferente, pois
o !lfvel cia explori.l~[io eultrapassado por outros enquacirumcnlOs, que
implicam a mlldanqa de nlveis de observaqao. A Fig.IA mostra a
hierarquia dos nfvcis de orgalliza~ao sucessivos clo sistema pastoril,
permilindo distinguir a nalureza dus relayoes cnvolvidas segundo 0

!llvel cOl1siderado. Estes tres nlvcis podcm simbolizar 0 nlvel da
cxplora<,:ao agricola, 0 sistema de cxplora<,:ao local e 0 sistema de
explora<,:ao regional. 0 sisLema cle explora<,:ao animal pode SCI' aplicado
desde 0 nlve! cia cxplora<;ao ate ao nivel regional, pass<lndo rela aldcia
ou comunidade (Landais. 1987: 37).

A populaqao animal de uma exploraqao (de uma aldeia ou de
lima regiao) ccxpressa pelo SClI erectivo. Esse efecLivo engloba todos
os 3nimais que pcrtcncem £1 explorc.H;ao Oll aas membros da familia que
al vivem. Pocle-se prccisar, quando necessaria, a especie em causa
falanclo-se , entao, em efectivo bovino, erecLivo avina, au outro.

a LermO rebanho indica a tIllidade de conduC;ao, ou seja, 0

grllpo de animais que e concluzido em conjunto e sujeito its mesmus
condi<r6cs de mancio e de prMicas. a territorio de lllll rebanho pode scr
c1efinido como 0 conjllnto dc lugarcs que frequenta habitual mente, e s6
poele ser rcconheeielo a panir da an,ilise das desloc"';6es do rebanho
(Landais, 1987: 29). Esta delimilaqao nao e f,ied por·que h;j modifica
\oes que afectam. ao lange do tempo. a composi<;ao do rebanho e as suas
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deslocayocs. Por outro lado, 0 meslllo local pade ser utilizaclo assidua
mente pOl' varios rebanhos. A utilizHyao de llluitos locais de pastorcio
nao estac1ependente c1as rclayoes <lnimal-pastagcm au past01-~reballho,

mas de razoes exteriores ~IS explorayoes de ovinos.

A partir dcstcs conceitos. e perante os condicionalismos
existentes para a realizarr~io deste trabalho, demarcanl0s os factores a
considerar numa abordagem a um nfvel geral, 0 do concelho de
Braganya. a sistema de explorayao de ovinos aqui praticado pock SCI'

consicleraclo como lim sistema pastoril, tal como roi j,i definido. A
alimentac;ao dos rebanhos, em grande parte, ~ feita com rccurso ~l

vegetarrao natural, alravcs de pastoreio de percurso.

Como vimos acima, um sistema pastoril e formaclo pelas
rdac;6es entre tres polos: a comuniclade locaL 0 tcrrit6rio que cia gere,
e 0 conjunto dos rcbanhos que valoriz<.lm esse territ6rio. A parlir do
modelo de sistema pastoril apresentado n<1 Fig.I.4. elabor{ullOs um
modclo para a estudo dos I"actorcs que influenciam a procluc;ao ovina no
concelho cit' BraganC;;1 (I:<'ig.l.)). Estes factores, par terelll inf1LH~ncia na
explorac,;ao clos ovinos, originam rdac,;6es entre os elemcntos constitu
intcs do sistema. Na elaborarrao cia nosso modeln decidimos incluir um
quarto polo, diferenciando as componentes cia cOll1unidadc. Dc facIo, a
socieclade local, ex terior ~l comun iclacle paslora I. aSSUll1e uma in fl ucncia
importante na procluC;;10 ovina clo concelho de Braganrra. A forma como
6 feita a explorarrao dos rebanhos torna as explorayoes cle ovinos
susceptfvcis a factores eXlernas, que facilmenlc podem fazer sentir 0 seu
efeito sobre a explorac;ao Oll sobre as pessoas que se cleclicam a esla
actividaclc.

A forma como cada um clesles factores inlervcm e diversa.
diferenciada e resullara cia inlcracc;ao entre os difercntes l"actores e da
preponderCincia quc cada um tem em silliayoes mais especfficas, Oll seja,
em determinadas circllnstfincias uma destas condi((oes pode tornar-se
limitante para a proclllc;ao ovina, assllminclo lim papel decisivo que nao
ter(lnoutros casos.

2.1.3 - lVletodologia de trabalho e tratamento da informa~ao

Caracterizaf a proclll~ao ovilla no cOl1cclho de Bragan'.;:!,
meSillO senclo a lllll nlve! geral, exige algul1l conhecimento sabre 0
fUllcionamcnto clas explora~6es ovillas do cOllcelho. A partir daf c
passive I iclenti ficar as factures com influcncia na prodLU;;ao ovina. Esse
conhecimento rai passIve I mediante entrevistas COIll produtorcs e
cOJ.wcrsas inl'ormais COill varias pessoas interessadas 11<1 prodw;;:ao
OVilla.

A princfpia, elabodmos lima ficha preparat6ria que roi usada
como instn, menlo para a conduyuo de cnlrevistas exploratorias c para
o registo cia informayao (Anexo 3), Apesar do uso cia ficha preparatoria,
era dada grande liberdade ao entrevist'lda, 0 que nos permitiu detect'lr
olilras questoes nao previstas. Entrevistamos lrinta e tres pastores em
elivcl'sas aldcias do cOllcelho. as entrevistaclos foram escolhidos ao
acaso por toelo 0 concelho de Braganya. Com estas entrevistas prcten-
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dia-se adquirir conhccimentos sabre 0 sistema de criacao dos ovinos'
conheccr as lcrlllOS proprios. a nomenclatura region'al e especffic(.~
utilizada pelos pastorcs; adquirir confian<;a e pratica ll::l forma de
abordar e COllvcrsar C0111 as pastorcs; c!ctcctar novas situ~H;6es, proble
mas OLl quest6es, nao prcvistas anteriormente.

Comunidadc

1IlstJtlli~6cs:Apoios c subsfdios
Alltarquias: Posturas
Pnpula\ao

1
Tcrrit6"ju

Explor3\'ao
Popuhu;ao aninwl

!'vlelo risieo ) dc ( Especic
Ocup(l~;io do solo nvinos Rcbanhos
Usa do solo Raca
ActivicL.lclcs Di;tribuican

agrlcolas /i'-, Llos crcctivos

Cmllunidadc Pastoral

Pastore:;
!\sSOl.;i i1<;:ClCS
Orgalliza~Clcs

Fig. 1.5 - Represcnta<;ao do sistema de produc;ao ovina de acordo com 0 nfvel de
analise. Factores que influenciam a explora<;ao de ovinos.

Em seguida, com a cxperiencia e as conhecimentos entretanlo
conseguidos, clabon.llllOS uma ficha de inqucrilo. Com esta ficha de
inqucrito fizemos dezoito entrevistas em dez aldeias do concelho. A
escolha clas aldeias para a real izac;ao clestas entrevistas, ao contnirio das
anlerion~s, roi inlencional e de forma a abranger as diferentes situ;.u;;oes
possfveis quanta ~IS vari~iveisproduc;ao de cereal e existcncia de baldios,
perlllilinc10 testar a possibilidade de definir uma tipologia. Em tres
deslas aldeias fizemos entrcvistas a v,irios pastores. Isto permitiu-nos
elaborar uma breve monograria de cada aldeia e ensaiar uma rase
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posterior que visa 0 estudo ao nivel elas explora<;6es numa aldeia a
escolher.

Em resumo, com a ficha preparat6ria e a ficha ele inqucrito
fizemos cinquenta e uma entrevistas dispersas pela <:lrea do concelho cle
Bragan<;a (Fig.I.G). Alem deslas, percorremos ccnta e scis aldcias do
cOllcelho, allele cantactamos moraclares em conversas informais sobre
a cria<;ao de ovinos e entrevislas sobre as balclios.

Dada a import[lIlcia que as balclios assumem para 0 pastoreio
dos rebanhos entenelemos necessario determinar a existencia de baldios
nas diversas aldeias. Os balclios sao terrenos do dominio eomum,
perten<;a cle todos os moradores de lima alcleia, nao individualmentc
apropriados e que podem serusufrufdos por qualquer moradordaaldeia.
Tentamos fazer 0 levantamcnto dos baldios nas aldeias do concclho
atraves de lim inquerito por queslionario distribuido aos presidentes de
Junta de Fregucsia, mas as diferentes interpretuyoes quanta uo que se
cleve considerar buldio originaram respostas eonlradit6rias, que se
cletectaram logo nos primciros casos em que sc fez a comprova<;ao no
terreno. Nus lillimas decaclas a sitllayao dos baldios tem evoluido de
forma diversa nas diferentes aldeias. Os baldios sao geridos, geralmen
te, pela .Junta de Freguesia que em muitos casos as considera como
pertencentes ~l Junta e nao como sendo baldios.

Face a esta situa<;ao elaboramos lima fieha de inquerito para
fazer 0 levantamcnto dos baldios do concelho. Em cada aldeia procura
va-se a pessoa a entrevistar entre os membros da Jllnta de Freguesia ou
entre os pastores clessa aldeia. Para normalizar a design:l<;ao cle baldios
definimos os baldios em fllnc;ao cia sua lItilizu<;ao e nao pela fonna de
gcstao. Designamos pOl' balc1ios utilizaveis loclas as terras que podem ser
usadas pelos rebanhos de qualquer pessoa da alcleia sem que haja
encargos com essa utilizac,;ao e que na pr:ttiea sao ten'as que sao usadas
de modo identico aos balclios cle antigamente. Nestas condi<;oes veri
fic<:lmos a cxistcncia de terrenos do domfnio comum, de domfnio
publico e mesmo de dominio privado. Na cJesignac,;ao cle baldios
utiliz;lveis incluimos os terrenos baldios inclepenclentemente cia entida
de que Caz a sua gestao e administra<;ao; terrenos cia Igreja ou clos
Santos I; e terrenos pertencentes a Junta cle Freguesia ou Camara
Municipal dcsdc que passam ser ulilizados para paslOreio de I'eballhos
sem encargos para os pastores. Tambem englobamos nesta dcsignayuo
os terrenos de dominio privado utilizaclos como se fossem baldios. Esla
situa<;ao e muito ram mas aparecc em algumas aldeias, como por
excmpl0 em Rabal. Nus primeinls decaclas deste seeulo, os 01ltrora
balclios, foram rcpartidos pelos moraclores cia aldeia c:lbendo a cada um
a respeetiva parcela, impedindo-se cleste modo a apropria<;ao desses

I) as lerrenos da Igreja pertcncern ~l rcspectiva p:m'lquia. AS terrenos dos Santos sao
constitufuos pclos terrenos cnvolvcntcs uos Santu:irios cxistcntcs Ill) concelho e
terrenos cec1idos par particularcs. ao Santo. as terrenos dos Santos sao, gcralmenw,
adrninistrados pela rcspcctiva comissao de fCSI<lS.
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terrcnos par panc Estado. A apropriac;ao individual nunca foi efectiva.
Com efeito, poueos moradores sao capazes de localizar a parcela que
Ihes coube aquando cia divisao. Actualmcnte grande pane dessas
parcelas suo usadas como se sc tratasscm de baldios.

Os dados recolhidos ao nlvel do concelho de Bragan,a foram,
sempre que posslvel, agrupados e tratados poraldcia e nao par freguesia,
porqllc a aldeia conslitui uma unidacle relati vamenle distinta e indepcn
denlc. Na mesma frcguesia podcl11 existir aldeias cm situac.;ocs bastante
difercntcs quanto aos aspeclos agrfcolas, socii.lis e economicos. As
popula~ocs identificam-se mais rapidamentc com a sua aldeia do qlle
com i.l sua rregucsia.

Para 0 tratamento dcsses dados e para conhccer a distribuic;ao
g~ogri..ifica de alguns factores em eSlUdo. sentimos a necessidadc de IeI'
como instrumcnlo de trabalho lim mapa do concelho de Bragan~acom
a localizi.lyuo das frcgucsias e respeclivi.ls aldeias anexas. Nao sendo
pass fvcl cnconlrar lima carta au mapa destc ti po. roi elaborado 1I111mapa
do cOllcelho com a c1ivisao aclministruliva das frcgllcsias e a localizilyao
c1as rcspeclivas alckias anexas. Este mapa rai elaborado a parlir cla
"Carta Administrativa de Portugal" cia Comissao Nacional do Ambicnte
na escala 1:250,000 e do "M,,!;a de Estradas do Distrito de Bragan,a"
da JlIllla Alltonoma de btradas "esca!a I:200,000 do ana de !963,
Todos os trabalhos de fotografia, infonm:itica. montagcm e arranjo
foram cxecutados J1a ESAB. Apos a mOJ1lagCIl1, 0 mapa roi sujcilo a
vcrifical;{ao recorrcndo-se a informayoes de car~ictcr administrativo
fornecidas pela Camara Municipal de Braganyi.l. ib Carlas Militares de
Portugal dos Servic;os Cartogr;ificos do Exc.rcilo C COIll algumas safdas
de campo. Estc mapa scrviu C0l110 base para 0 e~;{lldo cia distribui<;ao
gcogdfica dos c1ifcrclltes aspectos e111 all<'ilise e para a aprCsclltJ.<;ao de
figllras no prescntc trabalha.

2,2 - A regiiio: condi~iics "mpitias para a cria~iio de ovinos

As condil;(oes edafo-c1imliticas caracterfstici.ls do Nordeste
Tr;lI1sl11ontano nao inviabi lizam pOl' si so a explora<;ao dos ovinos. Pdo
contr:.irio. aprcsenlam algumas caracterfslicas que vacaciollam csta
regiao para a cria,ao destes animais, Como rel'ere Taborda (1987: 97)
"pdo scu c1ima prcdominanlemenle sceo e os sells vastos espa~os

vazios e incultos, Tr;ls-os- fVI antes cOllvem ao carnei 1"0". Por aliI 1'0 lado,
a meio. ao rcclllzir (IS possibilidades de desenvolvimcllto de (Jutras
aClividacics agrJrias. contribui p:lrJ. que a produ<;ao ovina se afirme
como alternativa. Daf a existcncia de lima longa Iradic;ao na cri~l<;ao de
ovinas na regiao. As possibilidades de cria~iio de ovinos nao eSlao
limitaclas as rcgi6cs SeCi.1S mas. neslas regioes, os ovinos revelam boas
capacidades de adaplac;fio.

As condicoes edafo-elil1l;'iticas condicion:.l11l as actividades
agnirias c a coberto vcgetal <.Ia rcgiao. sendo rcsponsaveis. em grande
medida, pelos sistemas dc agricullura pralicados na rcgiao. Como reren~

Azevedo (19S5: I) ··historici.ll1lenlc verifica-se que a il1lport;1ncia da
ovinicullura egrande, principal mente nas zonas de ITIenor inlensil"ica-
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~ao cullural, oncle estes animais lelll vivido em fntima liga~ao com a
natureza. condicionndos pclo cicio c1im3tico".

No concelho de Bragan~a C possfvel demarcar zonas COIll

diferenlcs caracterfsticas climaticas e l11orfol6gicas. COIllO podemos
observar na Fig.I.7 e na Fig.I.R. Conludo, as diferenc;i.ls cxislenles entre
essas zonas nao saO de tal ordcm que possalll originar ulna diversicladc
marcante no sislema de explorac;,::io de ovinos.

As actividadcs agrfcolas e pecu.:irias sao run~aodas cOlldi~ocs

edaro-c1imaticas cspecfficas de cada zona. pelo qlle, as possibilidades
de cria~;io de ovinos numa aldeia nao estao directamellle depcndentcs
do dima ou do tipo de solo e n~io cviSlvel, no cOl1celho. uma associac;fio
dirccla entre as condi~oeseclafo-cl il11i.lticas e a dislri bu ic;flO dos ovinos.

a c1il11i.l e a altilude influcl1ciam de alguma forma 0 maneio e
a alimentac;ao dos ovinos. Na parte none do cO~lcclho, mais clcvada, 0
Verao nao 6 uma epoea de escassez como acontece no sui c no lestc do
concelho. Normalmente. naqucla ZOna as pastagcns perduram durante
o VerGa.

Relativi.lmentc ao relevo, veril"ica-se que nas zOllas de maior
altitude nao abulldam aldcias com muitos ovinas, mas a razao desta
sitlli.H;fio nao e i.l altitude. As zonas monti.lnhosas do concclho de
Braganya n;10 sao tao c1evadas Oll acidentaclas que dificllltcm 0 acesso
dos rebanhos. ou nao permilam 0 crcscimento de vcgct<H;~io ncccss,hia
ao pastoreio dos animais. Veremos adiante que existe lima certa coin
cidencia elllre a) zonas mais montanhosas e a localizayao dos perlmc
lros r1oreslais. E posslvel que estes tcnham conduzido il reduyao do
numcro de ovinos nas zonas mais Illontanhosas.

Em reSlIl1l0, as condic;6es do rneio vocacionam a regifio para
i.l crii.l((ao de reballhos. Mas Olltros factorcs cstao associados aprodllc;ao
ovilla do cOllcclho, principalmcnte os relacionados corn a ocupac;ao C 0

uso do solo. Dcstcs vamos tratar de segllida.

2.3 - Ocupa~Jo e uso do solo: ucesso u rccllrsus ulimentures
Determilladas rormas de oCllpa~Godo solo podem favorecer

ou condieionar 0 pasloreio de rebanhos nessa areas. Estao oeste caso as
terras arectas acultura do cereal; os baldios ollterrcnos nao apropriados
individui.llmcnte; os perfmetros f1orcstais, que ocupam vaslas ;ireas com
floresta.

Alem cia formil ele ocupa950 tambem sao importalllcs as
divers<1s formas de lisa do solo. Par exemplo, a baldia pode ser
arrematado e usado como terra para cultura de cereal; pode est'lr inculto
e a vegeta((fto nalUral pennilir, ou nao, 0 pastoreio de rebanhos. AIt~mdo
seu uso no cult ivo de cereal, 0 solo ocupada com esta cullum possibi Iita
o lIS0 deslas lerras no pastoreio de rebanhos .

Existe lima longa tradir,;fio de pastoreio de percurso. Desta
forma, el11uito importanle para a manutclH;:ao dos rebanhos a contribui
\=ao do pasloreio feito em terms alheias, ou scja, terms de domlnio
privado mas nao pertcncentes ao pastor. Como veremos mais adiantc.
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esta forma de ulilizaS;Jo cia terra rege-sc segundo os usos e costumes
locais.

Esta fonna de pastorcio possibilitou. ao longo dos <1n05. a
existi3ncia de Ilumerosos pastores scm terra, que asseguravam a sua
subsist~nciaatraves do rebanho. ActUiJ lmente ex istem maiores eli fiClil
clades para a sobrevivcncia destes paslores, como vcremos adiante
C]uando IratarlllOS das questoes reiaciollaclas COIll as posturas de
ap;lsccntac;ao.

2.3.1 - As ten'as afcctas ;1 cultllra de cereal sao imllOrtuntcs ~lreas de
pastoreio

Ao determinar as zonas ell? pasloreiodos rebanhos. obscrva-se
qUI? estes pass:.lm. ao longo do ano. grande parte do tempo de pasloreio
t:m lerra:. ekdicadas £1 cultura de cereal. Hi!. poi:.. lima relas;ao estrcila
entre e:-.ta actividade agrfcola (' a cria~ao cle ovinos.

A cllltlira de ccreal permite a clisponibilizacrao de tcrras, que
ficam anualmenle em pousio, para pastorl...'io dos reballhos. Com excep
<;ao do pcrfodo CIll que a cuhllra esta instalada. estas ureas poelem SCI'

scm pre ut iI izadas pelo reban 110, pdo que. nas zonas onde se faz a cultura
de cereal existclTl condi<;oes propfcias para a criac.ao dos ovinos. 0
sistema ele: pastoreio dos rebanhos ajusta-sc bem £1 cultura de cereal e £t
respL:l:t iva forma de uti I iz,u;.;lo clas terras nesta cultura. Toclos os anos h<.i
grandcs :"ireas de terra que, fic<lndo em pOllsio. estao dispollfvcis para
aprovei tl.! Illen10 em pastoreio. Aquelas que sao cuI t ivadas em cada allo
suo 1l.llllbt2m Lim recurso importClntc para os n~banhos, pelo aprovei
tamenlo do grao ell,,) cereal que fica 110 c!luo apl)S a colheita. Este grao c
um rccurso que surge nU1l1a cpoca de cscassez alimcntar, pOl' falta de
paslagens verdes.

fvIais adiante (no ponto 2.5) voltaremos a falLl!" nas terras cle
cetyal, especialmente na sua relac;ao COI11 a distribui<;uo dos efectivos
OVIllOS.

2.3.2 - Os haldios pcnnitl'1ll livl'c accssu au pastorcio <..los rcbanhus

Os terrcnos baldios st.'mpre l"oramllll1 rccurso illlporiante para
a apascentac;;io dos rebanhos. POl' serelll do dOlllfnio C01l1U III , podelll SCI'

usul"lllfdos por qualqucr morador cia ..lidcia a que pcrtcncem esses
terrcnos. Esta I"aculdade de uso cOlllunit:.irio ravorece 0 pastoreio dc
percu rso. pois qualquer criador cle ovi nos cia aldeia tcm £t sua d isposic;ao
as paslagens dos terrenos baldios. Os moradores com menos rCCllrsos.
scmlerra. tem nos baldios as pastagens para a criac;ao dos SCLIS animais.

o clistrito de Braganc;a possuia em 1940 uma area de baldios
Sllp~rior a 25 mil hectares (Rodrigues. 1987: 83). I 0 cOllcelho de
Bragan!;;a. praticamcntc toclas as aldeias possufalll baldios pr6prios. as
ultimas d~cadas hOllve grancles alterac;6es na gestao e ocupa<;;ao dos
baldios. J-1oj~em dia. esscs lerrenos estao na posse Oll gcstao clas JUnlas
de Fregucsia. ou foram. cntretanto. divididos c repanidos pl:los vizinhos
da ald~ia. Estas alter''',:6es Ila forma de adlllillistra~iio e posse dos
baldios e na forma de ocupac;ao do solo c coberLo vegetal diminufral1l.
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ou anularalll em algumas aldeias, a illlport5ncia dos baldios na
apascenlac;au dos rebanhos. tvluiws aldeias viram reduzidas as SU<:lS
,ireas de baldios, cnqllanlo nOlltras os baldios dcsapareceram eompleta
mente. ;-\ interven<;ao estatal e tlorcsti1yao dos baldios existentes,
verificada ha algumas decadas, areCIOl! negativamenle a crialtao de
animais e contribuiu decisivi.lmenle para a reduyuo dos efcctivos pecu~

arios, principallllcnte, de ovillos e caprinos.
AClualmentc. as principais formi.ls de lISO dos terrenos ainda

cOllsiderados baldios sao: cultura de cereal, vegctayao natural (monte)
c f1oresla. Os terrenos florestados, nos ainda denominados baldios,
ocupalll areas reduzidas e nao costumam SCI' usados pclos rebanhos.

Os terrenos baldios com aptidao agricola para clIltllra de
cereal c as pastagcns e tamciros s~o arrendados (arrematadosJ anual
mente. no dia de Entrudo. Tambclll poclem scI' arrematados Olltros
tcrrenos que, nao sendu baldios, perlencem ~l 19reja ou a l1J11 Santuario.
a arrendamenlo pOl' arremate concede ao arrematador 0 usurruto cia
parcela pelo periodo de tllll ano. Portela (1985: 686) faz notar que "os
arremates conslituem lim aClO publico e em princfpio nao eSlao vedaclos
~I parlicipi.H;aO de nao-residentcs na aldcia. Porcm, os estranhos au
vizinhos de mUms aldeias nunc;] surgem como concorrentes c 0 <1con
tecimcnto assume a caracter de assunto interno cia aldeia".

As terfi.lS que podem ser clIlLivadas com ccreal sao arremata
das pelos vizinhos. que as cultivam. Estas sao utilizadas pelos rebanhos,
da mesilla (orma que lit iIiZi.lm as rcstantes Icrri.ls de cult ivo de cereal. Par
serem cultivaclas, estas terras n;]o sao invadidas par vegcuwao arbuslivi.l,
o que pcrmite 0 sell aproveitamento para pastoreio ap6s a safda cia
cultum_

Muitos dos terrenos baldios que estao "a monte" sao pouco
utitizaclos pelos ovinos pOl' dui.1s razocs: em primeiro lugar, porquc 0

coberto arbustivo C1.1[10 e muito fechado. dificultando 0 pastoreio: elll
segundo lugal". POl"quc 0 numcro mais reduzidoclcovinos em cada aldeia
possibilita a Illanutenc;ao dos rebanhos com menos area de pastoreio.
Estes terrenos baldios "a monte" estao. geraI melltc, cobertos por arbus
lOS ahos e muito densos. scm arvores. LlJllwdo, no passaclo eram
cultivadas Co III cereal. manualmcnlC. Com a mecanizil'rao cia cullura de
cereal. as terras que nao pcnnitiam 0 trabalho das maquinas fori.1m
abanclonadas. ficaram "a monte" e progressivamente foram invadidas
par vegeta~ao arbustiva que rapidamenlc crescell c cobriu estas ~lreas.

E bastante diffcil delerminar, em termos quantiti.llivos, os
baldios cxistentes Ilas aldcias do concelho, par isso, rizemos lIlll

Icvanlamento qualitativo dos baldios existcntes (Ancxo 6). Considera
mos que lima aldeia tcm baldio lItiliz;Ivel quando existem tcrrenos que
s~!o usaclos, ou pocklll ser usaclos, pel os rcbanhos durante lnelas as
csra,oes do ano, sem qllalquer reslrir;ao de propriedade, indepcndcntc
Illente da forma OU entidade que faz i.l sua gestJo

Estes terrenos que cnnsidedmos bald ios uti Iizaveis tem IllU ita
imjJortflllcia no pastoreio. Normallllente s50 ten-as de cereal que, pelo
I'aclo de n:lo estarem apropriadas individual mente ou pOl' nao haver uma
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inferiores a 800 111 que se estendem ao lango cia Estrada Nacional n° 15.
que liga Braganc;a a Mirandcla. Ou scja, as ovinos destas aldcias podem,
facillllcntc, prescindir das ,ireas afectas ao perfllletro florestal da No
gueIra.

Vejamos agora aevolm;:iio dos cfectivos ovinGs nilS frcgucsias
abrangidas pelos perfmctros f1orestais, a partir cia sua imp!:.uHi.l\=ao
(Quadro 1.5). Foralll illlplantados "" dccada de quarel1ta, ponal1lo,
depois do Arro!amenlo de 1940. Ao agruparcm-se os dados pOl' freguc
sias. 0 que se lorna necessaria devido ao tipo de informar,:ao dispollfvel
nos arrolamclltos e reccnseamcntos, inclucm-se uldeias que nao estao
abrallgiclas pela iJre,l clos perflllctros, 0 que podc distorter cle i.t1gul1l<l
forma <l percepy.}o cia sua influellcia. TOl11cl11oS como exemplo os CJSOS

de Carragosa e Espinhoseli.1.

A frcgucsia de Carragosa lem ROC, ovillos em 1990, que est50
repartidos pela aldeia de Carragosa (391 ) e SOlltelo (415). mas 0 termo
de Carragosa nao foi arcclaclo pelo perlmcLro r10restal de rVIOlllcsinho e
ebastantc menor que 0 tcrmo de Soutdo. A frcgucsia de Espinhoscla e
composla pOl' qualro aldeias. mas s6 c1l1as lem 0 selliermo afcclado pdo
perlmctro da Coroa e estas nao possulam, cada uma, mais de 130 ovinos
em 1990. a frcgllesia de Rcbordaos, 0 perfmetro cia Nogueira nao
inlerfere com as explon.l(;ocs de ovinos que, como ji.l rcferimos, se
servem de pastagcns siluados no vale. A altleiadeSarzecia. siluada nesse
vale, tinha 415 ovinos em 1990.

Nas doze rregllcsias indicadas no QlIadro 1.5 hOllve decresci
mo no Illimero de ovinos entrc 1940e 1979. No periodo de 1979 a 1990
verificou-sc um acrescimo importlJlltc no numcro de ovinos em cillco
destas freguesias.

Quadro 1.5 - NUll1cro de ovinos antes e depois cia implanta\ao dus perfmctros
florestais, llas l'l'cguesias abrangidas pelos perlmetros norestais de Braganc,;a

Peri"melrD FlurcsLal f'rcguesia n° de ovinos nU ovi nos n" ovinos
~lll 1940 ~ll\ 1979 ~11l 1990 ( )

Aveleda I 542 543 301
DcilJo DeiEio I 257 541 535

Rio de Orlor ~OO 244 412

Monlcsinho Franca 1463 827 870
Carr..~gosa I 284 1)9 80G

Corna Espinhosela 1300 798 626
Paralll io 1485 988 978
Nogueira 903 451 675
Rchordfu)s R44 702 1048

Nogueira Zoio 465 409 386
Goslci I 332 643 525
Caslrclos 804 165 368

(*) Va/orcs dll.\" ill.HTi\"('es 1/lI.\" /lIdclIIlI;::.a\"iJes COlllpell.mt()rias dc /Y/)(J.
FO/l/{'.' Arrolllll/CIIIO Gcm/ tie Gatlos c Allifl/ais de Capodra. /940.
!?L'(;t!IISCllllteI/fO Af,:,,;(;o/(l do COf/liIlCIIIC, /979.
IlIdcllllli::.ariic.\' COIII/lcflsa/(;,.;llx, /990.
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Estes numeros eSlao cle acorcIo com as opinioes expressas pOl'
pessoas idosas clas aldcias afectaJas. segundo as quais se verificolluma
diminui<;ao do nlllllero de lwinos ap6s a implantac;,:ao dos perfmetros
florest<lis. A sua implantac;,:ao fez-se em terrenos baldios, implicando
LIma grande redLlyao das areas de pastagem disponfveis para pastoreio.
A criac;,:ao de perfmetros florestais em cliversas zonas do Norte e Centro
do pafs na sequencia do Plano Geral de Aproveitamento dos Baldios
Reservaclos da Junia de Colonizac;,:ao Interna 6, gcralmente, uma das
razoes apontaclas para a diminuic;,:ao dos efectivos ovinos que se verifi
cou em Portugal apos 0 Arrolamento de 1940.

2.3.4 - 0 usa social do solo no pastorcio dos rebanhos

Uma caracterfstica importante e marc<lnle cia criac;,:ao cle ovi
nos no concelho cIe Bragany<l e a pratica do pastoreio de percurso. 0
rebanho e conduzido em campo aberto por lerrenos incultos, pousios,
restolhos, baldios, e monte, independentemcnte da titularidacle desses
terrenos, alimentando-se cia vegetac;,:ao natural quc cncontra. Chcga a
percorrer vi:irios quilometros, num so dia.

Esle pastoreio de percurso assent:1 nas tradicionais formas cle
lISO social do solo c rege-se segundo os usos e costumes locais. 0
pastoreio dos rebanhos eencarado eOI11O lima forma de aproveitamento
cIa vegeta<;ao natural que, de outra forma, nao teria outro lipo cIe
lItiliza<;ao. Assim, e dada maio!" importfincia ao aproveitamento clos
recur-sos cia terra para stlslenta<;ao cia eOl11uniclacle cia aldeia do que ~l

titularidade e posse da terra. 0 rebanho passa a maior parte do tempo de
percurso em terrenos que nao sao praprieclade do dono do rebanho. Em
terrenos alheios; baldios; terrenos arrendados, ou cedidos par traGI.
Como vercl110s adialltc, entre os pastores c os vizinhos da aldeia criam
se formulas proprias de compensac;,:ao e retribuic;,:ao peb utilizac;,:ao
desses terrenos.

A grande imponnncia da vegela~aonaturalna alimentac;,:ao faz
com que 0 rebanho fique sujeito i't variac;,:ao, que ocorre ao tonga do ano,
das disponibilidadcs alimcntares. Os animais lem que sc adaptar a esla
varia<;ao ~ conseguir aproveitar os fracos recursos existentes nas epocas
de escassez. No generalidade do concelho, 0 perfodo seco do final do
Verao ea cpoea de maior escassez alimental', com excepc;,:ao das zonas
montanhosas a Norte do coneelho, l11enos secas, oncle as pastagens
perdu ram durante este perfodo. Tambem e uma epoca de escassez 0

perfodo final do Inverno, principal mente nos i:1nos mais rigorosos.

Em resumo, as areas de cullura de cereal, os balclios, os
perfmetros norestais e a existencia de formas de uso social do solo
contribuem para as condic;,:oes que sc proporcionam acriac;,:50 de ovinos.
Vejamos como se clistribucm os ovinos pelas varias alcleias clo concelho
de Braganc;a e, igualmenle, a sua relac;,:ao com as olltras especies
pecmirias.
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2.4· POl'ula~aoanimal: nos sistemas de eXl'lora~aotradicionais nao
IU1 compcti<;ao evidcnte entre as cspecies.

Do ponto de vista cia aClividadc p~ctl;'lria as espccics mais
illlportant~s SilO os bovinGs, os Dvinos e os caprinos. Estas esp~cics,

c00xislincto numa lllesm<1 iir0<1, tem algumas r~lay6es entre si, pelo
menDS quanta ~L llliliza~ao dos reclIrsos alimclltares cxislent0s. A
bovinicultura e a clJprinicultura ,..;;10 actividad0s que poctcm scI' vista~

C0l110 <Ilternali vas {I produ<rao ovina. Oll mesmQ como compel idor~ls em
rcl~((;ao aDs rccursos alimentares. A distribui<;i1o c1estas espcci~s pelo
conc~lho de Braganya dcver-sc-ii. Illuito pro\ avelmenle, a raz6es difc
rcnte" clas que inten2m na distriblli~aodos Dvinas. mas a cOll1par~ll;:ao

cia slia d istri bu i~ao com a distribu i(,{ao dos ovinos pode dar-nos algumas
indic..u;oes sabre a forma COIllO estas ~species concorrclll. QU n.l0. COIll
os OVIllOS.

Nos sistemas de explor"H;ao extell,l-,ivos tradicionais que pre
dOlllinum no Nordeste TraIlS1110nt~lno, as espccies bovina, ovina L:

caprin<l nao sao lllLltllll1ncntC'. exclusivas. ISlO porquc nuo compctcm
entr~ si quanto aos recursos alimcntares. Esta cocxistencia 0 passlvel
porquc as I"oilles dos recursos alimclllarcs para cada especic sao eli rercn
les, crn fUllvao tins sistemas de cxploray~opreclomillalllt'S na rcgiao. De
forma gemI. as bovinos lltilizam os lameiros; os ovinos as lerras de
cereal em pOllsio. ilrca.,,; de planta\=oes (solita". olivais e olltrOS} e
terrenos de monte ollde possam pastar; os caprinos lltilizalll os terrenos
de mOille e os baldios.

Esabiclo que nas explora<;6es agrfcolas da regiao nao exiSlc
uma especiuliza~ao pOl' activiclades. As csp~cies animais cx.ploradas
nao s;io com pet it ivas ent re si, milS poclem coex ist ir nUllla mesma reg-iao.

lnteressa-nos saber a distribui~ao dos ovinos pcbs aldeias do
cOllcclho ccompi.lr<i-Ia CO III a distribui~ao cbs OUlras especies. Adatil do
infcio do trabalho e ao nfvcl cia aldt.:ia nao existiam disponfveis <Irrola
mcntos ou rt:ccns.:amclltos de gada recentL-'S au actualizados. Para
conhecer 0 nlllllcro de ovinos, b~}\Iinas e caprinas existcnlcs em cada
akkia: 0 numero de pessoas quI... possulam animals cleslas CSP~CIt'S: 0

nUlllcro de rebanhos e 0 erectivo dos rebanhos wilizamos os c1ados
r"rer~Ill~S ilS Indell1niza~6es C0ll1p~nsa(6rias (IC) do allO de 1990
(Ant'xo 7"

2.4.1 - Os ovinos sao, maioritariamcnte, tic r:.ll.:a autlJctollC

Nos reballhos do concclho de Braganya predominam. larga
men Ie. os animais cia rac,,:a G.~lcga Braganyana. que os pastores designam
simplcSlllGllte par galega. E uma rilC;<.l ovina autoctonc que apresenta
algumas qualidades apreciaclas pelos procllllores, c1entre as quais se
destaca a sua IlIsliciclaclc c aclaptayao ao meio. Existc uma varicclacle de
galegas que (em IJ. de cor prela. pelo que as pastores as designam pOl'

'·prclas". mas 0 IlllmCrO de excl11plares ~ muilO rcduziclo.
MOIfoloQicilmcntc. csta raea caracleriza-se par "grande csla~

lUra e acenluacla c1~sproporyao entre'a altura do 16rax e a d'estc aD solo
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(pernalleiros). As I11cdidas transversais sao recluzidas e 0 vela pOllca
extenso e de superficie irregular" (OGP. 1987: 77). Cabe~a de tamanho
medio. dl::slanada c perfil subcanvexo. Sem comas nas femeas, os quais
aparcccm. frcqucntemente, nos machos. Orelhas medianas. de alta
inserl;?~to. Arcadas orbil(trias salicnlcs, corn olhus grandes. Malhas
pretas 011 castanhas em volta dos olllos, no focinha e nas orelhas.
Pesco((o compriclo e c1clgado; mil liga~ao ao tronco; sem barbela;
dcslanado no sell ter~o anterior. Pcito estreito. Garrote c csp~ldlias POliCO
destacadas. Linha dorso-lombar horizontal. Garupa poueo volumosa t"

lll11 tantodcscafd<.l. Caudacompricla. Mcmbros allose finos, pigmentaclos
e deslanaclos nas extremidadcs livres. Unhas rijas C. frequentemcntc.
piglllcntadas. Pele fin:.l e untuosa. de cor branc;l ou i.llllarelada. Ubcre
globoso.com tetos bem illlplanlados. Velo pOllCoextenso, nao recobrindo
a cabe<;a. °ter~o anterior do pesco~o. a baniga e os cabos; composto pOl'
madeixas ponleagudas (DGP. 1987: 78).

1\ ovelha d<J rac;a Galega Braganc;an<l evidencia algumas
qual iclades C] LIe atraem (l preferencia clos paslorcs e most ra-se 11111 ito bem
adaptacla ao sistema tnldiciollal de cxplora~i:io de OVillOS. POl' isso, a
grande: maioria clas ovclhas que integram os efcclivQs dos criadores sao
ciesla ra<;a. 0 erectivo do rcballho (mlmero de ovinos que compocm 0
rcbanho) est;l conclicionado. entre outras factorcs. pelas c1isponibilida
des de alilllcnlo das zonas oncle faz pastoreio.

QUilnto aos rebanhos. vcrificcimos que os efectivos mais
rrequ~nt"s situam-se elltre 100 " 150 allimais. A titulo de exemplo,
podclllos refcrir que nas inscri<;6cs das Ie de 1990 as efcctivos com
rrequcllcia mais d"vacla roram: 100 ovinos (26 rebanhos): 130 ovinos
(20 rebanhosl: 120m'illns (17 reballhos); I IOovillos (14 rebanhosl; 140
ovillos (13 r"banhos) ~ 150 ovillns ([ 2 rebanhos).

A partir do numero de OVillOS inscritos porcacla criador nas Ie
estabelecemos cinco classes para as cfeclivos dos rebanhos (Quadro
1.6). Podcmos verificar que cerea de 1/3 dos criadores inseritos possu
em entre 100 c 149 animais e neSICS rcbanhos cnCOlllram-sc mais de
Illetad~ dos ovinos. Vcrifica-sc ainda que cxiste tllll numero significa
tivo de pessoas que posslli mcnosdc 50animais. pelo que. provavclmen
tc. a cria<,;ao de ovinos nao ea sua actividadc principal.

Quadro 1.6 - NUlllcro de rebanhos c de ovinos pOI' classes de cfcctivo

Classes nUlllcrn de rchanhos nUlllcro de OVillOS

Oa~ 7~ 303

10" 49 XI 1531

50 " ~() ~3 6 21~

100" 1"9 132 15 6-18
mais de 149 35 5 X7LJ

TOTAL 409 2tJ 579
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a Quadro 1.7 J1l0stra as aldeias que POssucllll1laiornumero de
OVIIlOS. ESlaS 23 aldeias (eerea de 1/4 do lOlal de aldeias C0111 ovillos)
possuem50Sf. dos ovinos inscritos nas IC. no concelho de Bragan<;:a. Dc
forma geral. as aIde ias com elevado nL! mcro de ovi IlOS s:tO aquclas ollele,
tambem, 11,1 mais rebanhos C0111 cfcL:tivo superior a Gem i1nimais.

Quadro 1.7 - Aldeias do concelho de Bragan<.;a. com maior nlllllcro de ovillo!'>
inscritos nas Ie, numcro de manifeSlantcs pOl' aldeia e nllmero de manifestan
tes COIll mais de 100 e 150 OViIlOS, em 1990

Classes I'XlI" nUde nOde nOde lfdc
n" de ovin. Aldcia OVI!lOS manilcstantcs manif. maniL

COJll millS cum l1lal~

100ovinos 150ovino.

" 1000 Milhao IIJ46 12 6 2

Grij6 de Parada %8 II 6 1

75IJ-1000 Rabal Y45 7 7 3

So 7H4 Y 3 2

Quintela cle Lampay:ls 762 7 6 IJ

Coclhus{) 717 IIJ ,; 2

Santa Maria 6:\7 ~ 4 0

Nogueira 675 7 .j 0

Gimondc 67IJ 7 0 IJ

RchordJos ()o3 7 4 I

Sac;;!1 632 6 2 I
500-750 Fr:lllc;a 575 4 .j 2

L<1gomar 566 7 3 I

Scrapicos 55:'1 5 0 0

Pal~icios 550 6 .j 0

Par~lda 541 (, 0 I.J

Outciro 539 7 ,; 0

Sones 528 4 .j 1

Pincla 4Y5 5 4 I
Rio Friu 476 5 ·1 IJ

40IJ-500 Sao Juliao de Pal<icins 460 3 .J 3
Rcborclafllh(lS 451 5 2 0

Quintanilha 430 3 3 2

A distribui<;ao geografica deslas vi nit' e lres aldeias esl<i
indicada na Fig.I.1 O. POd~110~ veril'icar que formam c1uas faixas contf
nuas, com pOllcas aldeias dispersas. Ullla faixa cstendc-se desde Frall~a
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ale Coelhoso (seguindo '10 longo do tr,~eclo do Rio Sabor) com
extens6es para S. Juliao de Palacios. Qui11lanilha e Pinela. A outra faixa
situa-se na ellensta llascente cia Serra cia Nogueira e comprecndc as
aldeias de Nogueiru. Rebord'ios. SOrles e Rebordainhos. As aldeia
dispers<lS enconlram-se a Sui, Quintela de Lampa<;as e Serapicos, e a
Oeste da cidade de Bragan<;a a aldeia de Lagomar. Nesta localidade,
apesardu sculcrmo SCI' pequeno. lUI bastanlCS Qvinos. A explica<;ao para
lal parece assCllIar no facto de aigulls emigralltcs que regressaram h{i
POllCUS ,UlOS tl aldeia se lere-Ill dedicado [l explorayao de ovinos.

Esta c1istribui<;ao m<.lntem-sc ll1uito identica, nos sells lrac.;:os
gerai s, se cons icicrartllOS apCll<.lS as a[dejas com IIIais de 600 ovi nos: lIllla
fa; xa de Rabal a Coelhoso ao longo do Rio Sabor, uma faixa na encosla
da Serra da Nogueira e uma aldeia, Quintela de Lampa,as, no Sui do
concelho.

Ordcnanclo as aldcias por numcro de manifesti.lntes veri fica
1110S que, a pardas que pOssucllllllais ovinos, surgem aldeias com Illuitos
manil"estantes mas cujo el"eclivo ovino 15, reialivamellle, baixo. No
Quac!l-o I.g Icmos as aldeias com maior numcro de manifestanlcs
inscrilos e podemos veril"icar que apareccm varias aldeias COm menos
de 400 ovinos, apesar de lerem muitos manifestantes de ovinos.

Quudro I.S - Aldcias com maior numero de manifestantes de ovinos inscrilOS nas
IC e nUlllero de ovinos de cada aldei", elll 1990

Classes pur n° de n° lie ()\Iinos
n" de Illani r. Aldcia Illani fcstantes

Deil"o 26 3Xl)
Rio de 01101' 18 225

;" 10 Baht,; 14 390
Milh50 12 1046
Grij<; de Para<la II 9(lX
Coelhoso 10 717
So 9 7S4
Vila Mc" 8 71
Sanla Maria 8 687
Lagumar 7 Son
Gimomk 7 670
Nogueira 7 675

< 10 OUleirn 7 S39
Quintela de Lampil~as 7 762
Rahal 7 945
Rebordaos 7 633
\la,al 6 632
Parada 6 541
Guadramil 6 187
Pal.kios 6 550
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Aa !llvcl de cada aldeia existem, quanlo aa numero de ovinas
que cada criaclar possui, difercntes situa90es quanta aposse c pastoreio
dos animais:

- Criador com lim grande nUl11cro de ovinos. 0 rebanho
pertencente a lIllla s6 pesson. que esimultaneamente pastor e proprie
Uirio, geralmcnte com erectivo superior a 100 animais.

-Criadorcolllul11 pequeno numero de ovinos, Olllllll "tagalho"
de ovelhas, geralmcnte, cntre cinqucnla e ccm animais. 0 dono faz 0

pastoreio dessas ovelhas. Normulmente. nao sao rebanhos estabiliza
dos, est5.o em crescimento ou em regressao.

- Criador C0111 urn numcro l11uito pequeno de ovinos, gen:ll
mente inferior a vinle. As ovelhas nao fazcm pastoreio conduzidas pelo
dono. Saocriadas pelodonojuntamcnLecom oUlros allimnis, bovinos Oll
caprinas, ou sao entregues "a guarda" a 11111 pastor que as inlegra no
rebanlto.

- Criadores que possucm. cada um. UI11 numero J11uito peque
no de ovinos, mas os allimais fazcm pastoreio conjullto, integrados IlU111

ullico rehallho.

Esta t'ihima situadio verilica-se cm aldcias onde cxiste a
pratica de "vezeira" ou "g!Ido do pova". As ovelhas pertcncentcs a
varios vizinllOs I"ormam lUll rebanho que integra lOdos os ovinos cia
aldeia.O rebanho eguardado, ~l vez, pOl' cada U111 dos donos das ovelhas.
o numcro dc dias pOl' Illes em que cada UI11 apasccnta 0 gadaeestipulado
elll funyao do numero dc ovelhas que possui. Para poclerem receber os
subsidios atribllfdos aos animais, inscrevcm-sc individualmente ou.
naigulls casas, urn Illoraclor inscreve lll11 mimero de animais que inclui
as suns ovelhas e as de olltros vizinhos, repartinclo depois 0 sllbsfclio
corresJ1ondcnte.

Em 1990, estn forma de paslOreio era praticado Ilas aldeias de
Rio de Ollar, GundramiL Babe, DeiJ:jo, Vila Mea, Labiados (182 ovillos
para 5 manifestantesl c Petisqllcira (75 ovinos para 3 mallifestantcs).
Estas aldcias fOflllamlllll conjunto geografico contInuo silllado junto ~l

frollteira, 110 extrema Ilordestedocollcelho (Fig. I. 1I). Dias (1981, 13
18) descreve a prC,tica da "vezeira", costume tradiciollal de pastoreio
comllnil~l.rio dos <lnimuis. entao praticada na aldeia de Rio de Onor e
assinula outros locais ontlc se praticava 0 paslOrcio comunitario de
animais. As condiyoes cspecfficas de cada aldeia originam pcquenas
diferell~as c variantes na forma como se orgulliza 0 rcbanho e na
panicipac;ao de cada vizinho no rcbanho. De qualqllcr forma. malltem~

sc a caraeterfsticu muis importanle, que C0 pastorcia conjunto de lOclas
as ovelhas.

2.4.2 - Os hovinos enconlram-se por todo 0 concelho de Bragant;a

o concclho de Bragal19il tem tradic;6es na proclu9ao bovina,
principalmente na explora<;ao de bovinos de carne. onde sobressaem os
bovinos cia ra9a Mirandesu. No Anexo 9 apreselltam-se os valores
relativo~ ao numero de bovinos em cada aldeia, de acordo com as
inscri,ocs nas Ie de 1990. No Quadro 1.9 tcmos as aldeias com maior
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numero total de bovinos, inscritos nas Ie. Estas aldeias (cerea de 1/4 das
aldeias consideradas) pOSSllcm 50% do total de bovinos do concelho. A
Fig.I.12 mostra a localizac;ao geografica das aldeias que U~m maior
numero de bovinos total, no eoncelho de Bragan<;a.

A explora<;ao de bovinos de aptidao leiteira c rclativamentc
recente e, ate pelas necessidades especfficas deste tipo de prodll~ao, est(t
concentrada nalgllmas zonas. As aldeias de Rcbordaos, Nogueira,
Castro de AveHis, Formi [ e Gostei formam uma mancha geognJ.fica
correspondente as aldeias que possllfam lllais bovinos de leite inscrilos
na Ie em 1990. Estas cinco aldeias representam cereade 1/3 dos bovinos
de leite do concelho.

Quadro 1.9 - Aldeias cOllllllaior numero total de bovinos (bovinos de carne, leite
e substituic;ao), bovinos de carne e de [eite inscritos nas Ie e numero de ovinos
de cada aldeia, em 1990

Classes pur n° total de n° hovinos n° bovinos n° de
n" de bovin. Aldela bovinos de carne de !eite oVlnos

Nogueira 26X 9 162 675
Rebordaos 266 17 167 633

<: ISO Parada 200 90 57 541
Castro de Avclas IX6 22 123 0
Izeda 156 56 33 355

Babe 146 96 27 390
Dcilfio 146 117 IX 3X9
Batra! 137 65 41 632
Formil 137 26 73 255
Coclhoso 126 77 IX 717

100 - 150 Grij6 de Parada lOX 60 33 96X
Milhao 107 53 39 1046
Espinhosela 103 48 16 230
So lao 19 56 7X4
Vila Boa 100 71 2 0
Zoio 100 51 33 3X6

Gostei 99 X 63 50
Quintela de L<1mpatras 79 54 II 762
Pincla 79 55 20 495
Castrclos 79 57 2 146

< 100 Freixedclo 79 61 6 334
Rabal 78 43 0 945
Samil 76 8 41 3XO
Sacoias 75 36 23 267
Rchordainhos 75 41 12 451
Macedo do Malo 74 37 7" 132_.,
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As aldeias com maior numero de boYinos (vcr Quadro 1.9) c
que conjul1tamente possllem 50% do total do efectivo bovino, detem
perto de 41 % dos ovinos do concelho. Podemos Yerificar que muitas
dessas aldeias coincidem com as que possue11llllais ovinos (vel' Fig.1 .10
e Fig.l. [2). IS10 indica que e passlvel a coexistencia das proclLU;;6es
ovilla e bovina l1a mesma aldeia au regiao e com efectivos elevados.

2.4.3 - Os caprinos predominam 113 metade Sui do concelho de Braganc;a

o eoncelho de Bragan<;" tinha 8 675 caprinos, perteneentes a
222 manifestantcs inseritos nas IC de 1990. Nao e um eoncelho com
lima posic;uo de relcyo quanta ao mllllcro de eaprinos do distrito
respectivD Oll cia regiao de Tras-os-Montes. 0 Anexo [0 apresenta 0
nlllllcro de eaprinos c de manifcstantes, por aldeia, segundo as inscri
<;6es nas IC de 1990.

No Quadro 1.10 temos as aldeias do coneelho com maior
numero de caprinos, inscritos nas Ie de 1990. As villte e tres aldeias
indicaelas representam 72% dos caprin os do concelho de Bragan<;a e
dctclll 28 C/o e10s ovinos. Destes valores, podemos concluir que, no gcral,
onele existel11 eaprinos n~io se encontram ovinos. Enguanto que a nfvel
do coneclho a rela<;ao eaprinos/oyinos ede I :3,4 no eonjunto dest"s
vinte e lres aleleias esta rela<;ao ee1e I: I,3. No entanto, ede realerar que
existem aldeias eOIllO Grij6 de Parada, Serapicos, Rebordaos e Pillela
que possuem mais de 200 caprinos e l11ais de 400 ovinos. Podel11os
eonsiclera-Ias como aldeias tfpicas cia eoexistencia clas produyocs ovina
e eaprina nUIll<.l mesilla aldeia.

Por outro ludo, ha aldeias que possuem poueos (ou llluilO
poueos) ovinos, Illas que tern um nllmero significativo de eaprinos.
Estas sao aldeias tfpicas de produ<;ao caprina, e, a tflulo de exemplo,
poclemos indicar Pereiras, Sendas e Paraclinha Velha.



e
11

IS

o
:s

a
n
o
o
,-

,r
is
e
I,
,I
IS

e
a
IS

a

o
;.

1,

o sistema tradicional tic cxplora~ao de ovinos em Bragall\;a

E'SPANI-I1'

o
.9
:f

,g>
o

oS
'"u
C
o
o

r----- ,,_--

69

++ lm.IdII~

- l Conoohl
- dilf~
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concell1o de Bragan,a em 1990
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Quadro 1.10 - Aldcias COllllllilior numero de caprinos, nUlllcro de manifestantes
de caprinas e nlllllcro de ovinos, cm 1990

Classes pOI" n° de nO de manifestantes n(J de

n(J de caprin. "Ideia caprilHls de eaprinos O\'1I10S

Grij6 de Parada 475 10 96X
>400 Frcixcda 438 6 229

Pombarcs 398 X 382
350· 400 Fenncnlaos 392 5 250

Avcleda 390 2 30 I

Frcixcdclo 349 7 334
300·350 Salsas 327 4 225

Scnlpieos 309 4 555

Paradinha 29S 3 I 10
Pcrciros 271 6 46

250 . 300 Sao Pedro de Sarraccnos 270 3 245
Rcbordaos 267 3 633
Alraiao 250 2 lSI

Pincla 234 4 495
200 . 250 Scndas 216 3 6

Paradinha Velha 209 3 2

Parada 189 6 541
Rio Frio 184 4 476
Milh50 IXI 3 1046

150·200 Franlta 158 2 575
Rcburdainhos 158 4 451
Calvclhe 152 4 84

< 150 Bragada 142 3 90

A Fig.1 .13 mostra a dislribuic;iio geognifica das aldeias que
possuem os maiores efeclivos caprinos. Verifica-se que os caprinos
predominam na parte Sui do concelho. As zonas monlanhosas do Norte
naa parecem ter lima importancia significativa para a explora~50 dos
eaprinos no concelho. Por outro lado, devemos realc;ar que acabra eal va
de maior rejeic;iio do que a ovelha, par parte da populac;iio que se op6e
ao seu pastoreio. Existe uma opiniao generalizada de que os caprinos
"causam maior estrago" que os ovinos c. con forme nos afirmaram
nalgllmas aldeias, 0 pova nao quer cabradas em pastoreio de percllrso.
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Como ja vimos, h(l aldeias com efectivos importantes de
caprinos e de ovinos. Elllll1aior escala, podemos encontrar aldeias com
elevado nlllllero de ovinos e cle bovinos. Verifica-se que a explora~ao de
ovinos e possfvel em zonas on de talllbem se enconlram as outras
especies pecuarias mais importantes. A exploras.:ao desles animais, feita
em sistemas extensivos, pela diferencias.:ao existente nas fontcs cle
reCllrsos alimentares permite a coexistencia de ovinos, bovinos e
caprinos scm lima competis.:ao evidente cntre estas especies. Assim, os
efcctivos bovinos e caprin os nao causam silLla<;6es desfavoraveis para
a explora<;ao de ovinos nUlll<l zona Oll regiao.

Oulros factores aSSUlllem maior intlucncia na explora<;ao de
ovinos. Relacionada com as disponibilidades alimentares e com 0

espas.:o para a realizayao dos percursos, a existcncia cle terras de clllti vo
de cereal permite conclis.:6es favon.lvcis para os ovinos. De seguida,
vamos tratar cia imponfll1cia clestas tcrras para 0 pastoreio de OVillOS.

2.5 - Ovinos e cereal: duas componentcs intimamcntc associadas
Ja aborclamos acillla a importfincia, para 0 pastoreio dos

ovinos, clas terras afeClas [I cultura ele cereal. Vejalllos agora com mais
pormcnor, a relas.:ao entre a dislribui~ao dos ovinos e a produ<;ao de
cereal nas aldeias do concelho.

A cerealicultura tem uma importfincia significativa no COll
texl0 cbs acti vidades agrfcolas do concelho de Bragans.:a. A proeluyao de
cereal evariavel de aldeia para alcleia e, na mesma aldeia, pode variaI'
confonne a localizas.:ao cia folha, ou faceira, clesse ano. E cliffcil
quantificar a area de terms semeadas com cereal em cada aldeia, Oll
ainda, a area lltilizada em rota~6escom cereal. Para avaliar a importflll
cia relaliva ela produyao cerealffera de caela aldeia optCllnos pOI' lltilizar
os valores da quantidade de cereal vendido pelos habitantes de cada
alcleia. Ulilizamos como inform<.lyao as entregas de trigo e de centeio
nos silos da EPAC do concelho de Bragan,a, nas campanhas de 1988/
89, 1989/90 e 1990/91, altura elll que a EPAC detinha 0 exclusivo da
compra ele cereais. As terras de cereal, seja trigo au centeio, sao
lltilizadas da mesma forma pelos rebanhos, !"azao pm-que US(LlllOS 0

somalorio da produ«ao destes cereais para obter 0 total anual de
prodlls.:ao de cereais e a partir dos lotais anuais, a media cia proclu~ao de
cereal no periodo de 1988 a 1990 em cada aldeia.

As entregas de cereal na EPAe servem-nos como indicador cia
produ,ao de cereal de cada aldeia (Anexo II ).As dezassete localidades
(perla de 1/6 das aldeias consideradas) indicadas no Quadro 1.11, que
prodllzem mais clc 200t de cereal, representam 50% clo total de cereal
produzido no concelho. A Fig.l.14 mostra a distriblliyao gcognHica
destas aldeias.
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a 200 I
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Quadro 1.1 I - Aldeias com mais de 200t de produ,"o media anual de cereal,
elllregue na EPAC, no perfodo de 1988 a 1990

Classes par ProdUl;ao media dc cereal Nlll11cro de
I de cereal Aldeia cntregue na EP;\C (t) OVlllOS em 1990

13ri.1gilll~:I (*) 109R,6 1471
> 500 Bayal 71~.5 632

Rcbordaos 460.4 633
~OO - 500 Milh50 424,1 1046

Grijo de Parada 389.7 968
Rio Frio 3XI,7 476

300 - ~OO Paredes 361,5 300
Pilrada 360.S 541
Carragos:1 355.6 391
Bahe 322.5 391l

Meixedn 277.1 227
Nogucira 245.8 675

200 - 300 S<1lsas 241.3 225
Rahal 212.4 945
Salllil 21 1,5 3S0

IzcJa 211.5 355

(*) Illc/ili (IS .fi"cf..:/Icsi(/.I' de Sm/!({ Mario e S/.

A relal!ao entre a culwra de cereal e a prodll~~ao ovina evisfvel
se compararmos os valores relativos ~l produ<;ao de cereal e ao numera
de ovinos, por aldeia. Assim, as dezassete aldeias indicadas no Quadro
1.11, representam cerca de 33% do efeclivo ovino do concelho e 0

cOlljllnto das aldeias COIll prodll<;ao media allllal de cereal superior a
120t (cerca de 1/3 das aldeias do concelho) e responsavel pOl' 77% da
produl'''o media anual de cereal e eerea de 56% do total de ovinos. As
trima c uma aldeias com produyao de cereal inferior a 2St, apenas
representam 16% do lataI de ovinos. Por autro lado, podemos verificar
que as vintce tres aldeias que possuem50% dos ovinos do concelho (vcr
Quadro 1.7) sao responsaveis pOI' 46% do total dc produl'''o de cereal.
Ha. partamo, ullla rela<;ao entre as aldeias que produzem mais cereal c
as aldeias que tem mais ovinos. a qucse observa igualmente sobrcpondo
o mapa da Fig. 1.14 com 0 mapa da Fig.1 .10. Exisle semclhan,a entre
as manchas representativas das aldeias com maior numcro de ovinos e
a mancha das aldcias com maior produc;ao de cereal.

o tratamento estatistico das vari,iveis: produl!uo de cereal
(varia vel independente) e numero de O\'inos (variavel dependente),
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indica lllll coeficicnte dc determina~aode R'=0.44; (r = 0,67; I' 5 0,00 I;
s = 191,67). Com estes resultados, podemos concluir quc cxiste uma
r~Ia<;aopositiva. CJueexplica44% dos casas, entre a variavel dependenle
e a variavel indcpendcntc.

Ha alcleias allele 0 Il(imero de ovinos c inferior ao que seria
previsfvel em fun~aodos val ores da produ~aode cereal. mas, hi! sempre
a possibilidadc de ac~-ao de oulros raclores que podem condicionar e
limitar a produ,ao ovina numa dada aldeia. A explora~ao ele ovinos e
faeilmente influeneiaela pelas condi~6eseriaelas por elemcntos exterio
res ao sell proprio meio de funcionamcnto. Por cxemplo, a poslura dos
vizinhos cia alcleia relativamente ~l pr:1tica do pastoreio de percurso e a
propria dinamica c1essa comunidaclc.

2.6 - A comunidadc humana: 0 vazio dcmognifico c as atitudcs face
aO p3storeio dos ovinos

A manutencao de aClividadcs no mcio rural e mesmo a
manutell~ao cJesse meio s6 e possfvel a partir da mallutencrao de uma
popula~ao af fixaela e com condi~6es para se fixar. A elesenifica~ao

humana dos meios rurais areCla a evolucao e dcscnvolvimento da
prodU';ao ovina assim como das outras acti{,idades do sector agn:irio. 0
pastor elim elemento fundamental no sistema traelicional ele explora~ao
de ovinos e cstc sistema s6 pode exislir quando ha pessoas dispostas a
explorar os reballhos segundo as pralicas de pastoreio de percurso,
sujeitos aos condicionalismos de pastorcio e condll(;ao dos rcbanhos. 0
trabalho nestas condis:ocs nao e ngradavel e n50 Ccon vidal iva Ilem r~'icil

para qucmllunca cstcvc rclacionado com esta actividade. Normalll1cll
Ie, os pastorcs provcJ1l de meios fumiliarcs COIll tradi<;oes na criac;ao de
rebanhos.

Scndo 0 homcm um factor importante no sistema de explora
~ao de ovinos. lImii pOpli la,ao reduziela e a falta de viabi Iielade soei al de
lima aldeia condiciollilm 0 crescimcnlo e descllvolvimenlo cia produc;ao
ovina. A cxplorayao dos ovinos exige disponibilidadcs de mao-de-obra
para a condll(;uo do rebanho, para a vigil.lllcia e alimenl<l\=ao de cordci
ros Oll ovclhas paridas que nao SOlem para pastoreio, C para outros
trabalhos. Sc a condw;50 do gada ocupa diariamente uma pessoa. e
necessilrio que 0 agregado familiar disponha de mao-de-obra comple
mental" para as oulras tarcfas: sementeirOls, lavouras, cria~ao de outros
allimais, condw;ao dos bovinos aos lameiros. C outros. Um agregado
familiar composto apenas pelo casal lem dil"iculdades em suprir as
necessidades de lrabalho com a explora<;ao agrfcola e com 0 rebanho.
Podemos referir que a media do IllllTICrO de pessoas nas explorat:;6es de
ovinos pOl' nos entrevistadase dc4.5.Mais adiante, no capitulo seguinte,
tralaremos csta questaa de uma fanna l11ais detalhada.

o dcspovoamcnto das aldeias aumenta as dificuldades de
mao-de-obra disponfvel. 0 Illimero de pessoas pOl' agregado familiar e
menor, scndo cada vez mais numerosas as situat:;6es em que apenas 0

casal perm<lnece nil aldeia. Diminuindo 0 numcrode pessoas. diminucm
as disponibilidades de recurso a mao-de-obra exterior fl explorac;ao
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familiar, tanto de trabalho assalariado como de recurso ao trabalho de
entrc-ajuda. Em muitas aldeias do concelho 0 numero de habitantes ede
tal forma baixo que pode scrja LII11 factor limitante ao desenvolvimellto
cia activiclacle agr~iria cm geral e cia procluc;;:50 ovina em particular. Uma
aldeia pode ter tim lerrno vasto, tel' boas pastagens e boas conclic;;:6es para
a pastoreio de rcbanhos, mas clificilmente pode ter muitos ovinos se
ti vel' poucas habitantes.

No caso do concelho de BragaJl(;a, 0 aspecto mais evidente na
evoluyao da popllla~ao e0 clespovoamento das zonas rurais. No perfoclo
de 1981-1991, a popula~ao do cOllcelho decresccu ccrca de 8% (Allcxo
12) apesar dos alll11Cntos veriricados nas duns fregllesias da cidacle
(9%): Ilas freguesias limitrofes. Castro de Avelas (5 I%) c Samil
(100%), ollde ja se raz sentiI' 0 crescimento urballo da cidadc de
Bragan~a;eem Rabal (90/0). Nas restantes rregllcsias hOllve climinlli<;ao
cia poplllac;ao e em onze delas 0 decrcscimo esuperior a 30%.

Apenas as freguesias cia cidade, Samil e Izeda, rem mais de
900 habitantes. Das restalltes. trillia c tres (cerea de 213 clas freguesias)
tem mcnos de 400 habitantes e destas, dezassetc possuem menos de 300.
Com popula<;ao inferior a 200 pessoas ha, ninda, cinco frcguesias. Se
alendcrmos a que a maioria das freguesias incluclll varias aldeias
aneXilS, poclelllos supor que grande nUlllero de aldcias telllullla popula
c;ao bastanle reduzicla.

Aproveitando dados sobre a popula~iio, descriminaclos pOl'
aldeia. provenieI1lcs de Ullla recoil'" realizada pelo PNM nas aldcias da
sua na area de intluencia (Gafeira, 1989: 17, 18) podcmos fazer a
cOl1lpara~ao, a titulo de exemplo. entre as alde;as de Rabal e de
MOlltesillho. Rahal, sede de frcguesia. e lima c1as aldeias do cOllcelho
com maior numero dc Dvinos. Tcm 945 OVillOS inscritos e ea terccira
aldcia do concelho pOl' orclem e1e importancia do crcctivo ovino. Tcm
cerca de tres ovinos pOl' habitante c 0 nt'imero de mani restantcsde ovinos
inscrilos represenla ccrca de 2% dos hahitantes. Montesinho, pertcl1ce
il fregucsia de Fran'ra. possui 230 ovinos inscrilos, numa proporqao de
cercade seis ovinos pOl' habitantec 0 numero dc manifestantes de ovinos
inscrilOs representa 10% dos habitantcs cia aldeia.

Poclemos eonsiclerar que a aldeia de Montesinho [em boas
condi<;6es para 0 crescimento dos efectivos ovinos. Tem um lermo
vasto; dispoe dc pastagells melhoradas nas zonas mais elcvadas da serra
que permitcm a manuten~ao dos rebanhos no Verao; 0 PNM e os
Servi90s Florestais apoiam a explorac;ao de ovinos, principal mente pcla
implantaqao e ferliliza9ao c1as pastagens e na melhoria c1as condi'r0cs
higio-sanilarias dos rebanhos. Mas, para alem de olltras raz6es, 0

numcro baSlante baixo de habitantes poele ser um factor limiranle ao
aUlllenlo do numcro de animais.

Para alem cia qllcslao dcmogriifica, outros aspectos de ordcm
socio-cultural relacionados com a cOl11ullidadc podel11 fazer-se semir. E
passlvel encontrar di fcrcnc;as de atiwde das pessoas peranle 0 estalllto
social do pastor e a pdtica de paSloreio. Existe uma certa hierarquia de
presllgioentre os divcrsos tipos de produ~ao animal. A produyao bovina
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e mnis cOllsiderada que a prodm;ao ovilla c esta mais que a produyao
caprina. Lavrador equem possua "junta de crins", "cabreiro" e quem
nao tem bovinos e guarcta cabras. A posi~ao subnlterna dos ovinos
parece ler tendencia a desvaneccr-se, el1lre Olllras razoes, dcvido il
crescentc valorizuc;flo do rendimento cia produyao ovilla relativamente
a Dutras actividncles.

Entre algulls resiclelltcs clas alcleias e posslvel cletcctar lima
cena oposirrao aos criadores de ovinos e eaprinos, com 0 argumento de
que os animais CaUS;111l estragos. Oposir;uo csta que e muito mais
eviclenle em relarrao aos eaprinGs. Como j;i rererimos, a posit;;ao clas
Juntas de Freguesia tem grande importancia no descnvolvimento cia
cria~ao de ovinos nas aldeias respcctivas. e existem grandcs difcren~as

na forma como as diversas JUnias encaram 0 sistema de pastoreio de
percurso.

r: convenientc que os habilanLcs de uma aldcia nao sc opo
llham ao sistema de pastoreio de reballhos. Em algumas aldeias as
pessoas conlactadas afirmaram que naG haviJ ovelhas porque 0 po va
nao queria esscs animais na aldeia, nem as rebanhos a fazerem pastoreio
pelos campos.

Alcm cia atitllcle cia pOflllla~iio perallteo sislema cleexplora~iio

de ovinos t tambem a I'orma como varias institlli~6esactuam. planeiam
e preparam as suas acc;;6es, [em reflexos no desenvolvimento e evolut:;.:J.o
cia prodll~iio ovilla.

2.7· Instituir;oes: varias formas de act;ao nas explora~oesde ovinos

Os criadores de ovinos esti'io insericlos numa c0111unidade
vasta, i.\ varios nfveis, que intervcm de diversas formas no flillcionamen
to clas cxplora~6es C Ila evollll;iio e cleseilvolvimcilto cia proclu~iio ovilla.
Esta intcrven<;ao faz-sc, principqlmente. de U111a forma institlicionalizaJa,
atraves de enticlacles publ ieas. E Lambem atraves de~aas institll i~6es que
se faz a aplicaC;~lo das medidas de apaio decorremes de programas
nacionais ou cOlllunitarios quer sejam de ambito especffico da
ovinicuillira ou de cankter geral para agricullura.

Vamos fazer lima breve referencia [lS principais institui~6es

que. no concclho de Braganc;a, dcscnvolvem ac~6es Oll tareras COIll

influel1cia 11<1 produc;ao ovina. NcsLas condi~oes tcmos a Direcqao
Regional cle Agricullura clc Tras-os-Montes (DRATM), a Aclmillistra
~iio Florcstal de Bragan~a, 0 Agrupamento cle Deresa Sanitaria (ADS)
cle Bragan~a, 0 Parquc Natural clc Monlesinho (PNM) e a Escola
Superior Agraria cle Bragan,a (ESAB).

A DRATM, como elltidadc clireclamenle relacionada com as
actividades agrfcolas e peclli.lrias, e a instituic;ao com infillencia mais
decisiva nil vida das explora<;6es de ovinos. As principais ac~6es de
fomento, gestao cia concessao de apoios e subsfdios, fiscaliz:'H;ao e
controlo passam. de uma forma Oll d~ outr<l. pela DRATM. Atrav~s da
Zona Agniria cia Terra Fria (ZATF) insLalada em Braganc;a, presta
ilssistencia tccnica aos criadores de ovinos. D,i apoio, pOI' excmplo. 11<-1
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elabora~aode projectos de invcstimcnto enos domlnios das pastagens.
nlllric;::ao c mclhoramento animal. A ZATF raz°controlo da imrorta~ao

e export~H,,:ao de animais, man.:a~ao dos animais destinados ao abate
sanit •.'irio e faz. ainda. a fiscalizac;::ao clas condic;::6cs para atribllic;::ao clas
ajlldas comunirarias, nomcadamcntc das re e do Premio aos Produtores
de Ovinos c Caprinos. Coopera com Olltras entidades n<1 realiz::u;:.ao de
act;5es de fomento e divulga<;ao tccnic.:a junto dos criadores de ovinos.

A Aclministrac;ao Florestal de Braganl,(a tem a seu cargo os
perimetros f10restais que se situam no concelho e estes incluem areas de
pastagem para os rebanhos. Sempre que solicitado pelas populac;oes. a
Administraqao Florestal raz melhoramento de pastagens. nomeada
mente limpeza e feniliz<lc;::oes. Apoiol! ainda a criac;50 de cooperativas
de criadores de ovinos e ccclcu instalac.;5es para estas cooperativas.

o ADS dc Braganr;a. criado cm I de Marr;o de 1991. abrange
a quase totalidadc do concelho e a sua ac~ao eexrcnsiva ~IS difcrcntes
especies pecuarias. Aigulls pastores das aldeias no SuI do concelho
ainda estao inscritos no ADS de Macedo de Cavaleiros que ja existia
anles da fonnaqao do ADS de Braganqa. 0 ADS raz as vacinar;6cs c
desparasitac;{)cs dos rebanhos inscritos assim como 0 despiste sanir-~I.rio.

As c.:ondi~5es para adcsao ao ADS de Bragam;:a consislem no pagamen
to de uma juia de inscri~aodc tres mil escudos, ni1 posse de animais e ek
exp!ofi.u;:ao sediada na area de influcncia cia ADS. Par enquanto nao sao
exigidas quotas ou qualquer outro tipo de pagamcnto periodico.

o PNNl, no concelho de Braganc;a, abrange uma faixa para
Norte cia cidade de Braganc;a que se eSlcnde desde a fronteira ate
Vinhais. 0 PNM tcm efectuaclo, com a colaborar;ao de oulnts cntidadcs,
ac<.;5es de divulgac;ao, cxposi~6es c concursos de ovinos da rac;a Galega
Braganc;ana e clesenvolvcu aCy6es de apoio tecnico aos criadorc:"
inseridos na [Irea clo Parquc. Presta colaborac;ao na criac;ao do livro
gencalogico ela raC;i1 Galcga Braganc;ana.

A ESAB tcm descnvolvido trabalhos de investigac;ao na area
da procluyao ovina c colabora com outras cntidadcs na realizayao de
acc;5cs de divulga<;:1o e formac;ao.

E de salientar que muitas c!as ac<;5es sao realizaclas com a
colaborac;ao de todas ou de varias das institui<;6es acabaclas de indicar.
Tambcm a Camara Municipal de Braganrra, a Asscmbleia 1\1ul1icipal e
as JUlllas de Fregucsia, principalmcnte pelas posturas em vigor,
condicionam de modo significativo a actividadc das criadores de
uvinos. De seguicla, vamos abordar as quest5es levanladas pelas postu
ras cle apascentac;ao, mas antes vamos referir a importancia que pode
assumir a posic;ao dos elementos cia Junta de Freguesia. Como cxcmplo
desla ac((ao podemos assinalar que v~lrias Juntas de Freguesia palroci
naram a formac;ao de um deposito em dinheiro, de todos os pastores da
aldeia. para indemnizar os residentes pclos eventuais prejufzos provo
cados pelos rebanhos. Esta medicla. ao responsabilizar todos os pastores
pclos prejufzos, facilita a identifical,(ao nl.pida dos causadorcs dos
estragos ocorridos e diminui as possibilidades de conflitos entre os
vizinhos da aldeia e os pastorcs. Mas tambem ha Juntas que sao
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manifcstamenle contra 0 pastoreio dos rebanhos e levantam dificulda
des aexplora~ao ovina.

2.7.1 - As posturas aUhlrquicas sao inadcquadas ao sistema tradicional de
cxplorac;ao de O\'inos

As posttlras autarquicas sobre apascentac;ao e divuga~ao de
unimais tem implica.;;6es na prodm;ao ovina pOl'que introduziram alle
ra~6es no funcion<.lmcnto do sistema lradicional de explora~ao de
ovinos. Muitas normas destas posturus cst50 em contradi<;ao com os
usos e costumes tradicionais do maneio e condw;;ao c10s rcbanhos, razao
pela qual se veri rica a oposi~ao clos pastores a estas postmas. Vejamos
em que consistcm as postllras autarquicas.

He clois tipos cle posturas sabre a apascenta~50 e clivaga,ao cle
animais: uma de ambito concelhio c Dutra a nlveJ de fregllesia. A postura
municipal cda responsabilidade da Assembleia Municipal e da Cfunara
Municipal do respectivo concelho e vigora sabre a area dcsse cOllcelho.
As posluras das .Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia
vigoram na area cia respect iva freguesia. Estas, quando existem, sobre
poem-se apostlll'a municipal.

Na jrca estudacla existc uma Postma Municipal sobre
Apascenta~aoe Divagac;ao de Animais, em vigordesde 1990. aprovada
pela Asscmbleia Municipal de Bragan~a e pela Camara Municipal de
Bragan~a e a vigorar em todo 0 concclho, excepto nas rreguesias de
Izeda e Calvclhc, que possuem as suas postmas aUlarquicas proprias.
Eslas (iltimas saO muilo semelhal1lcs. Nos aspectos que os paslores e
criaclores de ovinos c caprinos consideram mais relevantcs, as difercn
~as sao mfnimas. Resumindo as aspectos que consideramos mais
importantes nestas posturas, tcmos quc:

- Eproibida a eSlabula~"o e pernoita de gada ovino ou caprino
delllro das povoa~6es. as animais so poderao passar pela aldeia, em
transitu para alHros lugares, feiras ou expasi,;oes;

- eproibido levar gada ovina Oll caprino a beber nos tanques
au dep6sitos situados no imcrior das povoa~6es (Poslura das Aguus e
Fontes);

~ ern propriedadcs particulares os animais 56 podem ser
apascentudos desde que 0 pastor passua lima Iicen~a par escrito dos
respectivos proprietarios, visada pela Junta de Freguesia. Nas reSlantcs
..ireas so pode anclur com autoriza~aoescrita da Junta dc Freguesia ou
respectivas entidades admillislrativas (paroquias, comiss6es) e dentro
cia tempo au epocas cm que naa haja perigo para 0 crescimcnto,
desenvolvimento au vida das planla<;6es, e epoca de colheita dos frutos.
Esta licen~a par cscrito deve indicar 0 perfodo de validade e pode scr
revogada a qualquer momenta. Esta Ijcen~acleve ser exibicla pelo pastor
quando interpel ado pelas autoridades, designadamente a GNR;

- 0 gada tcm que anclar sempre com a pastor e este cleve ser
maior de 14 anos (excepto para um Ilumcro de animais nao superior a 5
cabe~as). a paslor nao pode andar munido de anna de raga ou quaisquer
ferramCnli.1S cortantes:
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- por cada 25 cabc<;as, lima dclas dcve SCI' portadora de lim
chocalho dc metal;

~ e proibido apascentar cm terras clIltivadas e nas zonas de
faceira (zonas de cultivo de cereal);

Existem ainda algumas situw;;6es mais especfficas de cada
postllra, como sejam:

-Ll obrigatoriedade dos proprietarios de gado ovino all carrino
manifcstarcm os sells rebanhos nas Juntas de Freguesia de lzeda e
Calvelhe. no infcio de cada ana;

- a proibi<;ao de incorporar nos rebanhos de ovinos mais do
que lima cabe<;a adllita de gada caprino, na fregllesia de Calvelhe.

As diferen<;as que existem enlre as tres postllras rcfcridas sao,
de modo genIi, relativas a:

- refercncias quanto it ;irea de jurisdiyuo e entidades envolvi-
(las;

- valores monet{lrios das coimas. Os Iimites maxilllos na
postllra municipal sao ligeiramente mais altos. As coimas na rreguesia
de Cal vel he sao aplicadas "por cabe,a";

- pequenas diferen<;as nos prazos inclicaclos para cllmprimen
to de condi~ocscleterminadas nas postllras. Nalguns casos, esta eli feren
<;a edevida a qllestoes relacionadas com 0 calend{lrio cle actividades das
culturas agrfcolas.

A entrada em vigor da postllra municipal trouxe inumeros
problemas aos criadores de ovinos. De acordo com informa<;oes
forneciclas pOl' pastores e associaclos cia Associa~ao de Pastorcs
Transmontanos, no primciro ana de vigencia clesta postura foram
aphcadas 987 mulras, pela GNR do concelho, que se empenhou na
aplica~ao das disposiyoes da postura. Sao conhecidos varios casos de
criadores que, segundo afirmam, venderam as ovelhas devido its dificul
dades colocadas pela postura.

A aplicac;ao da postura originou situac;oes pouco c1aras. A
proibi<;ao do pastoreio na zona da faceira levoll a que alguns pastores
fossem multados quando andavam com 0 rebanho em terms de sua
proprieclade (terms de adil). Actualmente muilas aldeias nao segllem a
pratica da faceira e a cultura de cereal estellde-se por todo 0 termo.

Verificaram-se tambem situac;oes injustas e absurdas. Pode
mos indicar como exemplos 0 caso duma pessoa que possufa duas
ovelhas e oulra que possufa tres eabras que foram mllltados em dez mil
escudos por que os animais cram recolhidos, durante a noite, na
povoac;ao. Nao nos pareee que, a uma pessoa que tem urn nll111ero tao
reduzido de ovinos ou eaprinos, se deva exigir a constru<;ao de aloja
men to fora cia povoa~ao para esses animais. Da mesma forma, a
proibi<;ao de pernoita de ovinos nas povoa~oes afectoll as rebanhos cm
regime de pastoreio comunitario Oll vezeira. Estes intcgram animais de
varias pessoas, eada uma del as possuindo llm pequeno numero de
OVIl1OS.
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A pO~lura diz que He cxprcssamente proibida a establlla~ao Oll
pernoila de gado lanfgcro Oll capri no denlro das povoa~6es". Varios
paslores pediram, scm Sllcesso, que os l{~cnicos cia Camara Municipal
delimitassem, no local, 0 limite a partir do qual se consideraria "fora da
povmu;.ao". para assim poderem COllsllllir 0 alojamcl1to para 0 rcbnnho.
Naigulls casos. alojamclltos que roram construfdos em locais isolados
viram-sc cercados por casas, geralmcnte de cmigrantes, e ficaram
sujeilos ;IS 1ll11ltas imposlils pela postura.

as pastures lentaram a revisao cieSla postura e recorreram a
diversas institlli~6es. UmJ cxposi~aO;lAssembleia cia Republica mcre
cell tlll1 relatorio que refere a necessidacle de a lornar mais aclequada as
real idades cia regiao.

A postllra de apascentac;ao Illostra como a illtervcllc;ao de lima
illstitui<;ao pode infillenciar de forma negariva a explorac;ao de ovillos
devido ao desajustameillo entre a regulall1enta~ao criada C as condi<;6es
em que se processa a aClividade.

2.7.2 - As aju£las ao investimcllto nao cstao :tpropriadas ,1S con£li<;ocs £los
pastorcs

Emlcoria poderia esperar-se que as ajudas ao invest imenlo na
agricultura. realizadas em explor~H;;5csde ovinas, prolllovessem IllU

danc;as 110 sistema de explora<;ao destes animais. Pelo que nos foi dado
observar. 0 rccurso a tais ajlldas nao condllziu a lima 1l1udan<;a nOloria
naquclc sistema. De uma forma geral, os criadores que fizeram invcs
timenlOS nao procederam a allenu;6es profundas na forma como razem
o maneio c a conduc;ao do rebanho.

o cri ador de ovi nos, tal C01110 q UiJ Iquer out 1'0 agricultor, pode
recorrer a ajudas ao inveslimento at raves do Regulamcnto 797 (CEE),
em vigor desde 1986. Estas ujudas, nomcaclamcntc nos investimentos
em eerens (vcdar;oes), prados. pastagens e inslillar;oes poderiam favore
eel' a a Itenlc:ao do si slcma de ex pi ortlyao prat icaclo at rn ves cia introduc;ao
de novas tecnicas de pastoreio (pastoreio cercado) e consequente
abandono do pastoreio de perclirso; novas l(~cnicasde prodll«ao como,
porcxcmplo. a op\=ao pcla engorda intensiva dos borregos c a uliliza\=ao
de ra«as exolicas e oulras. A este prop6silo podemos rererir 0 ll1odelo
experilllemal proposto pelo PDRITM para a ZOlla da Terra Quente que
aponlava para a inslala~ao de explorac;6es de ovinos com uma area
min iIlla cle]O ha, C0111 'Dudas aaqu isiyao de animais: conslru\=ao de ovi I:
aquisiyao de ccrcas para prolee\ao das '1rens de paslagem, permitindo
c:ercar onze bloeos; instulac;ao de paslagcns temporarias e perl11uncntcs.
E cvidcnlc que Ullla ex plorac;ao deste lipo lem poueo em COI11UI11 COIll as
cxplorw;6es que praticam 0 pustorcio de pereurso em moldes tradicio
lUllS.

Vejamos 0 que aconteceu no concelho de Braganc;a quanto
"OS projectos de illvestilllento ao abrigo do Regulalllellto 797 (CEE),
Segulldo informa90es fornecidas pel" ZATF, nos allOS dc 1987 a 1990
foram aprovados para cOl1cessao de ajudas, doze projeclos de investi
mcmo aprescmados pOI' criadores de ovinos (Quadro 1.12), Estes doze
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projeclos aprovados represelltaram tllll investimento total de 4J.476
contos. Dcsta qU<.lntia, ceren de 52% foram investidos nu compra de
avelhas e 30% investidos na conslru~;1ode alojamento para os animais.
o investimcnto em prados (15,3 ha no total) e pastagens (47,5 ha no
total) C relalivamenle baixo, cerca de II %. ligciramcllte inferior aD
investimento em estruluras de apaio, armazens e veda~6es.

Quadro 1,12 - Investimentos no ambito do Reg. 797 (CEE) realizado par criadores
de ovinos do concelho de Bragall<;a, no periodo de 1987 a 1990

Criadnr de M011lante dos invcstimcntos (em contos)
OVIIlOS 1\110 Animais Ovil Alll1aZCIll Vcda<;()Cs Prados Pastagcns Total

A 1987 2 :150 1 100 770 522 91 :184 5217
B 775 610 - 290 120 - 1795

C 198H 3000 1229 95 750 56 800 5930

D 2000 1580 - 669 35 - 4284

E I 190 - - 327 35 180 1732
F 1989 3000 2240 - 435 - 324 5999
G 480 - - - 76 - 556

1-1 I 275 1027 552 - - 450 3304
I 4290 120 - - 613 618 5641
J 1990 1500 1710 - - - 320 3530
L 800 470 - - - 253 1523
!vi 1930 I 193 - 447 395 - 3965

TOTAL22590 II 279 1417 3440 1421 3 32tJ 43476

TivClllos oporlunidadc de contaclar e cilirevistar cinco dcstes
criadores de ovinos. Verificamos que, apesarda aprescnta<;aodo projec
to de investimemo. 0 sistema de pastoreio de perclirso sc mantem. Nao
h,; CJualquer diferen,a nCl forma como e fcito 0 maneio e condu,ao do
rebanho, entre estes criadores e aqueles que seguem 0 sistema tradici
anal. a investimento na aqllisi<;ao de animais e fcita, fllndamenlalmen
lC, na compra de ilnimuis de ra«a autoctonc. Em tres casas hOllve
aqllisic;ao de machos de ra<;as ex6ticas para cruzumento, mas dais
cri<Jdores .ia abandonaram, cntretanto, essas rac;as e 0 terceiro pllnha
algumas reservas ~ll11anLltcllc;ao fUlura desses reprodutores.

Os inveslimcnlos em prados e paslagclls consisliram, funda
menta Imentc, no mel horamcnto de lamei ros ja ex istentes (Clll sementes
e rega) C na preparac;ao de terrenos para implantac;ao de forragcns ~l base
de aveia e fenas.

A constrlldio do ovil e a melhoria mais evidenle ncslas
explol'ac;oes. Possue;" area coberta superior flS necessidades dos ani-
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mais mas tem grande capacidade para armazcnamento de palhase renos.
o investimento em vedaeroes nao rai feito em cercas para parqucilmento
de pastagens. Nos cinco criadores contactados estas veda<;6es refercm
se a parqucs cOIHiguos aD ovil etoll vedac;ocs de terrenos que nao sao
utilizados exclusivamente pelos Qvinos.

A adesao flS ajudas ao investimcnlo foi, sem duvidu, fraca.
Tenha-se em considenu;ao que ao nivel clo cOl1celho, em quatro atlos,
apenas doze criadores aderiram. POl' Dutro lado, a apresenta~ao do
projeclo de illvesLimento nao correspondcu a lima alterac;ao no s'istcmu
de explora~iio.A fraca adesiio dos criadores pode ser explicada por niio
haver adapta<;ao dos programas de apoio ao investimento as Slias

cOlldir;oes especfficas. Gcralmente estes programas exigem que a cx
plora~iio agricola que se candidata ils ajudas detenha 'irea, propria ou
arrendada. eapaz de forneeer as unidades forrageiras Ilecess:.'irias ~I

prodw;ao animal. Mas, no sistema tradicianal a alimcmar;ao dos ovinos
nao eSla dependcntc apcnas das lerras pr6prias ou arrendaclas. Yigoram
varias formas de arrendamento informal OU de ceclencia cle terras que
nao estao previstas pelos programas de apoio ao investimento.

Emuito diffeil, para 0 crindor de ovinos. adoptar tll11 sistema
de explora~aobascado no pasloreio cercado, em ra~as mclhoradas Oll
em engorda intensiva, pois alguns factores como a dimcnsao das
explora<;6es agricolas, a estrutura I"undiaria, as possibilidades de produ
~ao forragcira cas condil(oes do meiodificilmentc permitem esta opr;ao.
Par outro lado, a sistema lradicional de cria~ao de ilnimais rUsticos de
ra<;a aUloctonc. bem adapladas ao mcio, capazes de fazer °<.Iproveita
menta dos fracas c escassos recursos alimcnlares e 0 pastoreio dc
percurso para a aproveitamcnto desses recursos pcnnite 0.10 criador
manter a tllll nfvcl1T1uito baixo os encargos que tem de Sllportar com a
manutcn<;ao e cria<;ao clestes animais. POl' isso, a generalidade dos
pastores e de opiniao que a cri:.u;iio de reballhos segundo os moldes
lraclicionais c a op<;ao mais vantajasa e que Ihes cltl mais rendimcnto.

Temos vinela a abarclar alguns aspeclos da infIucncia das
instituic;6cs sabre as cxplora<;6cs de ovinos. Como vimos, par vezes a
aetua~ao das institui~6esnao edo agrado dos criadores de ovinos. Daf
o surgir de formas de associalivisl11o entre os pastores, que visam a
defesa dos seus interesses.

2.8 - Associativismo: lima lIecessidade sentida pelos criadores

a associativismo entre os criadores de ovillos do concelho de
Braganya e relativamente recente c fraco. Poi a partir da entrada em
vigor da postUnI mnnicipal e dos problemas que clai resultaralll, que
surgiram as primeiras reunioes entre os pastores. A chamada para a
primeira reunii10 passou de boca em boca pelos pastares tendo-se
juntado mais de lima centena de criadores. Posteriormente registoll-se
o elllpenho cia Associa<;iio de Pastores Translllontanos (APT) e grand"
pane dos pastores inscreveu-se como associado ciesla associa~50.

Sediada em Mirandcla, a APT tern delegados em Bragan~aC

conla com mais de uma ccntcl1a de associ ados ncste cOllcelho..hi com
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o patrocfnio da APT realizaram-se, no primeiro ano cle vigcncia cia
postura, mais cle uma dezella de reunioes de pastores do concelho.
Segundo alguns criaclores envolviclos Ilcste proccsso, a adcsao dos
pastores foi grande. Acordaram algumas formas de actuac;ao tais como:
a recusa cle paga1l1cnto c1as multas; reullioes commembros cle toclos os
paniclos reprcscntados na Assemblcia Municipal; reunioes com 0 pre
sidente cia CHmara Municipal: cnvio de uma exposi'(~ioao Provedor de
Justiya, assinada pOl' centcnas cle pastores; sensibiliza'(uo de todos as
pastores e enticiacies intcressadas au relacionadas com esta questao.

Estas acr;oes tiveram resultados pniticos l11uito rcduziclos. Em
Ilossa opiniao, csta questfio assumiu, a partir de certa altura, aspectos
politico-panidarios que afectaram a sua evoluc;ao. Acresce ainda 0 facto
clc a dirccc;ao cia A PT scI' apontadu como scndo conotada partidarial11cn
te, 0 que levantou algumas susceptibilidades.

Outra organizac;ao cle car(Lctcr associativo ea Associayao cit:
Criadores cle Ovinos da Raya Galega Bragam;ana. Criada rcccnteillente,
conta com 0 apoio de varias cntidades, nomcadamente os serviyos do
Mi nisterio cia Agricult ura e clo PN M. Prctcnde clesen vo Ivcr a ovi niclilwra
cia rcgiao principalmcnlc mediante a preserva<,:ao e melhoramento da
ra<;a Galega Bragan~ana.

Na alcleia de MOlllesinho existe lima associar;uo de caracter
cooperativo, a Associac;:1o de Criaclores cle Ovinos cia Alcleia de
Montesinho, que agrllpa varios criadores da aldeia e, segundo informa
~ao da Adlllinistra~uoFlorestal de Braganyu, ha projcctos para a criayiio
de lima cooperativa de criadores de ovinos na fregllesia de S. Juliao de
Pal,lcios.

3 - Tipologia da explOra\;30 de ovinos no concelho de Bragan\;a

Feita a apresenta~uo das concli~6esa que esU'i sujeita a explo
racao de ovinos no concelho, ePOSSIVe! verificar a existencia cle alguns
ra~tores que, sendo vari,1. veis no espa<;o C/OLI no tempo, podel1~ SCI'

lIsadas para a diferencia'(ao de sitllac;oes com cOlldiyoes especfricas.
Estas concliyoes resultam cia ac~ao c interacc;ao desses factores, cmbora
seja divcrsa e difercntc a forma como cada lIlll deles intervelll. A
distribuiyao c10s ovinos c a importancia da prodw;;ao ovina em cada zon;l
Oll alcleia resultara da interac<;ao entre os c1iferentes Cactores e cia
prcponclerfmcia que cada lim tcm em situac;6es mais espccfficas. POl'
isso, em determi nadas ci rcullstftncias, ll1ll c1estes factores pode tomar-sc
decisivo OLL limilante para a proclll<;,lO ovina, assumillclo lim pape! qut'.
nao tera lloutras situayoes. Da mesma forma, as condic;oes para a
explorayao de ovinos, lllltlla dacla zona Oll aldeia e que cleterminam e
condicionam 0 malleio dos ovinos, cstao depenclentes cia ac<;ao e
influencia dos l"actores acillla refericlos. Assim, os criaclores de OVillOS
do cOllcelho de Bragan<;a nao se cncontram todos nas meslllas concli
lOGes.
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Da variabilidade de alguns factores resultam aldeias com
diferentes condi~6es para a explora<;ao de ovinos, pclo que, podcmos
organizar grupos de aldeias com condi<;6es semelhantes, mas diferentes
dc grupo para grupo. Dcsta forma obtcmos uma tipologia para as aldcias
do concelho.

Sao possfveis difercntcs fonnils deelaborac;ao de uma tipologia,
cm func;::ao dos faclores e variaveis consideraclas. Para a c1abora<;ao de
uma proposta de tipologia experimcntamos viirias hipoteses, utilizando
difcrcntes variaveis. A tftulodcexcmplo, podcmos rererirquee possfve!
distinguircliversos gl1lpos cle aldeias em fUllf.;:ao do numcro de ovinos de
cada aldcia e cia forma como esses ovinos se dislribucm pordiferentes
classes de efeclivo do rebal1ho. Assim. temos ll1lltipo que representa as
aldeias com numcro muito elevado de ovinos. com mais de seis
rebanhos e lOdos os rcbanhos com cfectivo superior a cem animais.
Temos Otltro tipo que agrupa aldeias COl11l1tlmCrO elevado de criadores
elc ovinos. sendo cada um possuidor de 1II11 pequeno numcro dc anima is.
Temos um outro tipoque engloba aleleias onelc predominam os rebanhos
com efectivo compreendiclo cntrc cinquenta e cem animais. Podemos
ainda agrupar as aldcias que possuel11 apenas um ou dais rebanhos, mas
com erectivo superior a cem <.lnim<.lis.

Como vimos, e. possfvcl defillir varios tipos. Dn cOlljuga<;ao
c1as diferclltes c1ilsses para as vari(lveis efeclivo da aldcia; efectivo do
rcbanho; ntimero de criaclores de ovinos cm caela aldeia, reslIltam
dezasscis tipos direrentes. E tim nl~l1lerO muilo clcvado e a tipologia
perclc eficJcia e utilidade pratica. E cOllveniente que a tipologia nao
resulte IlUlllll grancle elispersaa de grupos.

A tipologia deve SCI' uti! para prcv~r situw.;:6es, evidcnciar
c1ifcrCll y<-lS e perlllitir lima vi sao global cia zona em estudo. Deve, ainda,
isolar sitllac;6cs C0111 problcm<.lticas clistintas c que implicam diferentes
form<.ls de inlervenc;uo all de estuclo. Para isso, a tipologia cleve .'leI' reita
de acorclo com os factores mais importalltes Oll .IOS quais sc atribui tlma
maior importancia para 0 funcionamcnto cia explorarruo e maneio dos
ovinos. Escolhemos dais factores, a produc;ao de cereal e a cxistencia de
balelios utiliziiveis. como vari<.l.vcis a cOllsiderar para a el<~borarrao cia
nossa proposta de tipologia para 0 concelho dc Bragan<;<'L E manifcsta
a importancia dcstas vari~iveisna eI isponibi Iidade de recurSQs al imenta
res, 110 mancio 011 imentar dos rcbanhos c na cscolha dos percursos. Estas
vari,lvcis tambc11l estao relacionados com as formas de posse, ocupa<;ao
c uso da tcrra. que condicioni.lm 0 accsso aos recursos alimentares e a
gestao do territorio disponfvel para os pcrcursos de pastoreio.

Como .i.1. vimos atras (no ponto 2.5) as terras associadas ~I

cuhllra de cereal sao importamcs para a cria~ao de ovinos. as terrenos
cm pOllsio cOllstituclllllm suporte favonl.vel £1 pr~l.tica do pi.lstoreio de
percurso. Como nuo podemos quantificar as areas afcctas acultura de
cereal em cada aldcia. tom~lJ11os como rcfcrcllcia a produc;ao de cereal
para diferenciar as aldcias rclativamcntc a esta variJvel.

A exish~ncia de baldios que possam ser tIsados para pastoreio
de ovinos perlllitc ao pastor Illais possibilidades de percursos com 0 seu



86 Carlos Barbosa

rebanho. Sendo baldios, estes terrenos podem ser utilizados por qual
quer vizinho cia aldeia sem grandes impedimcmos ou restri~6cs c nao
esui lao depenclenlC das terras penencentes a particularcs.

Para cada lima c1as variilveis considcraclas. criamos dais
estratos. Da combinayao destes estratos elabodmos a tipologia das
aldeias (Quadro 1.13). Relativamente" prodl1l;ao de cereal di vidimos as
aldeias Gill dais eslratos: aldeias com produyao media anual superior a
120 toneladas c aldeias com produc;ao media anual inferior a 120
toneladas. Escolhemos 0 valor de 120t porque e 0 valor da media da
produc;ao das aldeias do concelho, no perfodo considerado. Relativa
mente il existcncia de baldios lItiliztiveis, dispol11os cia informac;ao
recolhida atraves OilS cntrevistas que nos permite c1ividir as aldeias em
dais eslralOs: aldeias COIll baldios ulilizaveis c aldeias scm baldios
1IIiliz.ivcis.

Quadro 1.13 - Derilliyao c1as classes de aeorclo com as vari.ivcis cOllsicleraclas

Vari.:ivcis Produyao de cereal Prodw;ao de cereal

superior a 120t inferior a 1201

Com baldio 1Ililiz,ivcl CI SI

Scm baldio utilizdvcl C2 S2

Vejamos como sc distribucm os ovinos pclas diferenles clas
ses e a sua importJncia relativa. 0 Qlladro 1.14 mostra a distriblliyao de
ovinos assim como 0 Ilumcro de alclcias de cada classe.

QlIadro I .14 - Numaodc aldeias e distriblli,ao dos ovinos pclas diferentes classes

Classes n° de aldcias nU de ovinos % de ovinos

CI IS 9421 32
C2 21l (i 93X 23

Ct+C2 38 I(i 359 55
SI 26 5932 20
S2 42 72SS 25

SI+S2 6S 13 220 45

TOTALGERAL t06 29579 100
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As aldeias da c1assc C I sao localidades com grande pmdw;ao
de cereal, logo possuem areas significalivas de terms dedicadas a esta
cullum, c possucm lerrenos baldios que sao Ulilizados pelos rebanhos
para pastoreio. Podclllos considerar que sao estas as aldeias que apre
senlam as melhores condi<;6es para a cria<;ao de rcbanhos lanlo peb
disponibilidade de lerrenos para etCclllar os percursos dc pasloreio
como pela facilidadc de recorrer a terrenos de usc comunitario e,
porlanto, acessfvel a todos os criaclores. Podcmos verificar que as
dezoito aldeias da c1asse C I, apenas 1/6 das aldeias, possuem perlo de
1/3 do tolal de ovinos do concelho. Na classe C2 lemos aldeias com
grande produC;ao de cereal, mas onde os baldios nao exislem, au nao
aprcsentam interesse para as ovinos. Sendo apenas vinte aldeias, repre
senlam 23'k dos ovinos do concelho. As duas classes (C I e C2) que
agrupam as aldcias com prodUl;ao de cereal acima da media detem 55o/c
dos ovinos, apesar de represenrarcm apenas 36% das aldeias.

Quarenta e qualm aldeias com baldio ulilizavel (classes CI c
5 I) possuem 52% dos ovinos e as sessenla e duas aldeias sem baldio
ulilizrivcl (classes C2 e 52) possuem 48% dos ovinos.

Na Fig. 1.15 podcmos ver a localizac;ao geografica deslas
classes. Como os valores das variavcis em questao faziam preYer, a
cl£lsse C J. a mais il11portante em termos de efectivos, dislribui-se pOl'
manchas dispersas na zona das aldcias com maiores prodlll;oes de
cereal. IS50 faz com que as aldeias da c1asse C2 sllljam em zonas
contiguas ils aldeias da classe CI. As classes 5 Ie 52 encontram-se, de
forma genII, dispersas pela area do concelho.

ESli.l lipologia mostra, em primciro lugar, a diversidadc de
situac;ocs existcllles 110 concelho de Braganc;a quanto as condi~ocs para
a explora<;ao de ovinos. Em segundo lugar, identifica e localiza as
aldeias que se encolltram em sitwH;ao semelhante quanto a essas
concliyoes. Em terceiro lugar, permitc-nos interpretar as diferentes
classes, ou seja, conheeer a importfincia relativa de cada uma; as suas
caraclerfsl ici.ls, quanto as variaveis que foram consideradas; as suas
potencialidades para a clesenvolvimenlo da proclllC;ao ovina. Qualqller
aevao ou programa para 0 clesenvolvimento da ovinicultura que respeitc
o sistema tradicional de explorac;ao cleve considerar as difercntes
situa«ocs. decorrentcs das condiyoes das varias classes, e a imporlfincia
relaliva de cada c1asse.

Nao parcce razoavel a preparayao de aceroes de desenvolvi
menlO da ovinicuhura dirigidas apenas para uma Oll duns das classes
definidas. no entanlO, C previsfvel que os resultados dessas ac~6es

venham a ser melhores nas localidades da c1asse C I. ISIO porque as
pastores destas zonas podem dispor de maior faciliclacle de i.Icesso a
rccursos alimentarcs. Uma polftica de desenvo!vimenlo cia produ<;ao
ovina dever;'i obrigatoriamcnte considerar as fonnas de ocupac;ao e uso
das terms aCllialmente afectas acultura de cereal e dos baldios. As terms
dedicadas [1 cultura de ccreal sao. como vimos. uma fonte importante de
rccursos alill1cnlares para os rcbanhos, a sua utiliza~ao e. geralll1cnte.
feiHl de ullla forma natural que decorre das rcla~6es elHre as pastores e
os proprietarios. Mas. COI11 os problemas que afcctam a cerealicultura.
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podc vir a dar-se uma redu~aosubstancial cia area destas terms, rcduzin
do 0 seu interesse para 0 pastorcio. Nos terrenos baldios. a rcgulamcn
13lfao sobrca sua gestao pode condicionarns possibilidades de manuten
~ao de um coberlo vegetal cnpaz de servir para pastoreio, assim como
as formas de acesso c lltiliza~ao dcstes terrenos. Em tTIlIitas aldei:ls cia
classc C2 existem baldios mas Ilao cstao cm condic;oes de serclllusados
pelos rebanhos. Em mllitos casos poderia scr posslvel a rccllpcnU;ao
desles tcrrcllos.

Em nossa opiniao, e face 115 conclic;6es especfficas de cada
classc. asclasses C I c C2 sao aqllclas allele epasslvel aClUarcom ac<;6es
de fomcnto c dcscllvolvimenta da explorayuo de avinos com maiores
possibilidades de SllCCSSO.

Para 0 Ilasso trabalha de estuclar, ao nlve] cia explonl'rao, 0

funcionamcllla do sistema tradicional de explora~ao de OVillOS no
concelho de Bragan<;a tivemos em atcll(;ao esta tipologia. paninclo do
pressuposto de que as condi~6esde explora<;ao de ovinos saO diferentcs
elHre aldeias dc classes diferenles. Para a rcalizacao destc trabalho
visi(~imos aldeias das diversas classes. de acordo ~om a importancia
relativa de cada uma. Assim, fizemos dez cntrevistas em aldeias cia
classc C I. cinco entrcvistas em aldeias C2 e nas classes S I e 52. duas
e tn3s. rcspcctivamentc. Edo estudo do sistema tradicional de explora
l;;JO de ovinos. ao nfvel da explorar,:ao agrIcola. que vamos tratar no
capfLUlo seguillle.





Capitulo II
o sistema tradicional de

explora~ao de ovinos

1 . Quadt"o teol"ico e conceptual para 0 estudo do sistema
tradicional de explorac;ao de ovinos

No capitulo anterior fizcmos lima abordagem ao sistema de
explora~iiode ovinos. ao nivel do cOllcelho. A esse nfvel nao ~ passivel
detecrar as razocs que determinam as escolhas dos criadores. a
raciol1:llidade das explorac;6cs e 0 fUllcion<.lmcnto cia explorac;ao de
ovinos. cste capitulo vamos cSludar 0 sistema aD nfvel cia explora'rao,
Oll scja. 0 sell fUilcionamcnlO e as relacroes entre os elementos que ()
constilUCI11.

Varios aulares prop6cm dais nfveis de abordagcm para a
comprcensao clo fUl1cioll<lmcnto c1as explora<;6es agrfcolas. Um centrada
na explora<;ao agrfcola C01110 sistema. Dlitro designado sistema ral1lflia
exploraqao que econstituido pelo conjunto cia explora<;ao agricola, 0

agricullor e a sua famflia. A explon.u;ao agrIcola c a familia sao c1uas
componentcs intimamentc associadas. Esta condiciona as aetividades
da explora~ao,determina as necessidades, op~6es c as perspectivas dc
futuro, Como rcfcrc Brossier (1979: J I) para 0 eSludo da actividade
agricola, ista e. dos actas de prodw'Tao. interess<.lm os aetas e os actores,
Oll scja. os agricuhorcs. aqucles que proc!lIZCIll a panirdas explonl<;6cs
agrfcolas. 0 cSLudo do runcionumcnta das explorac;ao de ovinos cleve
cenlrar-sc no criador e Sua ramllia, nas StillS pn'ilicas e nus suas escol has.
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Segunclo Sebillotte (1979: 21) °estuclo cia funcionamento cle
lima explorUl;ao coloca algumas quest6es, importando distinguir dife
rcntes nfveis de objectivos e tipos de decisoes no fUllcionamcnto cia
explora,ao.

o primeiro nfvel tradul {) papel e fUIl<;;:6es que {) agricultor e a
familia represcntam na explora~aoe lima serie de cOlltingencias que eles
mCSlllOS vao impor a sua actividaclc. 0 segundo !livel refere~se us
orientar.;6es estrategicas, isla e, oricntar.;6es a media pr<lZO que sao
assumiclas no campo clas possibilidades. A cste nfvel e definido {)
sistema de proclw;ao. 0 terceira nfvcl diz respeito as escolhas tacticas.
Estas definem, a curto prazo, as meios e a sua forma de utilizaqao, que
vao asscgurar a realizac;ao pnllica do sislema de explorar.;ao escolhido.
Estes objectivos estITo sujeitos a evo[uc;ao e coercncia.

Os criadores sabem, por um lado, a sua m<lneira de fazer e, pOl'
outro lado, como alcanqar as seus objeclivos. Para expressar as suas
escolhas, as criaclores fazem rcfcrencia asua hist6ria, ao que eles sabem
fazel', ao que elcs qucrcm, mas tambem asua percepc;ao do tempo, do
espa,o, clo animal (Auricosle, 1988: 60). 0 saber cloS criaclores e
cliferente clo saber que eobjeclo cia zoolecnia (Vallerancl, 1988: 27).

o sistema de explorayao animal nasce de um projccto humano
que del imila a sua extensao combinanclo os elementos que a compocm.
o homem faz as Sllas escolhas, que concorrem para a realiza~ao dos
objectivos e concretiza cssas c1ccisoes atravcs das suas pralicas. Oeve,
portanto, ser visto como decisore como actor. Estas prc:lticas podem scr
analisaclas sob tres pontos de vista: oportunidade, modalidacle e efic(l
cia. Todavia, estes tres pantos de vista sao complementares, pelo que 0

seu estudo deve (Hendel' a essa complemcntaridade. A analise do ponto
cle vista da oportun idacle iIltercssa prillci palmcllte atomada de dccis6es,
aos aspectos cia gestao cio sistema. Refere-se ao esclarecimento das
raz6es e condicionalismas que levam ao uso de lima dada pr:tlica, num
dado momenta, !"Jce ao conjulllo do sistema. 0 ponlo de vista cia
modalidacle privilegia 0 aspecto descritivo. Referc-se il "maneirll de
razer", [\ decomposiyao cle cada pr(ltica Illllll encadeaclo cle proeedimcn
tos, consiclerados COlllO s inais ind ieaclores de lim grupo Cll Itllr<:1! pr6pri 0,

comlllll "saber-fazer" C lISOS, comuns e caracterfsticos desse grupo. Do
pOll to de vi sla da efic<:lcia interessam as questoes teen ieas e os resu Itados
teenicos clessas praticas. A efic<:lcia das pr<:lticas, para atingir as objec
tivos e os efeilos au consegucncias dessas pnlticas (Landais. 1987: 15).

Segundo varios JlItorcs. podelll-se distinguir qU;Jlro tipos de
pr:ltieas, que correspondcm a quatro flillyoes Ila ex plorayao <Ill imal. que
se cOlllbinam logicamente 110 c1esenrolar clo processo produtivo (Fig.
2.1). Sao as pr:llicas de agrega<,;ao, de condu<;ao, cle explora<;;ao e de
valoriza<;ao. Esta tipologia, de ordelllllletodologica, perlllite situarcada
lima dus praticas no processo de produc;ao clos anilllais.
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Fig. 2./ - Prclticas do processo prodlftivo

As pr;iticas de agreg<l~ao deterlllinam a distribui~ao dos
al1lllKl1s em grupos (lotes, rebanhos, ... ) que serao conduzidos em
conjullto e de forma semelhante. Estas pn"iticas estruturam 0 povoalllen
to animal, reflectem consequencias na am1!ise zootecnic<l c sao uma
forma de ajustamellto e regulaS;ao do sistema de explorac;ao principal
mente face ao sistema forrageiro. As pniticas de conduyao agrupam 0

conjunto de operac;6es efectuadas pelo criador sobre os animais tendo
em vista assegurar a sua manutenyao e proporcionar cond iyoes para que
possam obter os melhores resultados. Eslas pr<"ilicas podem ser decom~
postas em func;oes mais elemelltares, como as praticas de conduyao da
reproduyao e de parlos. As praticas de explorac;ao agrupam 0 conjunto
de operas;oes pclas quais 0 homem programa, antecipadamente, a
manutenc;ao dos anima is. Estao neste caso as praticas de reforma e
substituis;ao de <lnimais, a venda ou abate .As prMicas de valorizayao
dizem respeilo as produyoes animais, desde a sua import5ncia como
recurso alimentar da famflia ate aos processos de transfonnw;:ao antes
de serem comercializados (Landais, 1987: 16-18).

Estas pdticas resultam de UIll conjunto coerellle de decisoes
que se condicionam lTIuluamente e os sellS cfeitos sao interdependentes.
l-Llllma combina<;ao de pr;iticas, de que resulta 0 maneio nas explora
yoes de animais. "0 mallein da produc;ao animal resulta cia combinayao
final c1as praticas do malleio de agregayao, do malleio de conduc;ao, do
mallein de explora<;~loe de um malleio de valoriza~ao"(Landais, 1987:
18)

A proc1uyao animal forma lim sistema proprio que rode SCI'

definido como a organizas;ao do conjunto de elementos que intervem na
elabora~ao da produ~ao animal da cxplora,ao (Gibon, Soulas,Thcau
1988: 36). A missJo destc sistema eelaborar uma produ~ao animal, no
quadro de lima organiza<;;ao cOllstituida pOl' uma famflia e tim conjunto
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de meios de produyao directamente implicados nessa missao, compre
endendo, entre OUlros, os espa~os forrageiros (Gibon, Roux, Vallerand,
1988: 8)

Diversos aulorcs adopti.lm tres categorias de elementos, con
siderados como e1cmcntos censtitutivos dos sistemas de explora<;ao
animal. que sao: a homcm, 0 animal e os recursos funcionando COIllO
palos principais na an;3,lise do sistema de explora<;ao. a homcm, COIllO
princfpio organizador do sistema. 0 animal como clemente central e
caraclcrislico e os recursos que 0 sislcma mobiliza (Landais, 1987: II).

o sistema de cxplora~ao dc ovinos praticado na regiao de
Bragan~a pode SCI' considerado como llIll sistema pastoril, tal como foi
ja dcfinido no capitulo anterior onclc fizemos refercncia '10 sistema de
explora~aoe condllzimos 0 eSllldo segundo lim esquema repreSenl<llivo
desle sislema '10 nivel do concclho (ver Fig.I.5). Tendo por basc os
modelos aprcscntados nesse capilulo (ver Fig. 1.3 e Fig. 1.4) elabora
mos ummoclelo para 0 eSlucio clo sistema traclicional cle explora,ao de
ovinos, ao nlvel c1as explora<;oes. A Fig. 2.2 mOSII'<.l 0 modelo de sistema
de explora<;ao de ovinos que serviu de base para a realizac;ao do nosso
lrabalho, representaclo por cinco elementos conslitulivos. Nao pretende
serllma versao final e acabada do sislema deexplora~aodeovinos. anles
lima forllluia para iniciar 0 estudo deste sistema, tendo sido elaborada
cm flln~ao clos objcctivos prelencliclos e do melodo de execlI<;ao do
trabalho. A clefini~ao de lim clado sistema cle cxplora~ao animal nao
resulta de llma simples constata<;ao cia rcalidade. mas da sua interprcla
c,,;<10; algllJ11a arbitral'iec!ade que scmpre cOl1lcm cleve ser juslil'icac!a c
ullrapassac!a pcla sua eric~l.cia pr{itica e por permilir evidenciar as
caracterlsticas emcrgentes ao nlvel do sistema (Landais, 1987: 19). "A
aJ1i.llisc cle sistemas e a modclizal;:ao dar c1ecorl'ente sao instrulllcntos
privilegiados, lllas 115.0 exclusivos dc outras l'orlll<1S de invcstigac;uo, 0

principal interesse deSl<l forma de abordagem e obrigar [1 c1aril'ica~,lo

dos objecli\'os cia invesliga<;ao" (Char!'enlall e OSly. 1979: 77).

As condic;oes especfficas cia criac;fto de ovinos na r~gi:io de
Braganc;;a Icvam-nos a conceb~r lim modelo ligciralllente difer~Jlle do
esqucma do sistema de produc;ao animal (vel' Fig. 1.3) e do sistema
pastoril (ver Fig. 1.4) mas, e baseado nestes esqucmas de reprcscnta~ao.

a modele ecomposlo por cinco elemenlos que compreendem qualro
p610s (pastor, comunidade, rebanho e espa~o) e lim clemento rcl'crenle
ao maneio. Para cada clemento est:io indicadas algumas Lias suas
componcntcs.

A imponancia que aSSllmem os I'act'ol'cs relacionaclos COIll a
comunidade no sistema deexplora~a()deovinos nas aldeias do concelho
de Braganc;a, leva-nos a introduzi-Ia como lllll quarto p<510. as Qutros
polos deste sistema (pastor. rebanho c cspa~o) resllilam da maior Oll

menor import~lncia, por nos :.nribllida. aos difercntcs elementos que
comp6cI11 os vertices (a diferentes nlveis) do sistema pastoril (vcr Fig.
I .4) c clas iIllcr-rela,6es que sao cSlabelecicias elllre cacla elemenlO clos
dil"erenles pulos (ver Fig. 1.3). Na regiao, a dislills;ao entre 0 criador t'

o pastor nao esignificativa em tcrmos operativos. Na gencralidade dos
casos, 0 criador de ovinos esiJ11ullaneamente 0 pastor, que faz a guarda
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Fig. 2.2 - Nepresentariio dos n(velS de anc/lise para 0 estudo do sistellla
trndiciolJal de exp/orarLlo de ovinos no concelllO de Braganr;a

e gestao do rebanho, C 0 chefe de lima famnia que faz a reparti<;,:ao das
tarefas e depende do rendimento do rebanho. Da conjuga<;ao das inter
rela<;,:6es entre as componentes relativas ao pastor, a comunidade, ao
espa,o e ao rebanho resLllta a maneio. Este so pode ser compreendido
e descrito a partir cia inflLlencia das cliferentes componentes cle cacla LIm
clas palos.

o nosso estudo pretendc fazer llma abordagem global a
explora<;,:ao de ovinos nao se limitando exclusivamente a um dado nfve!'
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Este trabalho, nao senclo UIll eSlllcio completo clo sistema traclicional,
pretcf1(Je SCI" L1llla base de partida para trabalhos mais aprofundados G
intcrdicisplinares sabre 0 sistema tradicional de cxplon.ll;;ao de Dvinos.
As componentcs illclicadas para cada elemento sao excmplos de possf
veis formas de abordagclll mais pormcnorizadas, que podem fUllcionar
como porI as de entrada para 0 estuclo cXi.lllstivo destc sistema de
explora<;ao.

Neste sistema, 0 hOl11clll e, acima de tude. pastor. Eo dono dos
animais que faz 0 pasloreio e a condu<;i.lo do rcbanho. Sao rarfssimos os
casas de proclLllorcs de ovinos que encarregam Qlllra pessoa dos traba
Ihos CDIll as animais. A dcfinic,;:iio deslc e1emenlo est,'i relacionada com
as razoes que Ievam 0 110l11CI11 ~I op<;£io por csta aCLividade, de que forma
inicia a actividade. a aprcndizagem das tecnicas ncccssarias ao maneio
c conduc;:ao dos animais, as expect<.ltivas de futuro e as relac;6es com os
reSI<lnlCs elementos cia comunidad~.

o rebanha, a sua fanna de conduc;:ao, a sua estrulura e
cOll1posi~ao resultam de clecisoes do pastor face ~IS condi~60s de meio.
o termQ rebanho indica a unidacle cle condu~ao, ou seja, 0 grupo de
animais que cconduzido em conjllnto e slIjcito i:1S mesmas condi~oL:sde
maneio e de pnhicas. Assilll. 0 rebanho eCOllstilufdo pOI' sub-unidacles
(oulotes) que podem ser separados, au estar sujeitos a algumas diferen
~as de malleio, em determinados perfodos. Apesar desta difcrcncia'tao.
cstas slIb-uniuades. tendo a sua indiviclualidade. pcrtcnccm a lim todo,
o rebanho (Landais. 1987: 24). No sistema traclicional 0 animal e. por
excelencia, de ra~a autoctone. nestc caso a Galega Bragam;ana. J--I;:i
razces para as pastorcs mi.lnifeslurcm prefen~ncia por estes animais,
meSJ11Q c1epois de terclll experimcntado a cria~rlO de ovinos dc olltras
ra<;as. Este sistema de explora~i1oexige anim(~is com certas caraclerfs
t icas c aclaptados ilS cenci i<;Bes cle ex plora<;ao. E imporlante conheccr as
vantagcl1s e as dcsvantagens dos animais de r<.tva <lutoctonc e as raz6cs
pOl·que sao apreciadas cssas caractcrfslicas. a rebanho constillli lllll

clemen to caractcrfstico de Lim sistema de explora<;:ao animal. 0 rebanho
cleve scr entendido como llllllOdo c nao apcnas como lllll somalorio de
i:lnimais, em terlTIOS de sistema de cxplonl'tao. as decisoes importanles
sao rcfcridas '10 rebanho (Lancia is, 1987: 261. Ao nivel do animal,
imeressam-Ilos as razoes que levam i:l cscolha de dClcrminada raeta, a
preferellcia por cenus caractcristicas associadas ao animal. Nos siste
mas extcnsivos a aptid50 para a marcha. a capacidade de rcsistcl1cia i:1S
parasitoses e, de lim modo geral, as propriecladcs de aclaptayao aos
condicionalislllos clo melo, USSlllllem lim papel selectivo evicknte, 011

I11csmo primordial.

a espa~o CLIm elemento que traduz as tircas e locais onele se
movimclltam e permaneccm as anil11uis. 0 espa~o nao podeser reduziclo
as superficies forragciras expIOl·adas, deve serenlendido como lim mcio
estruturado, suporte de recursos e condicionalisl1los. Para a sua am'ilise
devem-sc distinguir as caracteristicas da respec(iva func;:ao. 0 SCLI modo
e ritmo de utiliza~ao.0 espa<;o nao se resume ~l soma das superffcies de
pastoreio, compreendc ainda otltroscspar.;os, nao rorrageiros 1l1as essen
ciais para 0 funcion<1mento do conjllnto. tais como: acessos, abrigos,
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lugares de rcpollso dillrllo e nocturno, lugares de arm<.lzenamento de
alimcntos, pontos de <.'igUi.l. a territ6rio de lim rebanho pode ser definido
COIllO 0 conjunto de lugares que frequenta habilllalmente, C so pode SCI'

reconhccido a partir cia analise das desloca<;6es do rebanho (Landais,
1987: 29). ESla delimila~aa naa " hieil parque ha madifiea~6cs que
afectam, ao longo do tcmpo, a cOlllposi~ao do rebanho e as suas
dcsloca~6es.Por oulro lada, a mcsmo local pode ser ulilizado assidua
mente par v;'irios rebanhos. A utilizac;ao de muitas locais de pastoreio
nao esta dependente das relac;6es animal-pastagem ou pastor-rebanho,
mas de rf.lZOes exteriores as cxplorac;ocs de ovinos. Segundo Landais
(1987: 22), a mobilidade e uma fun,ao caraelerfsliea do animal. Esta
mobilidade nao eentendida no semido biol6gieo de loeomo,ao, mas sob
urn ponto de vista sislemico edas suas relac;6es com os outros elementos
e componentes do sistema. as animais dispocm de um territorio
delimitado em fun,ao da liberdade que Ihes e conferida pelo homem,
sao as praticas de conduc;ao que organizam as reJac;oes entre os dois
nfveis que represcntam 0 homem e 0 animal. a controlo exercido por
aquele passa tambem pelo controlo da composi,ao do rebanho (ou das
lotes) e pcio eonrrolo da deslacamenra das animais. As modalidadcs de
eonlrolo e explora~aa. pcla hamem, da mobilidade dos animais repre
senta uma das caracterfsticas importantes do sistema de explorac;ao
(Landais, 1987: 22-25). lnreressa idenlificar as lerras disponfveis para
pasta e a sua forma de aproveitamento. Nao h(l explora~oes com area de
ten'as proprias que seja suficiente para a milnuten9:lo do rebanho e <l
est rut ura fund iaria di ficu 1La essa passibi 1idacle. As di ferentes formas de
ocuparruo e uso das ten"as lem implicarroes no pnstol'eio. As instalarroes
assumem particular importancia no concelho de Braganya, pel a regula
mcntac;ao i.l que est~1 su.ieita a 10caliz<lyJo dos alojamentos c as implica
rroes que ."Ie rerlectem no maneio dos animais. 0 sistema de explorayao
coneliciona 0 tipo de alojamentos, <l forma de utilizi.lqao e a localizac;ao
clas instalac;oes. a modelo de install.lC;ocs afecta 0 muneio dos animais
co trabalho que enecessaria realizar no seu interior.

A prinCipal caractcrfstica do manclo Ca pn'iticn do pastoreio
e1e percurso. A alimentayao do rebanhoe bascada nesle tipo de pastoreio,
com aproveitamcn{o cia vegetac;ao natural. As caracterfsticas que iden
l"ific<.lm 0 maneio sao as seguintes: as teen icas de condu<;ao do rebanho:
os horarias de pasloreia e as epacas do ana; as perfodos de cscassez
alimentar: as epocas de partos; as epocas de venda e10s cordeiros: a
alimcntayuo; 0 trabalho e 0 tratamcnto saniLario dos animais.

A exploraqao de ovinos csLa inserida nU111a c0111unidacle, dos
vizinhos da alcleia. em que a maioria dos membros sao agricultores. As
praticas de pasLoreio exigcm a concordancia <.los vizinhos que sao donas
das terras. Concorrem para isso formas de pcrmuta de bens ou servi<;os
que asseguram a cOlllrapanida necessaria a essa concordallcia. Estas
fonnas de relacionamcnto sao j Illportantes para evitar conflilOs cntre os
pastores e os vizinhos c merecem lima aten~:10 especial par parte dos
pastores. Existam lISOS e COSnllllCS locais que regem 0 pastorcio dos
rebanhos, Illas <lutarquias assumelllUllla importancia decisiva nil regu
lamentac;f1o do pastorcio. 0 conhecimento das razoes que levalll ao
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papel que cada lim destcs elementos representa no sistema de explora
~ao e fundamental para se enlcnder as actuais op~6es estrategicas dos
pastores e as suas expectativas quanta ao futuro. As perspectivas de
evo!w;ao e c1esenvolvimcnto destc sistema de exploraqao est50 condi
cionadas por estas raz6es e pela evolw;:ao de cada lim destes elementos.

Para execlltar 0 estudo nas explorac;oes de ovinos, elabon.lmos
lima ficha de inquerito que serviu para concluzir as entrevistas COI11 as
pastores. Com esta fiella de inquerito fizeral11-se vinte entrevistas
repartidas por diferentes aldeias, assinaladas na Fig.2.3. A escolha das
alclcias obecleceu atipologia que fai definida no capitulo anterior. Esta
tipologia alena-nos para aexistcncia de diferenles sitllac,;oes e condiyoes
para a explora~ao dos ovinos. As enlrevistas abrangem as diferentes
classes desta tipologia, tendo em a importftncia relativa de eada uma, em
tennos de efect ivos ovinos.

Alem das entrevistas e preenehimento cia ficha de inqllcrito,
fizcmos, com oito pastores, 0 acompanhamcnto diario da condLU;;ao do
rebanho em pastoreio. Desde manha ccdo, quando 0 rebanho saia para
o campo, ate ao rim do dia, quando reeolhia depois de um dia de
pastoreio. Este acompanhamento, durante varios dias, permitiu-Ilos
uma experiencia de grande riqucza tanto em terlTIos de informac,;ao
como de contaclos.

Nos ponlos seguintes damos conta cia nossa analise clo sislen1a
tradicional de explorac,;ao de ovinos. isolando cada um dos elementos,
pre-deCinidos. do sistema. Os resultados apresentados tem pOl' base
principal a informayuo recolhida nas entrevistas com a ficha de inquc
rilo aqui rererida e os conhccimentos adquiridos no acompanhamento
dos pastores. Sempre que passive I aproveitamos ainda as dados dispo
niveis das entrevistas realizadas anteriormeme e referidas no capitulo
anterior.
2 - 0 Pastor: 0 homem, a vida, 0 trabalho e as rela\;oes

com a sociedade local

Serpastore terum "modo de vida" duro. Duro pelas condiyoes
e honjrios em que trabalha 0 pastor. 0 tipo de alimenlo existcnte e 0

clima obrigam a que 0 pastor tenha lim hor"lrio para pastoreio vari"lvel
ao longo do <lno. EnquanlO que no Inverno 0 pastor sai com a gada de
manha e regressa anoite, no Verao sai pOl' duas vezes. Primeiro, eerea
cias cinco horas da manha ale as oito ou nove horas, alturaem quecncerra
o gada au 0 deixa a repollsar nalguma sombra no campo. Volta a sail'
depois ao fim cia tarde e faz pastoreio nocturno atc cerca cia meia noite.
ou mesmo mais tarde.

A necessidade de sail' com 0 gado diariamente, 0 pastoreio
nocturno, a sujeic;ao 'lOS rigores do In verno em pleno campo au monte.
as refeic;oes levadas de manha e lOmadas no campo (par vezes ficam
ensopadas peln chuva), a necessidade de carregar os cordeiros que
nasceram no campo durante longas ei:)Ininhadas; tudo islO faz com que
a ocupac;ao de pastor nao seja atractiva, espeeialmente para quem nunca
teve ligilyoes ou gosto em lidar com estes animais. Os pastores costu-
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l1lal1l referir como situavoes mais desagrad<.lveis: 0 pastoreio de noile
para aproveitar as horas frescas no VenIa, a necessidade de sail'
diariamente (esta vida "e uma prisao"), 0 pastoreio ~l chllva e aneve no
Tnverno e na altura das paric;6es. Quando as ovelh<ls parem no campo 0

pastor tem de carregar os cordeiros. Para eles, ate dois cordeiros nao e
diffcil. mas mais de tres e POliCO comodo c callsativo.

Na regiao cdiffci Iencontri.lr alguelll com conhecimcntos para
trabalhar como pastor assalariado, meslllo que sc ofere<;am salarios
altos. Quem tcm 0 "saber" para SCI' pastor tem rcbanho proprio. au, para
ser assalariado, preferc ir trabalhar como pastor em Espanha. as
criadores espanhois de ovinos. principal mente das regi6es espanholas
de Valladolid e Palencia, chcgam rrequeI1lemente il regiao it procura de
pastores e ofcreccm salarios muito mais elcvados do que as sahirios
praticados entre nos.

Ao dono de llm gada so intercssa a entrega do rebanho a
alguem com conhecimento das tccnicas de conduc;;:ao e praticas de
maneio dos animais, pais como dizem "nelll qualquer um epastor".

Em Bragan~a ex isrem pOllcos pastores assalariados. A situa
c;;:ao mais CQmum ea do pastor que conduz 0 seu proprio rebanho, isto
deviclo ~lS raz6es ja apontadas c porque 0 pastor considcra a criac;;:ao de
ovinos uma actividnde rcntavel race flS outras actividacles posslveis na
regiao.

2.1 - 0 pastor ejovem e tcm illslru~~o

Existe a ideia generalizacla de que os pastores sao lllll tipo de
pessoas aparte, marginais na sociedadc local. Diziam-nos os membros
cia Junta de llma fregucsia do concelho cle Bragan'ra que os pastores sao
"meios salteadores", <.lndam pelo que edos olltros, estragam cllituras e
plantac;6es, "nao respeitam nada". 1-1(1 tilmbem a ideia de que as pastores
sao pessoas idosas que nao tem (Oll naa tiveram) possibilidades de tel"
outra acti vidade, ou sao deficicntes (so se canscguem as "tal inhos" para
andar com 0 gada) scm outras op~6es de trabalho. as varias inqueritos
que realizamos mostralTI-nos uma rcalidade direrente.

, as pastores entrevistados nao sao. n<l sua maioria, pessoas
idosas. E frcqllcnte encontrar jovens a conduzir rebanhos c a media de
idades dos pastores e, no geral, baixa. as pastores qlleentrevistumos, em
diferentes aldeias de Bragan~a, tinham CIll media 42 anos. Na aldeia de
Milhao, num total de oita pastores, metade tem menos de 33 anos e 56
dais tem mais de 45 anos.

Quais as razoes plallslvcis para esta silUa~ao'! Talvcz 0 con
junto dos seguintcs factos: a cria~ao de ovinos cada vez mais se
aprescnta como lima actividade rentavel relativamente a outras dc
Indole agricola; h.l falta de emprego em sectores nao agrarios e h~l hoje
subsldios, gerais ou cspecfficos, para esta actividade, c1esignadamente
as Indcmnizac;6cs Compensat6rias C 0 Premio aos Produtores de Carne
de Ovino e Capri no.

De um modo geral, os pastorcs clltrevist<lclos possuem instlU~ao
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minima. 550 poueos os que nao sabcmler nem escrever, scnclo estes os
mnis idosos. Os mais novos tiveram possibilidadede frcquentar acscola
primuria e alguns frequentaram 0 Cicio Preparalorio.

2.2 - A explora~ao de ovinos fundamonta-se 110 saber e lIa tradi~ao

familiar

A cria~ao de ovinos e a condl1~ao de rebanhos estu muito
associada ~l hcran~a de familia. Todos as paslores cnlrevistados tem
tradic,:ocs familiares nesta aClividadc: as pais e, nalgulls casas, as avos.
tambem cstiveram ligados acriac;ao de ovinos, pclo menos tcmporari
amente. Desdc pequenos que se habituaram a Iidarcom 0 gado e roi com
os pais que aprenderam a conduzir as rcbanhos e a tmtar dns ovelhas. A
tradic;ao familiar e apolltada como uma das razoes importantes pel a
dccisao de enveredar pela criac;ao de ovinos e pelo goslo par esta
aetividadc. apesar de a t~lmflia se dedicar a Olltras especies, alelll das
ovinos. Na maior parle dos casos, as pais tiveram gados e vacas mas
acwalmcntc lem tcndcncia a dedicarclll-se so aos ovinos. sendo pOlleos
as pastores que. alelll do rebanho, possllcm vacas. Algulls dos pastorcs
que possllem vaeas disseram-Ilos ter a illtenc;ao de as vender.

Para guardar e conduzir 0 rebanho nas concli<;oes em que 0

fazcl11 e preciso LIm "saber" e LIm '·saber fazel''' pr6prios. que se
adquirem ao longo de anos de aprendizagem. 0 modo de conduzir 0

rebanho (para isso 0 pastor usa sons e nssobios absolutilmente nao
traduzlveis), a uti liza~ao do cajado, a formu de atirar pedras como aviso
~LS ovclhas c 0 conhecimento e1as ovelhas sao elementos caraetcristicos
que c1cfillcm essa capacidade de SCI' pastor. Eainda nccess<.lrio saber
escolher os pereursos eon forme a cpoea, saber agrupa-Ias, conduzi-Ias
cm grupo ou c1cixa-las espalhar-se pelo pasto. Quando 0 reballho se
c1ispersa pclo campo dizem que as ovelhas "marciam".

UIII pastor COI11l1Jl1 reban ho de cento e I1111 itas ovelhas con hece
todas clas individualmcntc, sabe as idadcs, quem sao as m5es, as I11anias
e modos de comportamemo de cada LIma, sem que qualqucr delas esteja
marcada ou idenl iricada. Este conheeimenlo Cimportante para a condll
~ao do rcbanho. para detcctar a pcrda de animais e fazer 0 seu cantralo
diario e e revelador do cuidado que 0 pastor tcm com eles.

Estas tccnicas sao transmitidas de pais para filhos e sao
indispens:.:iveis para 0 humem se semir pastor. Apesar cia aelividade de
pastor poder SCI' considerada subalterna. 0 trabalho de condu~ao do
reballho exige conhecimentas que so sao adqlliridos com a expcriencia
de ;.II1OS. A ideia ue que sao pastores as "lolinhos" c deficientes nao
parece ler C)ualC)uer cabimcmo quando confrontada com a responsabi Ii
dade do Irabalho. Nos casos quc entrcvistamos (71) encontral1los duas
situa~6csco III pastorcs dcficientcs, mas nestes casos, trata-sc mais dUIll
pastor-ajudante do que 0 pastor do rebanho. Raramente sai sozinho com
o rebanho para 0 pasto. S6 0 raz na impossibilidadc do pr6prio pastor.
que indica previamcntc 0 pcrcurso que 0 gada deve seguir.
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2.3 - 0 pastor tem "gosto por cste modo de vida"

Entre as pastores entrevistados. as razoes mais apol1tadas para
a escolha deste modo de vida sao: a tradi~ao familiar. 0 gusto pelos
animais e 0 rendimento dado pelo gado . .Iii vimos a imp0rlancia cia
tradis;ao familiar na aprendizagem dos mClodos de condus;ao e maneio
dos rebanhos. Alem ciesla aprendizagem, 0 canlacta permanellle e
contfnuocom as ovelhas desdea infUncia. facilmente faz desenvolver 11<1

pessoa 1II11 sentimento de carinho e gosio pelas ovelhas. mais ainda pOl'

SCI' incentivado pelos pr6prios pais. Todos as pastores entrevistados
afirmaram. e e nOlorio. que "tem gosto pelas ovelhas·'. Se tim pastor
comec;:a a falar de uma ovelha. ecapaz de nos descrever praticamentc
tada a vida desse animal como se possuisse lima ficha individual em que
registasse tudo 0 que a ela diga respeito, desde doenc;:as, panos. aciden
tes, comportamentos e manias, atitudes e faclos curiosos. a facto de 1II11

pastor conhecer individualmeme lOdos os animais do rebanho e um
indicador de que presta uma atenc;ao individualizada a cada animal, so
possivel. na verdade. pelo goslo que lem pelos animais. 0 apre~o pelas
ovclhas, podemos mesma dizer carinho, e manifesto na afirma~ao de
varias paslores de que nac sao capazes de abatcr um cordeiro seu para
consumo tendo que pedir a outra pcssoa que 0 fa<;a. Um pastor arirmoll
mesmo que nao ecapaz de comer carne de um cordeiro au borrcgo SeU,

porquc se Icmbra do animal.
a gosto par este modo de vida esta ainda ligado ao lipo de

Lrabalho. Trabalho inclepenclcnlc. '10 ar livre, de percurso pelo Lermo cia
aldeia, mas associado LIS clificl1ldades sentidas pela vida isolada c sujeira
a cOlldic;6es climaticas por vezes adversas. Valorizando os aspectos
agraclaveis, 0 pastor considera a sua forma de vida saudavel. A sua
Illobilidacle permite-lhe "saber tuclo", NUlll s6 dia, percorre granclcs
areas do territorio cia alcleia e observa 0 que ocorre e nao ocon-e nessas
zonas. Com efeito, 0 pastor e cbs pessoas mais bem informadas cia
aldeia. sobre cliversos aspectos, COIllO 0 estaclo das culturas. os trabalhos
que sao efectuados e quem os est,) realizando. Conhece os percursos
diarios dos ourros pastores e as tarefas dos agricultores, no fundo, tudo
o que acontece nos espa<;os aberlOS da aldeia pode scr facilmente
deteclaclo por UIll pastor.

De certa forma relacionado com 0 gosto pelas ovelhas esta a
exish~l1cia de um dcterminado padnlo de animal. Este padrao, au a
"animal bonito", esta Iigaclo a varias caracterfsticas. de que falaremos
mais adiante. Todos os paslOres entrevistados definem 0 perfil do
"animal bonito" de modo idclllico, 0 que faz SUP01" que existem idcias
muito clams sobre 0 padrao do animal, na ra(fi.l lIlilizada na regiao.

2.4 - Aquisi~iio de um gado proprio

as paSlOres entrevistaclos comec;aram por andar com 0 reba
nho dos pais, dos avos ou de outro familiar. A forma como conseguiram
tel" lllll rebanho proprio ediversa, mas alcanc;aram tal objectivo scmpre
a partir de UIll pequeno IlDeleo de ovelhas. Esse nDcleo de ovelhas poclc
ser conseguido pOl' meio da campra au do "gada a meias",
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Em muitos casos a compra dc ovelhas foi fcita pOl' pastorcs
que emigraram au trabalharam fora do pais. Dos pastores entrevistados.
alguns foram cmigrantes nos seguintes palses: Franc;a, Espanha, Suf9a,
Alemanha, Canaclc.i., Angola e mcsmo India. Alguns eSliveram emigra
dos mais cia que uma vez. au em mais de lim pafs. Logo ap6s 0 regresso
compraram as ovelhas com parte do dinheiro que ali conseguiram.
Apcnas lll11 pastor entrevistado linha comprado vinte ovelhas com
dinhciro que havia ganho trabalhando com 0 pai na agricultura.

A maior parte dos cntrevistados conseglliu lim pequeno nu
cleo de ovelhas andando com gada a mcias. Ao pastor mceiro cabe
mctade dos cordeiros llascidos. Destes, ele vai guardando algumas
I"CmeLts e recria-as juntamcnte com ° rebanho. Desta forma conseguc
algumas dezcnas de animais que constituem 0 nucleo inicial do sell
pr6prio rebanho. Pode ainda ter alguma receita. no rim do contrato, se
o gado for vendido par um prec;o superior ao "monte" inicial.

A parlir dcstc pequeno grupo de ovelhas a pastor meeiro vai
aumcntando 0 seu erectivo, fazcndo a recria das cordeirns. Oa "criacao"
que nasce nas epocas de pari\ocs, vende os machos para obter algum
rendimento c guarda toclas as femeas para recriar. A isto tambem chama
"tirar crias;ao".

A existcncia de gados a mcias era bastante frequenle e qllase
todos os paslorcs tiveram rebanhos nessas condic;oes, embora scja mais
not6rio nos pastores mais idosos. Praticamente todos disseram que os
seus pais tivcram gados a meias. Esta situa9ao, que actualmentc qllase
nao exisle. tcnde a desaparecer e as duas razoes apol1ladas sao: se um
pastor e bom, consegue junlnr 1lI11 grupo de ovelhas guardando as
cordeiras da parte que Ihe cabe; alom disso, agora ha maior racilidade de
acesso a credito ou outros emprestimos, seja nos bancos, scja junto de
familiares Oll Hmigos. para compra de algumas ovelhas.

2,5 - 0 pastor tcm outras actividades complementares" cria\:ao de
ovinos

A criac;ao dc ovinos. como actividade de produr.;ao animal.
climpre geralmente 0 papel primordial na explora\ao agrIcola familiar.
mas as exigcncias dessa mesmi.L actividade ou a existcncia de outros
rccllrsos disponlveis raz com que praticamcnte todos os pastores inqui
ridos se dediqucm a olltras actividndcs agrlcolas ou pecuarias. No
contcxto da explorac;ao agrIcola familiar, cle ~ lim criador de ovinos,
mas e. tambC111um produlor de cereal. crindor de bovinos, au comcrci
ante.

Alem da crias;ao de ovinos tem outras actividades. no geral.
commenor impon5ncia quanto ao rendimento global cia explora~ao all
ao tempo a elas dedicado. Para alem do seu rebanlto, cultivam (emmaior
ou menor quant idade) cereal, forragens para agado, hortas au cortin has,
vinha e criam outras especies animais. Dos setenta e 1II11 pastorcs
entrevistados apenas um nao possula qualqlleroutra actividadeedepcn
dia cxclllsi va mente da prodll\:ao e relldimento do reballho.
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o cultivo de cereal (triga Oll centeio) e0 aproveitamento usual
das chamaclas "terras de pao", que podcm scr perten~a do pastor au
serem terms de baldio "arrematadas". Praticamcnte todos as pastures
cultivum algumas parcelas de cereal que Ihes pennitem obter grao e
palha. Com a venda do graD obtclll alg1l111a receita, a palha e utilizada
para as camas c10s animais e mesmQ para alimentacrao em epocas de
escassez de alimento para 0 gada. Alguns pastures al'irmaram-llos que
"0 grao nao cia para pagar a maquina". isla e, a ceifeira-debulhadora.

Ede salientar a importfincia que as terms de paa rem para as
ovinos. As terms cultivadas com cereal permitem 0 pastoreio nas
"restolhas" ap6s 0 corte do cereal c as rcbanhos aproveitam a vegeta<;ao
espontfmea que cresce nessas terras durante 0 tempo que ficam em
pousio. Se estas terras ficarcm incultas, facilmente sc desenvolve uma
vegeta<;ao arbustiva, que dificulta 0 crescimento cle ervas espontancas
e e menos acessfvel aos rcbanhos.

As fcrras, a avcia c a cevada sao semcaclas em Setembrol
Outubro antes clas primeiras chuvas e sao pastoreaclas no Lnverno.
Nonnalmente os lameiros sao dcstinac!os para a alil11entac;ao c!as vacas,
mas sc 0 pastor nao pos~ui vacas, entao, a produyao forragcira dos
lamciros e para os ovinos, que podc scr consumicla em pastoreio e feno,
scndo esta forma menos rrequente.

As hortas, cortinhas e vinhas sao destinadas a prodw;ao de
bens alimentares para con sumo cia famflia, poclenclo alguns desperclfci
as au cxceclentes ser consumiclos pelos ovinos.

2.6 - As cxplora~oes de ovinos rccorrem a trabalho familiar
Normal mente a agregado famil iar do pastor eCOl11posto pelo

casal c respectivos filhos. COl11ll1uila frequcncia 0 agregado compona
<linda outros parentcs: pais, sogros au tios. 0 agregaclo domestico tem,
em media, cinco inclivfcluos. Dos pastores solteiros entrevistados,
apenas um vive s6zinho, os restantcs vivcm com os pais.

No geral, a conduyao do rebanho e 0 pastoreio ocupam cli,j1'ia
e permanentemenle () pastor. Quando este precisa de se ausentar para
trata1' de algum <ISS11llto fora cia aldeia ou executar um trabalho agrfcola
e um elemento cia famflia que vai com 0 gada OU, caso mais raro, socorre
se cia ajuda de llm vizinho ou amigo. 0 mais frequente escr a esposa do
pastor que fica com 0 gaclo, mas en tao 0 pastor "marca a volta", ou seja,
indica os locais onele devc ir e 0 percurso que deve fazercom 0 rebanho.
o rebanho obriga, ainda, a oulros trabalhos, tais como, a remo'tuo clo
estrume clas corriyas; a alimentayuo clas ovelhas pariclas OLl cordeiros
pequenos que nao saiem para 0 pasto; 0 tratamenlo de animais docnles
ou al imentayaO de cordeiros orfaos. A explora<;ao agricola do pastortem
outras actividadcs que obrigam ~I execuyuo de trabalhos como 0 cultivo
das hortas ou cortinhas; a cuHura cie cereal, de aveia ou cevada para
forragem; os renos clos lameiros e a cri<lc,;ao de animais para COnSll1ll0
caseiro (pOl'COS, galinhas e outros) ou clas vacas, quando existc111.

Estes trabalhos sao fcitos, de um modo gcral, com recurso a
mao-de-obra familiar e C0111 aproveitamento dos recursos cia propria
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explorac;ao. Em sitlla~6esde maiorexigenciade Illao-de-obra efrequen
Ie a entreajuda entre vizinhos. Os trabalhos de tosquia dos rebanhos.
sega do cereal, fen os e vinclimas sao scmpre feitos com entreajuda e
permuta de trabalho entre os vizinhos da aldcia.

As explorac;oes familiares COI11 menos recursos de muo-de
obra ou de maquinas pagam geiras para a execw;ao de alguns trabalhos.

2.7 - 0 pastor (em que saber gerir as suas rela..;ocs com a comuni
dade

o pastor tem necessidade de manter boas relac;5cs com os
vizinhos da aldeia. Sc for conflitlloso dificilmentc poder" manter a sua
actividade. Comcs;ara, entao, a ver-Ihe neg ada autorizac;5.o para pastorear
e atravcssar os terrenos partiClllares pertcncentes aos vizinhos. As boas
reJac;:oes sao millHidas e refon;adas pela troea de bens ou servic;os. 0
pastordisp6e de um rebanho e das necess,lrias infraestIUturas para 0 seu
maneio, de cordeiros, do estrumc produzido pelo rebanho e de mao-de
obra familiar e, por outro !ado, necessita cia autorizas;ao. implfcita ou
explicita. dos vizinhos da aldeia para andar livremente com 0 rebanho
pelo campo. de lameiros e terrenos de pastagem .

Para que os vizinhos naa levanlem obst::iculas ao pastoreio de
percurso. 0 pastor tem que estabelecer e alimental' boas relac;oes nao so
com as donos das lerras mas lambem com a .Junta de Freguesia. Tem que
respeitar os usos e costumes da aldeia relativos ao malleio dos rebanhos
e sua condlH;ao, respeitar as clIltllras, as proprie(~ades vedadas e as
conveJl(;oes Oll sinalizHyoCS rclativas ao pastoreio. E frequente 0 pastor
fazer oferta de cOl'deiros ou bon'egos a prapriet::irios ele tenas por allele
anda com mais frequellcia.

Ao accilar ovelhas aguarda no seu rcbanho, ° pastor esC] a
comprometcr 0 dono dessas ovelhas com 0 sistema de pastoreio de
percurso cm campo aberlo, reduzindo as opini<"Jes e atilllcJes contr::irias
aD sisLema de pasloreio. Disse-nos lim informante que os pastores cia slla
aldeia distribufam enLre si, scm haverqualquer acordo all compromisso
previa entre eles. lodas as ovelhas das pessoas que gastavam de LeI'
alguns animais. Assim. com estas ovclhas ~l gllarda obtinham 0 consen
timcnto tacito dos vizinhos para 0 pastoreio em campo abenD.
2.S - 0 pastor tem um papel importante na eonserva~ao do meio
natural

o pastor est::i perfeitamente intcgrado no meio nalUral que 0

rodeia e cxplora-o de uma forma adequada e respeirando 0 equilibria
natural desse meio. mediante 0 pastorcio do rebanho. 0 pastor, ao razer
o pastoreio de percurso com 0 seu rebanho. esr;:i a aprovcitar recursos
nawrais que nao tcrialll qualquer outro tipo de utilizac;ao.

No pastoreio de perclIrso. as ovelhas "vao andanclo e comen
do". Nao h;:i utiliza<;:ao excessiva cia pastagem natural. com riscos de
destruiyao. 0 pastor tem a no~ao de que eleve proteger as zonas ollele faz
pastoreio, pois se 0 nao fizercomprol11ele as c1isponibilidades 1'1I1uras de
alimcnto para 0 rebanho.
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o pastoreio nas terras de cultivo, em pousio, ajuda ao controlo
de infestantes e vegetas:ao arbllstiva. Nos ten'enos incllltos, ou de monte,
impede 0 crescimento acelerado da vegetas:ao natural e contribui para
a "limpeza" clos terrenos. Nos terrenos incultos, baldios e monte, 0

estruille deixaclo pelo rebanho e0 linico fertilizante que esse solo recebe.

Assim, esta activiclade pastoril contribui para manter uma
certa activiclade humanaem regioes ameayadas de clespovoamento e faz
utiliza~ao de recursos nalurais que sem ela seriam desaprovcitados.

3 - 0 Rebanho: Opt;30 por ovelhas de rat;a autoctone

3.1 - 0 rebanho-tipo tern entre 100 e 130 animais

A explara.;aa das rebanhas esta arientada para a produ~aa de
carne, mcdiante a 'venda de cordeiros. Nas condic;6es actualmente
vigcntes na zona esta ea linica actividade que econsiderada rent<lvel
pela pastor. Com efeita, a la e de fraca qualidade e naa tern valor
economico e a prodll~ao de leite nao tem qualquer tradi~ao no concelho
de Braganc;a.

a tamanho dos rebanhos emuito diverso, Illas os relativamen
te estabilizados possuem, normalmente, um nLimero de ovinos compre
endida entre 100 e 13D animais. Nas inscri~6es para as Indemniza~6es

Campensatorias de 199D tambem pademos constatar este facto. De
entre os 409 criadores inscritos cerca dc 40% manifestaram posslIir
entre 100 e 180 ovinos. Se considerarmos apenas os criadores que
manifestaram mais de 20 ovinos aquele indicador sobe para 59%.
Naquelc canjunta de produlares abservaram-se 26 criadores com IDO
ovinas, 20 com 130 avinas e 17 com 120 avinas, senda estes as cstratas
com maiores frequencias.

Euma ideia C0111UI11 entre os pastores que um "gado" cleve tel'
mais de cem ovelhas. Isto na perspectiva da gera~ao de renclil11enlos e
na cia eficiencia do trabalho do pastor: "0 trabalho que dao algumas
ovelhas e0 l11esmo que da um gada de cem animais". Num gado a mcias,
o monte costumava ter cem ovelhas. NOle-se ainda que os pastores com
menos animais costumam referir-se ao conjunto, n50 como rebanho,
mas como urn "tagalha" de avelhas. Azevedo (1897: 4) aa tralar dos
efectivos ovinos de Tras-os-Montes, refere que no distrito de Bragan<;a,
ao contn:irio do cle Vila Real, predominam os criadores com mais de 100
ovelhas.

Os rebanhos com menas de 100 avelhas, no geral, sao reba
nhos que estao em crescimento au em reccssao. Entre os pastores
entrevistados, nenhum possufa um rebanho com menos de cel11 cabe~as

que estivesse cstabilizado. as quatro rebanhos que encontnl.mos com
lim erectivo superior a 200 ovinos dizem respeito a situac;oes, de certa
forma, atfpicas. Dois pertenciam a criadores que fizeram projecto de
investimento no ambito do Reg CEE-797. as outros dois pertenciam a
criadores que negoceiam com ovelhas e, consequentemente, 0 efecti vo
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destes produtores varia cOlllllluita frcquencia consoantc as compras ou
vcndas que efectuam.

Segundo os pastores de varias aldeias "amigamente havia
mais gados, mas erammais pequenos". Quase todas as pessoas tinham
ovelhas. e algumas aldeias chegaram a tel' vinte e ale t1'inta gados, mas,
nessa allUra, os gadas tinham men os ovelhas. AClualmente sao l1111ito
pOllcas as aldeias que possuem mais de cinco rebunhos e muitas delas
apenas possuem tllll Oll dais rebanhas.

Nonnalmente, 0 rebanho tem tres au quatro carneiros. Este
nUlllcro de carneiros esuficiente para a cabri~ao das ovelhas. Pudelllos
verificar que IlUIll rebanho com 220 ovelhas e oito carneiros estes
passavam mais tempo a lutar entre si do que a pastar e apreselllavam
varios ferimelltos, embora sem gravidade.

3.2 - Razlies para a manuten~ao ou altera~ao do efeetivo
Dc trinta e aita pastares entrevistados, a maioria tinha 0

rebanho cstabilizaclo e toclos eles possufalll um efeetivo superior a celll
animais; sete pastores estavam com reballhos em crescimento, cinco
estavam a diminuir 0 efectivo e tres possufum rebanhos com altera~6es

frequentes no efectivo.

A manuten~ao ou alterac;50 do erectivo assenta elll raz6es
diversas. Todo 0 pastor tem uma faceta cle negociante, pelo que a venda
clos cordeiros c regaleada e a venda de lotes cle ovelhas esempre uma
hipo(ese encarada pelo pastor, desde queconsiga obter ganhos com essa
venda. as pastores que negoceiam com ovclhas com mais frequencia,
compram e vendem grupos de animais que poclem variar desde uma Oll
duas c1ezenas ate quase llma centena de cabec;as. A condw-rao e maneio
do rebanho e idenlica ~IS dos restantes produtores mas, como dizem,
"precis<lm de tempo para olharpelo neg6cio". Pela forma como encaralTI
a comprn e venda de ovelhas e pelos rcnclimenlus que aufercm com essa
forma de acLividade, podemos considerar a existcncia de um Lipo de
pastor-negociunte, cmbora 0 seu ntllnero seja bast ante recluzido e 0 .'leu
aparecimellto se rique a clever a aspectos conjunlurais. a total dos
cntrcvistados encontn.imos tres casos. Nos ultimos ,mas houve grande
procura cle ovelhas, que alguns atribuem ao aparecimento dos subsfdios
e Indcmnizac;6cs Compensatorias. a prcyo par ovelha chegou a randal'
os vime contos. Dois destcs criadores tinham pastores assalariados,
clllboru eles proprios tambem acompanhem 0 gado.

Os pastores que eSlao a reduzir 0 numero de i.ll1imais fazem
no pOl' raz5es de saude CpOI' nao tercm nil famflia pessoas que os possiJm
ajudar. Sflo pastores COI11 60 uu mais ,lIlOS, que vivcm sozillhos com a
esposa e cujos fi Ihas (em outras acti vidades, nao podendo ajudar os pais.
Tem problemas de saucle, que acollselhum uma vida mais sossegada, t?
ja sentem alguma dificulclacle em trabalhar com rebanhos grandes. E
com alguma pena que deixam 0 gada mas vao mantendo lIl11 pequeno
grupo de ovelhas. Estas, nao tem Ilccessidade de alldar todD 0 dia 110

pasto, produzem estrume que eaproveiLado para as hortas Oll coninhas
e daD alguns cordeiros para conSlIlllO.

107 I
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Dos pastores que afirmarnm ir au mental' 0 efectivo, um tem
Lim Projecto 797 e precisa de estabilizar 0 rebanho com 0 nlllllcro de
animais previsto no plano de inveslimento; urn outro pastor vai aumen
tar 0 rebanho logo que ten ha constru fda Ulna outra curric;a que aloje Illais
animais; os restalltes sao paslores que eomec;aram a aeLividade hCl
pOlleos anos e estao em fase, Illais ou menos avanc;ada, de formac;ao do
rebanho. por rccria das femcas. iSLO e. estao a "Lirar criac;ao".

Os pastores com rebanhos esrabilizados tem algumas oscila
c;6es no numero de ovclhas. normal mente pOl' dU:ls razoes: devido ~I

mane de alguns animais au porquc as eondic;oes de venda sao desfavo
n.lvcis. Na altura em que fazem a substiwiyao das ovelhas mais velhas
pelas bon"egas, 0 prer;o das avclhas pode ser baixo e entao mantcI1111lais
algut11 tempo as ovelhas de refugo no rebanho, aguardando melhor
oponunidade para rcalizar a vcnda.

Estes pastores nao {em. ncm pretcndem Ler, mais animais pOl'
razoes quc se relacionam com as disponibilidades alimcntares existen
les e 0 Irabalho neccss;.'irio ~l cOllduc;ao e maneio do rebanho. Sao de
opinifio de que um rebanho demasiado grande exige pcrcLlrsos mais
longos e mais horas de paslorcio. POl' omro lado, 0 pasta disponfvcl e
limitado, "nao tem campo". No Ven10. geralmcnLe LIma epoca de
escassez alimentar, as menores disponibilidadcs de pasto obrigam a
mais hams de pastoreio, que e i"eiLo em grande parte c!urnnLe a noile.

3.3 ~ Propricdadc dos animais. Gudos "a mcias" e ovelhas 'In
guanla"

Na qUi.lse totalidade dos casos inquiriclos a pastor ea clono clo
rcbanho, mas efrcqucntc a presen<;n de ovelhas de outras pessons, que
as dao "a guarda". Apenas encontn'imos dais casos de pastores assala
riados e nao encontrumos ncnhulll caso de gado "a meias",

Toclos os pastores cntrcvistados disseram que actualmcntc
nao t6m conhecimento da cxislcncia de gados "a meias", embora
afi rmHssem que antigamente h~1via IllU itos: "cram quase todos a mcias".
A maior parLe dos pastores ju tevc gado a mcias e geralmentc roi dessli
forma que comec;ou a sua ilctivicladc. Nalgumas aldcias, Nogueira par
exc.mplo. hOllve tempos em que toelos os gados da aldeia cram gados a
mews.

Para es(a alteral!ao contriblllu, segundo os entrevislados, a
melhoria geral e1as cOll(li~6es de vida das poplIlac;oes rurais e 0 aumen{Q
da rentabilidadc dos rebanhos, assim como a facilidadc de acesso '10

credito. "Sc 0 pasLor for bom. tellllllll gada"', pois facilmenle callscguc
condi<;6cs para iniciar a actividadc por contu propria.

A existencia de ovelhas i"l guarda e uma tradi~ao antiga. No
passado havia mesmo mais ovelhas ~I guarda. Praticalllente toda a genIc
gostava de tel' algumas ovclhas a rim dc tcr cordeiros para as I"estas.
C0l110 0 numero de cabec;:as era l11uito reduzido cada casa pcdia a tIlll

pastor para as guardar .iuntamenL~com 0 scu rebanho e como COJ11p~n

sa~aocedialllpastas. gerallllentc lanleiros. Todos os pastores afirmaranl
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que sempre hOllve ovelhas aguarda c ainda hoje e lima pnhica mllilo
freqllente. Como dissemos jil, 0 pastor considera vanlajoso ler ovelhas
aguarda porque dessa forma ve melhoraclas as rel3yoes com as vizinhos.
A grande maioria clos pastores lem ovelhas agllarda no seu rebanho.

3.4 - A condu~ao do rcbanho
As ovelhas tem um caracter gregJrio acentuaclo (tendencia

para se manterem agrupaclas) 0 que facili ta a cOlldw;ao do rebanho. Esta
6 feila geralmcnte pOl' uma s6 pessoa - 0 pastor - que vai na frcllte,
segllido pel os animais agrupados ou em fila. 0 pastor leva consigo um
cajado e uma bolsa com a mcrenda e pao (Estampa I-I). Atras do
rebanho costumam seguir os caes (Estampa V-I).

Com 0 rebanho em i.lnclamenlo 0 pastor nao precisa de se
preocllpar com 0 comportamento dos animais. Estes seguem-no sem
prc, nunca se atrasam ou clesviam em busca de alimento num local
guardado e nao se detelll enquanto 0 pastor continual' a caminhar
(Esti.llllpa 1-2). Se a pastor caminha depressa as animais nao tem tempo
para pastaI' C seguem geralmcnte llUllla fi la comprida, tendo as cues na
rectaguarda. 0 pastor faz isla quando vai passar em zonas de pall co
pasta e perto de culturas que tem de scr guardadas all quando se dirige
por caminhos para as locais de pasto.

Quando passa por incultos, rcstolhos, giestais, touyal ou
matas, a pastor caminha mais devagar e permile que os animais vao
"pastando e andando", pode parar de vez em quando, mas poucas vezes
e par pouco tempo. Par haver palIca pastagem as ovelhas nao ficam
paradas a pastar, vao caminhando e, em locais com arvores e arbllstos
altos, 0 pastor pode perder momeillalleamellte 0 controlo do rebanho Oll

mesmo perder alguma ovelha.

Em locais com esp3yO aberto e sem culturas para gllardar, 0

pastor deixa que os animais se espalhem e dispersem pelo campo.
Quando estITo assim espalhadas dizem que as ovelhas "mareiam"
(Estampa I-I). Se pretende agrupJ-las para seguir caminho, pode usaI'
duus tecnicas. Come<;a u caminhar no sentida prelendido e vai chaman
do as avelhas cmitinda assobios ou estalidas com a lIngua. Logo que se
forma um pequeno grupo de ovelhas atds do pastor, as restantes deixum
a pasta e juntam-se ao grupo. Outro metoda consiste em chamar as
avel has mais cl6ceis (geralmente sao as que cam in ham sempre na (rente
do rebanho) e para tal 0 pastor vai-Ihes dando c,mao pedayos de pao que
retira cia balsa. Junta clesta forma lim pequeno grupo que 0 vai seguindo
e que vai atrair as reslanles ovelhas.

Quando estfio a pastaI' elll lameiros, reslolhos, ou pousios
perto de culturas que rem de ser gllardaclas, a pastor deixa as ovelhas
espalharem-se (mas nao tanto como quando "mareiam") e coloca-se do
laclo cia cullura a guardar. Quando as ovclhas sc aproximam dessa
cultura, para as afastar atira 0 cajado ou, se estaa mais longe, mira pedras
enquanto Ihes vai ralhando ou griwndo. Note-se que os pasta res costu
mam dizer que as ovelhas sabem bem quando ele as esui a chamar ou a
ralhar e que quando OllVCIllUITI pedra cairjil sabcl11 que nao podem estar



110 Carlos Barbosa

a pastar ali. 0 cajado ou as pedras sao atirados para cair perto cia ovelha
c assusta-Ia, mas por vezes chegam a atingiro animal, invo[untariamenle.
Raramente provocam ferimentos ou a morte.

o cao faz parte integrante do rehanho. Todos os rebanhos sao
acompanhados pOl' caes, normal mente dois ou tres, mas nao sao caes de
rac;as vocacionadas para a conduC;ao de rehanhos. Sao corpulentos e com
poueo treino para ajudar 0 pastor nas t,u'el"as de condu,ao do rcbanho,
Embora possam prestaI' alguma ajuda, a sua fun<;ao principal e a
seguranc;a do rebanho e a protecc;ao contra predadores, em especial 0

lobo. Estes dies, normal mente, nunca deixam as ovelhas e durante a
noite ficam junto do local onde perno ita 0 gado. Todo 0 pastor tem
orgulho nos caes que tem ou que jii teve e todos tem para contar, historias
e fa<;anhas dos sellS caes na defesa do rebanho.

Nao tivemos oportunidade de acompanhar rcbanhos em
pastoreio nocturno, mas dizem os pastores que emais diffcil, principal
mente nas noites mais eSCllI"US. Segundo dizem, as ovelhas de noite tem
tendencia a sllbir, a dirigirem-se para os locais mais altos, "procuram a
claridade". Se uma ovelha se perde de noite, 0 pastor comec;a a procura
la nos cabec;os e zonas mais elevadas.

3.5 - A galega cuma ra,a autoctoue do agrado dos pastores
A ra,a Galega Bragan,ana (Estampa 111-3 e 111-4) que os

pastores designam simplesmente pOl' galega, euma rac;a ovina aut6cto
ne que predomina nos conce[hos de Braganc;a e Vinhais.

Em trinta e oito entrevistas, todos os rebanhos tinham ovelhas
clesta rac;a. Vinte e quatro rebanhos tinham exclusivamcnte ga1cgas
puras. Em quatro, as galegas estavam em minoria, embora as restantcs
ovelhas fossem na sua maioria cruzados de galega. Nos dez restantes
havia, para alem da maioria de galcgas, um pequeno numero (sempre
men os de uma clezena) de ovinos de outras rac;as e alguns animais
cruzados. Estes animais cruzados sao, na sua maioria, resultado de
cruZJmentos cia Galega Braganc;ana com a Suffolk ou Merino Precocc.

A ovelha galega eum animal que agrada aos pastorcs e todos
cles considcram-na uma ovelha bonita. Esta apreciac;ao e feita pOl'
referencia ~l conformac;ao morfologica, ac1istribuic;uo da 15 e das pintas
negras, ao porte e a outras caracterfsticas do animal, como, porexempJo,
a existencia de urn par de pequenos apendices situaclos na parte inferior
do pesco,o, dcsignados "marmelos" (Estampa 111-4), A ideia que each,
pastor tcm sobre como deve ser uma ovelha bonita e praticamente
comum a lodos. HCt apenas algumas diferenc;as de POl'menor e scm
significado quanto a conformac;50 do animal. Todos concordam que
lima ovelha bonita deve ter 0 corpo comprido; peseo,o fino (delgado),
compriclo e sem 15 na parte inferior e junto acabcc;a; cabec;a pequena,
scm cornos e sem 15; pernas altas, finas e deslanadas; cauda comprida;
a Iinha dorso-Iombar deve ser direita (horizontal); vista de tn'i.s, deve ter
lima forma arreclonclada; tel' pinlas prctas em volta dos olhos, junto da
boca, nas orelhas enos membros.

As opini6es difercm quanta as pinlas prelas. Uns pastores
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gostalll Illais de ovelhas com muitas pinlas, outros preferem-nas com
menos pintas. Muitos pastores goslam das ovelhas corn "marmelos",
mas para outros isso e indiferente. Alguns gostam mais das ovelhas
pretas do que dns oUlras, mas cm tcrmos de conforma~aodo animal nao
lui. divergencias.

Mais de um tervo dos rebanhos observados tin ham algumas
ovelhas pretas, e alguns desses tin ham para cima de tJ·inta pretas. as
pastores que tem pretas gostam destes animais e Illanifestam a opiniao
de que elas sao mais resistentes que as ovelhas brancas. Esle ponto de
vista roi conl"irmaclo pOl' alguns pastores que nao tem ovelhas pretas.

Ouvimos algumas opini6es de que a ovelha preta cura mais
dcpressa a reeira, emenos c1oentia, transpira muito mais que a branca.
Segundo um pastor, "vc-se-I he a tr:.lt1spi rac;ao no couro" e por Iranspirar
mais e menos doelltia. Varios pastores consideram a carne cia preta
melhor, mais magrn e mais saborosaqucda ovelha branca: "a carnedulll
cordeiro preto e como se fosse cabrito". Os pastores que lem pretas
preferem geralmente os cOI·deiros pretos para consumir ou para agradar
a vizinhos ou umigos. Um deles afinnou: "os arnigos pedem-me para
guardar cordeiros, para eles, mas dos pretos". Considerum, ainda, que
a Ia das ovelhas pretas emelhor porqllc nao etao grosseira como a das
ovelhas brancas. As Illcias de Ia preta, Illuito usadas antigalllcntc, sao
mais quentes e Ilao picam na pele, "a Ja prela Ilao lem cabreires, que e
o que faz a 15 picar".

Para os pastores. um pequeno nUlllero de ovelhas pretas "fica
bem 1111111 rebanho", mas um numero elevado Hfaz 0 rebanho Feia". Se
pergllntarmos a tim pastor porque nao hei gados s6 com ovelhas pretas,
a resposta sent invariavelmenle do gencro: "isso nao podia ser, ficava
ll1l1 gado Illuito reio, ninguem 0 queria".

Esta ideia dos pastores, a desvaloriza,ao da la como produto
com interesse economico e 0 progressivo abandon a do fabrico caseiro
de pec;as de Hi, terao conduzido ~I redw;ao do numero de ovclhas galegas
de velo preto. 0 Arrolamento de Gados do ano de 1940. faz a discrimi
n:.u;ao dos ovinos brancos e pretos. Assim, em 1940 no distrito de
Bragall,a a popula,ao de ovillos prelOs represenlava 18,5% do total,
mas no concelho de Braganc;.a essa percentagem era de 32,5%, Oll seja,
praticamenle um ter,o dos ovillos. AClualmente nao h:l dados dispolli
veis para fazer essa compar:.l~ao, mas podemos dizer, com base nas
observa~6esque fizemos nas diferenres zonas do concelho de Bragan~a,

que a relac;ao actual emuilO inferior fl verificada em 1940. Arriscamos
cstimar que ela varim-a entre 5% e 10% do lOwl de ovinos.

Todos os p:.lstores afirm:.lm que a ovelha galega e lim bom
animal e aqueles que j,i lui algum tempo experimenlaram animais de
oulras rac;as tem a convicqao de que a galega e a melhor para as
condic;6es cia regiao. Ouvimos com muiw frequencia expressoes como:
"a galega clu-se mel hoI', ea que aprova melhor para esta regiao", "para
aqui a melhor rac;a e a galega", "6 a melhor para andar na zona", "a
galegaaprova melhor. aproveita melhoros pastas, aguenta mais a andar,
anda melhor no monle", "dao-se bern e saO faceis de guardar".
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A elcvacla msticiclacle cia galega e a sua boa adaptayuo ao meio
pennitem-Ihe Sll portal' as di ficei s cond il'ues ambientais (Estampa II1-6)
eo regime de explor'-H;ao traclicional, com alimentw;uo de percurso a
base de vegetayao espontanea. Com grandes oscilayoes nas disponibi
Iidades al imentares ao longo do ano, perfodos de grande escassez de
pastos, muitas vezes sujeitos a ciclos de emagrecimento / reClIperayJo
/ emugrecimento / reClIperayao. A galega tem boa capacidade para a
mobilizayao de rcservas corporais em perfodos de escassez alimentar e
para as reconstituir nos perfodos de abundancia.

Um aspeclo muito referido pelos pastores e ao qual dao grande
relevo ea qualidade da carne dos cordeiros que atribuem " propria ral'a
e aos pastos. Na opiniao clos pastores, as caracterfsticas cia ra~a aliada
ao pastoreio de monte e i, grande diversidadc tlorfstiea dos pastas
cO~ltri~lIempara uma excelente qllalidade organoleptica da carne destes
anllnalS.

3.6 M Os pastoresja experimentaram, ou estao a experimentar, rm;as
exoticas

H,-lj,-l lim grande numero de paslores que experimentou outras
rayas de ovclhas. Consideramos que 0 pastor experimenta outras rayas
quando tem mais de dez ovelhas dessa raya e pelo men os um carneiro.
No entanto, muitos deste.s pastores introduziram animais de ra~as

exotieas h;j poueo tempo, menos de tres 'lIlOS. Foi em Milhao CJue
encontramos 0 maior numero de pastores, por aldeia, que iniciaram a
experimentayuo h,-l. mais de cinco ,-lIlOS, talvez como resullado de
trabalhos af desenvolvidos no umbito d9 PDRlTM'. Aqui houve ani
mais das ra,as: Merino Preeoce, Suffolk, lIe-de-Francee possivelmente
Baclana. a pastor c1este caso n~io sabia 0 nome da raya dos animais, mas
pela descri<;ao e pelo facto de as tel' adquirido a um outro pastor de
Macedo de Cavaleiros, supomos que tenham sido da raya Badana. Dos
sele pastores entrevistaclos em Milhuo, dais nunca tiveram Qutras ra«i.lS
alcm cia g~tlega, dois tiveram Merino Precoce, LlIllleve Merino Precoce,
Suffolk c lie-dc-France, outro teve Suffolk e Merino Preeoec e um outro
teve Suffolk e Badana. Na altura das entrevistas, s6 dais pastores ainda
tinham animai.s dessas ra~as e no lotal apenas existiam I carneiro e 8
f"meas Suffolk; havia 'linda 2 cruzados de Merino Precoce, 8 cruzados
de lie-dc-France e I cruzado de Suffolk.

Em lTIuitas aldeias a situayuo esemelhame. HOllve experien
cins com outras rayas, mas 0 llumero de animais dessas ray<ls tem villda
a diminuir. De salientar que nas aldeias ancle cncontr,-lmos rebanhos
com grande numero de animais de ra~as ex6ticas Oll animais cruzados,
por exemplo Nogueira e Bay<:d, os pastures fizeram a introduyao dessas
ra<;:as ha menos de dois ou tres anos.

I) PDRITM: Projecto n" 8 - Mcilloramcnio da produiY;\O ovilla. Dc.~eJlvolvid() pda

UTi\D, cum colabora<;;to cia ESAB. Vi~ava a llliliza<;ao de machos rcrrodllton:s ell)

cruzarncnlo induslrial.
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3.7 - Entre a galega e as ra~as exotic:lS, os pastores considcram a
galcga melhor adaptada

Os dois pastorcs de Milhiio que nunca chegaram a tel' rac;,:as
exoticas justificam essa sua atitude dizendo que "alguns vizinhos
experimentaram e disscram que essas rac;as nao aprovaram". Esta ideia
de que as outras ra~as "n;]o aprovam" e praticamenre unanilllc entre
IOdos os paslOres. Apenas t1111 dissc que "cram eomo as olllras", mas
meSJ110 estc que tcve ovelhas cruzadas de Merino Precoce, depois das
ovelhas envelhecercm, vcndcu-as e nuo comprou mais nenhuma. Nem
sequer manteve as descendentes que possuia.

Aqui chegados podemas, entao, perguntar: recanhecem os
pastores a melhor aptidao produtiva das ra~as referidas? Nao ha duvida
que os produlores estao conscientes da valordessas ra~as, mas conside
ram que esscs animais exigem mais cuidadas C lima alimcntac;,:ao
melharada. sendo canscquenternente, mnis apropriados para criac;ao
Iloutras condic;,:oes. Como dizem, "'produzem melhor se eSliverem CIll

eSllibulo". Reconheccm ainda que sao mclhores para "fazer cria~ao",

pois os cordeiros dessas rac;,:as, ou as cruzados COIll as galegas, sao
maiores, crescelll mais depressa e pesam mais. Contudo, insistcm que
Lodos eles sao animais "mais para estabulo".

As opinioes dos pastorcs coincidem independentemente da
r:.u;a exolica que tcnham sujeito ~l experimentac;ao. Consicleram que
essas rac.as "nao daa para esta zona", "nao ciao para andar a campo" c que
"n[[o se afazcm ao terrcno". Isto par-que estes £Inimais "nao andam
tanto", nuo agucnta1l1 tao bem como a galega as caminhadas e os
percursos mais longos. POl' Olltro lado, nao nprovcitam 0 pasto existcntc
cia mCsmi.l forma que as galegas e precisi.lm cle comer mais. Sao mais
diffceis de guarJar e conduzir, pais "entram mi.1is nos fru{os e nao vao
com 0 atirar pcdras". V.lrios pastores se rcfcriram a estes animais
cJizenclo que "sao mais lambonas" quanto ~I forma como aproveilam os
pastos, sao boas para os lamciros e pasto scmeado. Dizia um pastor que
"a mcrina so gosta de lameiros, e1l1ais boca cheia". POl' tudo isto, "nao
agueIHi.llll anos secos, vao-se l1luito abaixo e Illais ainda nos carneiros",
"no Vcrao andam menos, no Inverno n50 apanham tanta c01l1icla e
molham-se Illais". As ra<;:as "de fora" nao agucntam laO bem C0l110 a
galcga a varia~ao das disponibilidades alimentares, nllm Veraa mais
secocmagreccmmais que as galcgase mais tarde. na Primavera, quando
ha alimenLo. as galegas recuperam "0 corpo" ll1:.lis depressa.

No Invernoas ra<;:asex6ticas 1110lham-se muis, principalmcntc
o merino. As galegas lemlfi de tipo churro. de fibras compridas, grossas
e asperas, por onele a agua da chuva escorre facilmenle. Dizia-nos lim
pastor: "Para esta zona a galcga emclhor, a merina nao gosta de monte,
nao agucnta bem as invernias. A agua molha 0 gado c a Ja da galega e
aberta e a chuva. ~lS vezes horas. escorrcga mel hal', secam depressa. A
merina nuo, fica todD cnsopada. Mesmo quando nao ebove, a agua do
monte, dos arbustos molhaclos, molha 0 merino que nao seca Ian to, a
galega seca depressa". Afirma<;:6cs deSle ripo sao frequenlescntre varias
pastores entrevistados.
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As ovelhas de rayas ex6ticas e as cruzaclas clessas ra~as nao
sao considcradas tao bonitas como as galegas. "Sao boas para carne mas
nao tem tao boa venda. Nao sao tao bonitas. Nao sao boas para a feira".
Para 0 criador que vai comprar ovelhas, os prillcipais criterios na
escolha dos allil1lais sao a apreciac;ao dos aspectos que razem uma
ovelha bonita e 0 seu estaclo corporal. As ovclhas tra~adas, como n;}()
aprcsentam as caracterfsticas de uma ovelha bonita, sao depreciadas.

Em conclusao, os dados obtidos entre os pastorcs inquiriclos
evidenciam que 0 problema elas rac;as exoticas nao esla nos nfveis de
produyao dessas rayils, mas esta na inadapta~a.o ~lS conclic;6es cle explo
rac;J.o e ao sistema de pastoreio vigente. Nestas situilc;oes, os animilis de
ril<;as exoticas nao conseguem exprimir todo 0 seu potencial produtivo,
sobressaindo as vantagens cia rust icidacle dos an imai s da rayil <1utoctone.

4 - 0 Espa(,;o: gestao do territ6!"io e das instala(,;oes

4.1 - Os percursos fazem-se por todo 0 territ6rio que permita 0

pastoreio
Nao encontramos pastores que len ham possibiliclade de man

tcr 0 rebanho .'16 com il terra que possuem c. C0l110 dizcl11, "se tivcssc de
scr assim nao havia gados 12111 Bragan<;a". Meslllo as pastores que tem
mais terra, apenas poderiamler lUll pequeno grupo de ovel has e, mesmo
assim, scria bastallte dincil, de vida a grande dispersao da area em
pequenas parcelas. Varios pastores afirmaram ser imposslvel haver
rebanhos na regiao que se possam sustentar s6 com as recursos alilllcll
tares existentes na pr6pria explorayuo. Mesmo as criac10res de OVillOS
que possuem mais terras e as reban has dc "qu intas" praticam 0 pastoreia
de percurso.

A al imentayao ebaseada no pastorcio,dc percurso, pr~lticaesta
a que as pastores chamam "andar a campo". E um pastoreio feilo em
campo abcrlo. Nao encontramos ncllhul11a explora~ao que utilizasse
cercas ou veclac;6es para fazer 0 maneio alimentar do rebanho. Alias, 0

uso de cercas au vedayoes nao e passfvel atenclendo a que a {lrea lias
explorayoes existentes e relativamente reduzida e egrande a dispersao
das parcelas.

Nao havcndo pastoreio cercado, 0 espayo cle pastoreio esten~

de-se por todo 0 terrilorio cia aldeia, nao sc confinando as terras cia
expJorac;ao agrIcola do dono do rebanho. Todos os rebanhos <lnclam par
incullos, por campos corn rcslolhos, em pousios e monte, indepcnden~
tClllente da forma de propriedade desses terrenos, isto e, se sao partiCll
[ares all balclios.

Nalguns casas, 0 rebanho faz igualmcnte pastoreiocm lamciros
pertcncenlcs ao clan a dos animais, arrendados Oll ainda cedidos. 0
pastor semeia aveia au cevacla para 0 rebanho em terrenos proprios au
arrendados. Normalmente, os lameiros nao sao clestinados aos ovinos,
elllbora estes possam lit iIizar period icalllente estes terrenos. Dcst inalll-
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se prioritariamente ao pastoreio dos bovinos e durame alguns meses a
prodm;ao de feno. Este epara alilllen(a~aodas "crias" C outros animais
da explonl~ao. como 0 macho ou a burro, para venela c, nalglll11as
silllac;6es, para os cordeil'os Oll ovelhas. Quando 0 dono do lameiro nao
(em Hnimais, arrenda ou cede a pastores em tmca par cordeiros.
Normalmcllte esta cedencia exclui 0 perfodo de proclu'iao de feno, quc
o dono aproveila para vcnda.

o monle e l11uito utilizado pelos rebanhos. Para a pastor, 0

(ermo monte tanto serve para dcsignar 0 le.-reno nao cultivado como a
vegeta((ao natural que cobre esses terrenos. Devcll1os, pon~m, distinguir
dois lipos. 0 monle "ccrrado" ou "fechado". que embora ram aparece
em algumas zonas. econstituido pOl' vcgeta'iao arbustiva muito densa
que dificltlla a entrada dos animais, lem pouca vegetac;ao herbacea e nao
tem arvores. Estc tipo de 11l0IHe epOlleo utilizado pcIos ovinos devido
~l diricliidade de entrada dos :lnimais e ~l pobrcza de pasto. a monte
"abeno", 0 mais freqllente, lem uma grande diversiclade de vegeta<;ao
arbustiva e herbacea. com «fVOres. clareiras ou eaminhos. eJ11uita J11ais
rico em pasta e c bastante utilizado pelas rebanhos.

o pastor pade tel' terms que s6 ele utiliza, mas naG tem a
exclusive de lUll dado percurso. Nao ha delimiw<;:1o de .ireas de
pastoreie espccfficas pelos diferenles paslores, podendo estes escolher
trajectos por todo u tcrmo cia aldcia. POl' isso. Illuitos percufsos sao
comuns a varios pastores e sao. muitas vezcs, usados simuitanealllenle
pOl' diferentes rebanhos. Os percursos llludam de ano para ano (COI11 a
faceira) e durante 0 mesmo ano l11udalll com a variayao das disponibi
lidacles alimcntares e 0 estado vegetativo do pasta existentc em cacla
zona. Tambcm cmuito rreCJuenle 0 rebanho uti Iizar, no meslllo perfoclo,
dirercntes percllrsos. Em aldeias com poueos rebanhos cxiste, nalguns
casas, tlma u(iliza~ao prefercncial clos percursas, isto e, cada pastor raz
os seus trajectos de pastoreio pOl' zonas distintas, embora nao haja 1lI11

'Kordo expresso nesse sentido. ESIa situa<rao epossfvel quando nao h.i
escassez de zonas de pastagem. Cada pastor prefere cntao trajectos
curtos e pr6ximos do alojamcnto do seu rcbanho. A coincidencia de
percursos de rebanhos de difercntes aldeias nao e ll1uito frequente.
Acontece. par vezes. quando as "marras" que dclill1itall1 os lerlTIOS de
aldcias vizinhas passam pelo meio de terrenos de bons pastos. ou
quando varios pastores de lima aldeia tem tcrras arrendadas 110 termo da
aldcia vizinha.

4.2 - 0 territ<irio de pnstoreio elimitado pelo termo da aldeia

De um 1110do gcml, 0 rebanho faz paslorcio dcntro cia .irea do
termQ cia aldeia a que perlence. Assim 0 lermo cia aldeia e0 terril6rio do
pastor. As "marras" delimili.lm lima fronteira para os percursos do
re:banho. Estes distribucm-se por todo a lermo. scndo apcnas limitados
pclas regras de ocupar;;:ao do solo e c1as actividadcs agricolas da aldeia.
as paslOres entreviSlados arinnaralllLHilizar lodo 0 {cnno cia aldcia para
pastorcio, respeitando a folha ou faceira se existe. c guardando as
cultUnis. plantw;6es, terrenos vecbdos ou sinalizaclos.
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Se 0 pastor nao possui terrenos, pr6prios ou arrendados, em
aldeias vizinhas, preocupa-se em nao ultrapassar 0 lermo da sua aldeia
ou se 0 faz e apenas esporadicamente e sempre nas margens do termo.
Contudo, no gen:ll, nao hei problemas pelo facto de l1l11 pastor andar COIll
o sell gado no termo doutra aldeia. Alias, isto acontece frequentemente
quando nessa aldcia nao ha rebanhos, ou sao poucos, e 0 termo egrande.
Quem mais se oporia ~l entrada de pastores no Lermo da aldeia seriam os
outros pastores af residentes.

o pastor vai com 0 rebanho para 0 tenno de alcleias vizinhas
se possuir terrenos pr6prios, arrendados ou cedidos nessas aldeias. Ao
seguir para esses terrenos, 0 rebanho vai usando os incultos, pousios e
OlltroS terrenos por onde passel. Muitas vezes 0 arrendamento de terras
em aldeias vizinhas ou a pratica de tel' "ovelhas aguarda" pertencel1lcs
a moradores de aldeias pr6ximas (os quais cedem, elll troca, terrenos
nessa aldeia) nao sao mais do que estratagemas usados pelo pastor para
poder enlrar no terma da aldeia vizinha com 0 sell galio, sem qualquer
oposi~ao ou reserva c!os morac!ores.

Mas, pOl' vezes, sllrgem situayoes de atrito entre pastores de
aldeias pr6ximas. Como no casu de uma aldeia que tem um grande
numero de ovinos e de rebanhos, mas possui lUll termo pequeno. Os
pastores arrendaram lameiros na aldeia vizinha, onde apenas ha lim
rebanho. Desla forma, aleganelo que vao e1e passagem para os lameiros
arrendaclos, aC3bam pOI' andar com os rebanhos pOI' grande parte do
termo, 0 que nao agraela ao pastor dessa aldeia.

4.3 - A faeeira regula a gestao do tcrrit6rio,c facilita os pcreursos
A faceira, Oll folha, consiste nllilla zona Oll parle do termo

dllma aldeia, allde efeila bienalmente a sementeira do cereal. No ann
segllinte ao da scmcnteira as (crras fic<lm em pOllsio e 0 cereal e semeaclo
IlUllla outra zona (faceira). A Postura Municipal sabre Apascenla~aoe
Divaga~ao de Animais de Bragan~a clefine a faceira COlllO senclo "0

conjunto de terrenos semeaclos de cereais, comprecndielos e1entro de
uma zOlla delimitada pdas povoayoes e que tem a dllrayao do tempo que
vai cia epoca das scmentei ras ate arecolha dos rrutos".

No concelho de Braganc;a existem aldeias onele jel. nao se faz
a raceira. Dizem os pastores que c1evido it intensificayao eJa cultura do
cereal, algu ns agricul torcs nao fazem pOUS io e chegam a scmear doi SOLI
tres anns na mesilla terra. De cerIa forma, a nao existencia cle faccira e
c1ispersao de terras semeadas de cereal pOI' Lodo 0 terma cia aldeia
complica 0 maneio dos percursos ao pasLOr, pois alem de maiores
cuidados na guarda do rebanho, a area de terrenos de pastoreio nao estu
U10 bem c1efinida e poelem SCI' lllullados pOl' se cncontrarem com 0

rebanho em ZOIlas de cullum de cereal.

Nas i.Ildcias onele se faz faceira os rebanhos n~io van para os
lados cia folila. A :lrea de terrenos de pasloreio estu bem definida e mucla
anualmcnte COlll a lllucianca cia faceira. E nessa area de terrenos de
pastoreio que se encontralll Jos pousios COlll restolhos cia cultura anterior
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e onde os percursos podcm ser feitos em campo aberlo. A conduC;ao c
gllarda do rebanho e mais filcil nas aJdeias onde se pratica a faceira.

o malleio dos animais cli2.eiramentediferente. de acordocol1l
a existencia Oll nao cia faceira. 0 lisade cancelas e a pernoita do rebanho
no campo e mais frcqllente nas aldeias ande existe f<.lceira. Tambem
nes~es casas emuis cOlllum a existcncia de corriy<.ls fora das povo<.lyoes
e. normal mente, 0 pastor lltiliza corri~as diferentes conforl1le a lacali
zac;,;ao cia faceira. E~ta sitllac;aO e mais evidente na~ aldeias que possucm
I1111itos ovinos.

4.4 - Os baldius sao utilizados para pastorcio

Nas aldeias onde ainda h;i baldios, ou terrenos com fonnas de
uso c ulilizaC;ao semclhante it dos baldios, estes sao aproveitados para
pastorcio. Na area do baldio ondc predomina a vegeta<;;:ao natural, as
gados anclam af a pastaI' praticamentc todo ° ana. 0 baldio, pOl' scr de
dominio comum, pocle ser utilizado por qualquer pessoa cia aldeia e nao
costUlll<l haver encargos com a utilizuyuo para pastoreio. Os terrcnos
pertcllcentes a Igreja Oll aos "santos" tambem poJem scr usados para
pastoreio, mas nestc caso 0 pastor paga lima renda aIgreja Oll Lt comissao
de fest as do ·'santo".

A gestao dos terrenos baldios e, geralmente. da responsabili
dade da Junta dc Freguesia. que obtem, pOl' arrenclamento, alguns
proventos para a realizf.1c,,:ao de obras necess~'irias na aldeia.

Como ja rererimos au·as. os terrenos baldios podem ser
"arrematados", isto e, arrendados anualmcnte pOI' meio de lei lao, mas as
parcelas que foram "arrematadas" pOdClll, tambem, ser utilizadas para
pastoreio. Normalmcnte, sao arrel11i.ltadas as tcrrJs com aptiJrLo para
cullUra de cereal, chamadas "terras de pao". e lamciros ou terrenos de
pastagcns, quando cxistclll. 0 leiWo destcs terrenos baldios e feito,
I'requcntemcnte, no dia de Entrudo. As '"terras de pao" sao arrematadas
pclos vizinhos que prelelldem cullivar cereal e durante a campanha do
cereal csses len-enos estao na sua dependellcia e sao tratados como se
fossem do proprio. Apos a calheltu do cereal voltal11110Vamente a SCI' do
domfniocolllulll e passam ascI' utilizados pelos pastores. que neSlU ncsta
altura sao os unicos interessados na sua utilizw;ao.

Os terrenos baldios de paslagclls ou lameiros sao lambelll
arrematados na mesma altura. Sao arrcmatados pelo pcrfodo de lllll ano,
durante 0 qual cssas pastagcns ou lal11ciras sao SOl11cnte lltilizaclos pelo
vizinllO que os arrCl11atOli.

4.5 - A utilizaC;ao c localizac;iio das instalac;iics para ovinos

Os rcbanhos sao alojados em COlTi~ilS,cllrrais Oll cancclus. Os
pastores da regiao nao lIsal11 a dellominul.tao de ovil para qllalqucr [anna
de instalac;,;6es de ovillos. As corri<;as sao constnu;oes isoladas, geral
mcnte 110 campo, cOllstrufdas de raiz para os ovinos e completamentc
I'echadas. 0 curral Clim recinto para rccolha do gado proximo Oll anexo
ahabita~ao do pastor. A loja e tim recinto fechado, geralmente pequeno,
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localizado no pavimento terreo da habita~ao. A loja e freqllentc nas
habitilr.;oes antigas da aldeia e apenas e lIsada para alojar pequenos
grupos de animi.lis. Hoje em dia as lojas sao pouco ulilizadas. Em muitas
aldeias a loja tambem e designadacurral quando scclestina ao alojamen
to de ovinos. Podemos ainda considerar lim outro tipo de alojamento, as
ci.lncelas. Esti.1s sao barreir~lsde madeira, presas entre si pOl' fio de cOl'del
e segllras porescoras de madeira com ganchos, formando uma cerca que
delimita um espac;o onde 0 rebanho de ovinos egllardado.

Encol1lram-se ainda em lIS0 corri<;as bastante anti gas, com
mais de cinquenta anos (Estampa 1V-2). Estas sao constrllfdas em pedra.
pequenos blocos irregulares de xiS10 Oll granito. scm utilizac;ao de
argamassas. A cobertura actual c de telha ccramica suportada pOl'
estrutura de madeira. em tosco. Quanta ~I concepr;uo, estas corri<;as sao
complclamcnte fechadas. sem janelas Oll qllalqller tipo de aberturas e
possuindo geralmente uma llnica porta de acesso ao interior. A porta c.
qllase scmpre. de largura rcduzida. nao ultrapassando 2 melros de
largllra. Nao existem divisorias interiores e 0 pavimento. de terra,
facill1lente origina grande quantidade de poeiras.

As corric;as mais recentes. com menos de 10-15 anus. sao
bastanle direrenles (Estampa IV-I). Conslrllidas em alvenaria de lijolo
ou, menos frequentelllente. em bloeos de betao. comjanelas Oll outras
aberturas e pelo menos tlllla purta larga que permite a entrada de 1lI11

tractor; a cabertura e de telha cerJmica sabre ripado de madeira.
Comparativamcilte as corric.;as anligas. sao construc;ocs C0111 pe-direito
mais alto e C0111 maior arca disponfvcl para os animais. pavimellto
melhorado. em terra bat ida ou pavimentado e, nonnalmente. possucm
Circa c1isponfvel para arll1azenamento de pal has e <Inumas. Algumas
dcstas corrir;as disp6cm de agu<l, bebeclouros no interiore divisorias de
madeira, que perlllitelll a separaquo dos corcleiros. A Illaioria (las
corricas, novas ou alltigas, sao fechaclas, scndo Illuito rams as corricas
que c1ispoem, C0l110 <lnexo. de LI111 parquc descoberto e vedado. Mu(tas
cOlTiqas nao disp6elll de janelas Oll abcrtllras, 0 que dificulta as condi
~6es interiores clo alojumcnto, principal mente no Verao. Problema que
tambem surge nas corrir;as onde roi utilizada a chapa de zinco para a
cobertura. A constrtH;ao dc cOlTi~<1scomplctamenle fechadas cmotiva
cia pela preocupac;,:ao com a prolec~ao dos anirnais. Estes devcm SCI"

protegidos dos predadores. pril1eipalmcl1tc 0 lobo, que outrora aparecia
com rrequencia l1a regiao.

Em quase todos os casos a cOllcepc;,:ao desla construc;ao cdo
pasror que. mu itas vezes, cria a sua cOl1cepc;ao at ra yeS da observac;ao de
outras ji.1. cxistcntes. A constrtlyao da corric;a efeita porconta propria. 0
pastor compra as Illateriais de que precisa e paga algumas jciras a
opcr;jrios de constru~ao civil. Forncce mao-de-ob!"a, madeira e trans
pone dos matcriais. Desta forma consegue conslruir com custo inferior
ao que seria esperado, normalmciltc. para cssa construr;ao.

o ctllTal elun alojalllento mais simples. Eum recinto destina
do ~l recolha de animais e'tanto pode servir para alojar ovinos como
bovinos ou equfdeos. As condi~oes dos cliITais sao muito diversas. mas
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de lima forma geral, sao recinLOS rechados semjanelas Oll aberturas e de
pcquenas dimcllsoes. 0 que exige, pOl' vezes, a reparti~ao c10s ani mais do
rebanho. Nalgulls easos, 0 curral efeito pclo aproveitamcnto de alpen
dres. anexos ~t casa de habitu~ao, comllJl1 pequeno cercado.

As caneclas servem para recolhcro rebanho no Vcrao durante
as horas dc calore para a pernoilado rcbanho (Estampa 1"-3, IV-4c IV
5). este caso, 0 pastor fica junto do rebanho dllral1le a l10itc abrigado
Illlma "carreta", com cobenllra de chapa e zinco (Estampa IV-4), ou
nlilTIa ·'cabana". eOl1struicla COIll pallS arbusros e palha (Estumpa IV-5 e
IV-6 L 0 usa de cancel as para pernoitl.l do rebunho e agora menos
frcquente do quc no passado.

As inslala~6es acess6rias. parqllcs de maneio e m:.lnga de
condu~ao, lal1C]uc-bunhciro e pediluvio, nao existem, com cxcep~aodo
peeliluvio que aparece junto de algumas corric;as.

A Poslura Municipal sobrc Apasccntaqao e Divaga<;ao dc
Animais veio proibir cxpressamenle a cstabula~ao ou pernOILa dos
ovinos dentro das povoa~6es.Segundo aqueJa regulamellla~aolodos os
paslores tcrao dc possuir instalal;6es para alojamcnlo do rcbanho fora
das aldeias ou povouyoes. Em varias aldeias ja se vcrificava que as
instalayoes se cncontravam preferencialmente fora das povoac;oes.
noULras, os rebanhos cram, e continuam a ser, alojados em insLahl<;6cs
situadas na aldcia. ou Illuito pr6ximas.

A local iza~ao dns instalac;6cs (corric;as Oll currais) lem algum<-l
relac;ao com as condi<;oes de pastoreio. 0 QlIadro 2.1 Illostra a compa
ra~ao das condiyocs de pastoreio e da localizac;ao das inSL<-lla~6es em
c1uas aldeias do concclho.

Quadro 2.1 - Condic;oes de pastoreio c das instalac;5cs em dlli.lS aldeias
do concelho de Braganc;a

Condiyocs de paslordo

Cultura de cereal

Exislencia lie l"accira
BalJin lItiliz;.lvcl

L(J("llil.<lf.;ao das instalarr(";cs

Tip() de illslalaf.;{~s

AldciaA

Si III

Silll
Sim

Todas fora da aldcia
Prcdolllinam ~L'i COllilt~lS

Aldcia B

Silll

N~(l

Nan

Touas nOl altk,ia

Prcdoillinam os Clllrais

Nas aldeias onele ex isLe a faccira, 0 pastoreio esu.l orienlaclo
para detcrminadas zonas elll cada ano, 0 que facilila a dispersao das
instalac;ocs pelo (erlllO da aldeia. Os percursos, 0 jXl.sroreio e a conduC;:lo
clo rebanho ficilll1 facililJdos com essa localizadio" POl' olltro lado. nas
aldeias on de cx istcl1l baldios que saO arrcmataclos para cult ivo de cc"real,
a entidade que adl1lini~lra 0 balclio pode razer C obrigar [I pri.'itica cia
l"aceira.

Nas alckias ollde nao se pratica a faceira e ande nao existem
baldiosqlle possam scrlllilizados pelo rebanho. os percllrsosde pasloreio
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estao sempre depelldentcs da implanta<;ao das culturas, que normalmen
Ie e mllito dispersa. esses casos 0 pastor tem maior necessidade de
recarrer a terrenos arrendados. A sua dependel1cia de factores que I1no
cOl1trola, torn a diffcil ao pastor a escolha de um local para a constrll((110
de instalae;:oes fora cia aldeia que possa garantir uma localiza<;ao acleqlla
cia c de acorclo com a regulamcnta<;ao cia post lira.

Para conslruir lima corri<;a fora cia aldeia, a pastor len.1 que
possuir 0 terreno necessario em sftio adequaclo, 0 que nem semprc
acolltecc. Existem v~irios exemplos de pastores que. hli alguns ;:1nos e
antes cia entrada em vigor cia postura municipal, constmfram corri~ils

isoladas situadas perto cia alclcia. Enlrctanto ("oram conslrufdas casas de
habitaqao pr6ximas c1essas corriyas. Agora, os pastores intcrrogam-sc
se, de acorclo com a postura lTIunicipal, terao de abandonar essas
corri<;as, desbaratanclo 0 investimento cle algumas centenas de contos
gastos na constrw;aa.

5 - 0 Maneio: mCtodos e pniticas tradicionais

s. L- A alimen(a~ao Cbaseada no pas(oreio de pereurso

Entre as setcnta C 1lI11 cntrevistaclos todos as rebanhos sao
explOl'ados em regime de pastoreio de percurso. Como dissemos acima.
nao observamos qllalqucrex plorw;ao de ovinos em regilne de cstabllla<;50.
Todos as rebanhos fazem pastoreio de percurso, meslllo no caso dos
pastores que pOSSUCIll bastante terreno proprio Oll dos que fizcram
projcctos de investimento (ProjCClO 797) econstruiram instala<.;oes CUIll

toclas as infra-estrLJllIraS necess,jrias para uma estabula<;:ao pennanente.
Ovelhas, carneiros. cordeiros. bon·cgas. ovelhas gcstantes e aleitanles
pasta1l1 em conjuntoe sao alojadas nos l1leSl1l0S locais. scndo esporadica
a separa<;~lo de animais do malleio habitlJaI clo rehanho. AClllalmenle,
alguns paslores comc<;am j.1 a dcixar as ovclhas paridas e os cordeiros
cmlojas all corri<;as durante alguns elias, sobretuelo no Invcrno. alilllL:n
lando-os com feno all rayoes. Mas e mais frequcnte as ovclhas paridas
e as cordeiros anclarem na pastagcm com 0 rebanho (Estampa TlI-5), tal
como era leito antigamcl1le.

Esle pastoreio de percurso e feito independentclllcnte cia
titularidade desses terrenos. Como dizem os paslores: "guarda-se a que
ede guardar", como as lerras semeadas de "pao", as cultllras agrfcolas
dos vizillhos, hortas, corlinhas, plantayoes, Jameiros e os terrenos
muraclos ou sillalizaclos. Nas aldeias com faccira, as pastores nao Icv<lm
as rcbanhos para a folha de cereal. mas sim para a contra-folha, iSla C,
terras cm pOllsio. POl' norma 0 pastor leva a rebanho para 0 monte.
incultos ou pousios durante a maior parte cia dia. No final do dia leva"o
gado a farlar" nalgum lameiro 011 terreno com bam pasto (Estumpa 11
6), antes de encerrar 0 gado no alojamento allde passa a noite.

Ha lima epoca de abundancia de pasto na Primavera c Dutra no
Outono. dcpois das clluvas, mas csta ultima epoca emais fraea que a cia
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Primavera. Ha escassezde pasta em duas epocas: no Inverna e no Verao,
principalmenle na parte final desle. Esta variaqao nas disponibilidades
alimentares ao longo do ano verifica-se em toda a area do concelho, com
Iigciras eli fcrcn~as na sua importJnc iil relati va nas regioes montanhoSils
do Norte, ondc 0 Verno. nao sendo tao qucnte e seeo possibiliw a
persistencia das pastagens duranle tun perfocto mais longo.

As cpocas de panos coincidcm com as epocas de abundfincia
e as epocas de venda dos cordeiros com a inicio clas epocas de escassez.
Para evitar os partos no inicio do VenIa. a maioria c10s pastores scpara
as carneiros das ovelhas a partir de Janeiro atc ~l Primavera. Com este
calcndario, 0 pastor adaptil as epocas de maiores necessidades alimcnla
res do rebanho as cpoeas de maiores disponibilidades de pastagelll.

Dc vemos acrcscentar ainda que as epocas de cscassez de pasta
coincidem com as cpocas do ano em que hit maior dil"iculdacle nil
conduc;:ao e pastorcio do rebanho, 0 mall tempo no Inverno e 0 calor no
Verno.

5.2·0 abchcramelllo dos rcballhos cfeilo 110 campo

Entre lrinta e oito pastorcs entrev istac!os, apenas cinco tillham
meios para poder dar ltgua aos animais 110 alojamenlo. mas estes
tambem utilizam as locais de abebcramento espalhados pelo campo.

A necessidade de procurar pon[os de abeberamento para 0

rebanho s6 se coloca nos mcscs secos de Vcrao. De Inverno, "cm
qualquer sft io ha figua" e C0l110 "0 campo csta molhado" as an imais nao
tem tanta necessidade de abeberamento. No Vertio as animais vao beber
a llascentcs. ribeiros, po~os au bebcdouros pr6prios para os rebanhos c
conhecidos em certas aldeias par "massci ras". Segundo os pastures, nao
ediffeil dar de beber ao g"Ic!O, mas precisam de escolher a "volta".

Nos elias mais qucntcs de Venlo as rebanhos bebcm lreS a
qualro vczcs ao dia. De manha, quando sacm para 0 pasto, dirigem-sc
a um local onde haja ..igua: voltam a beber a mcio cia manha antes ele se
c!irigirem para 0 abrigo ollde vao pcnnaneccr durante as horas de calor,
e llonnalmente ricam perlo de locais com agua; tornam a bcber ao rim
da tarde quando voham para a pasloreio e Illuitas vezes bebcm ainda ~I

l1oite. antes de recolherem ao alojalllcnto.
Os Hnimais nao goslam de beber agua mllito fria, preferem

<.igua marna. POl' isso bebem 110S charcos e poc;.:as de agua que se
el1conlram com frequcncia no campo, que est::i morna por cstar parada
e a apanhar sol. Quando lim rebunho passa perte clcstes charcos assislc
se a ullla correria dos animais em direcc;ao aos mcsmos. Evidentemclltc
que 0 abeberamcnto nos charcos traz problemas para a sa(ldc dos
animais. principalmcnle relacionados C0111 as parasitoses.
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5.3 - As cpocas de pari~iies e cobri~iies estao relacionadas com as
disponibilidadcs alimentares e com as epocas de venda dos cordei
ros

hi referimos 0 facto das cpocas de panos coincidircl11 com as
epocas de nbundfmcia de pasto, mas existe tambem lima relaqao com as
cpocas de venda dos cordeiros. Ha lima epoca de pari<;ao par Olltllbl'O.
Ilascelldo as cordeiros desde fins de Setembro ate no illfcio de Novem
bro. Na epoca sL:guinte, as cordeiros nascem de Abril ate fins de Maio.
Os que nascem em fins de Maio sao chamados "sccundi~os",porque sao
de ovclhas que liveram dais partos num ano.

A partir de Outubro, com a chegada das primeiras chuvas,
apareccm as pastagens que permitem suprir as neccssidades alimentares
acrescidas COIll 0 nascimento dos cordeiros. Os cordciros que nascem
em OUlubro dao para vender 110 Natal ("podem ficar Ilas lojas para
estarellll11clhores 110 Natal"); os que nascem em Novembro ja so fic'-lm
para a Pi-lscoa, tendo que suportar 0 In verno. Como dizia um pastor, "as
que nasccm em Ouwbro sao venclidos COI11 mais carne, os que nasccm
em Novcmbro andl1m no campo, ficam mais escravos ate uPrimavera,
porque nao ha lanto alimento".

Em Janeiro as pastores rCliram os carneiros do rcbanho.
Fazem isto "para que as corcleiros nao nass:am de Maio para diantc,
pOl'que comec;a a calor e a erva a secar. Ha POllCO pasta e edificd erial'
as cordci ros".

Os cordeiros cia epoca de Abril e os secundis:os saCm com as
ovclhas para a pasto. pais es(a euma epoca com grandes clisponibilicla
des alimcl1\ares. Podem ser vendidos em Agosto.

As ovelhas gestantes nao tem qualqucr suplel11enta~ao ali
mentar e acompallham 0 rcbanho norlllallllentc, As que parcm na epoca
do Olltono ficam, par vezes, no est:ibulo eom as cordeiros alimcl1wdas
a feno aU rac;6es. para que a crescimento dos carcleiros seja mais rapido.
pennitindo a sua venda no Natal. As que parelll na Primavera nao sao
separadas do rebanho e tanto a ovelha como 0 cordeiro andam em
pastoreio com 0 rebanho.

5.4 - Os horarios de pastorcio variam com as diferentes cpocas do
anu

Os rebanhos saem para pastoreio haja frio, chuva ou mcsma
neve, mas nUllca andam no campo quando esta mllito calore sol intenso.
Durante 0 Inverno os pastores saem com 0 rebanho ao amanhccer, entre
as aito horns e as nove horas, andam lodo a dia ale cerea das c1ezassele
hams ou dczoito hams. Como eostumam dizer "desde que nasec 0 sol
ate qlleeome~aa turvar". Duranteeste tempo a rebanho anda semprcem
pastorcio, nao e encerrada e a pastor carrega uma bolsa onele leva
mantimentos para si, ··a merend;.!".

Durante 0 Verao os rebanhos saelll de madrugada. enlre as
qualm horas e meia c as cinco homs e meia, andam no pasta ate cerca



o sistcma tradicional de explora~ao dc ()Vi nus em Braganlf<.l 12~

das nove hams ou dez horas, altura em que sao encerrados por causa do
calor. Podcm ficar encerrados na cOITica. mas 0 mais comum cficarcm
no campo ~I sombra das arvores, na "s~stia" ou "a estiar". Na sestia as
ovelhas podem ficar em cancelas, mas e tambcm muito t"requcnte
ficarcm simplesmcnte abrigadas sob a sombra das ~\rvorcs guardadas
pelos caes (Estaillpa V-2). Depois de passadas as horas de Illaiorcalor,
volta111 a sair para 0 pasto dcpois do sol baixar, entre a dezanove homs
e as vintc honls, e andam ate ~l 11lcia-noite. U11la hora ou dUilS horas da
manha. H;.\ mcsmo pastores que esporaclicamcntc chegam a anclar toda
a noite. quando as ovelhas estao magras e h<i necessidadc de mais horas
de pasloreio.

o VerITo, as ovclhas sao encerradas na corric;a ou em cance
las no campo durante 0 perlodo nocturnoem que naocstao em pastoreio.
Sc ficam nas cancelas 0 pastor dorme al peno, na "cabana", ou na
"carrcla" .

5.5 - 0 ealendario de alill1enta~iiodepende do desenvolvimento da
vegeta~iio natural e do ealendario das eulturas agrieolas

o calendario de alimenla~iio dos rebanhos e praticamcnte
igual em todo 0 coneelho. As diferen~as cxistenles s50 poucas e scm
gr;'.lI1de significado. Dizcm respeito a alguns recursos alimenlares que
nao existem CIll algumas zonas e il quantidade disponlvel, que cvari5vel
de zona para zona. Par exemplo. no aproveitamcnto das cspigas e grao
de cereal que fica no chao depois cia ceifa, cnquamo que em algumas
aldeias cste pasloreio Ilas "rcstolhas" pode dural" algumas semanas.
noutras esse recurso csgota-se ao rim de dais ou tres elias.

Estabclecelllos 0 calenchirio de al imcntac;ao dos rebanhos elll

CJuatro epocas do ana, coincidentcs com as cstayoes do ano, e de acorclo
com as principais aeti vidades e cultun.ts agrlcolas pratieadas l1a regiao.
No Illvcrno 0 gado unda pelo campo e pela mOIlIC. 0 campo tem poueo
pasto poreausa das geadas e. par isso. 0 montce baSI ante uti lizado C01110

fonte de reclirsos al imclHares (Estampa J-5), AI as ovel has aproveitam
a carqllcja, a urze. as giestas e 0 "verde do monte". A folha de oliveira
depois da colheita cia azeitona e a folha de "carrasco" sao alimenlos
complemcntares. "Andam no monte c it tarde v50 ao 111arfolho", OU scja,
durante praticamente todo 0 dia as ovclhas pastam a vegcta~ao natural
e ao fim do dia, antes cle regressar ao alojamcl1to, 0 gada "vai fanar" I1Ulll

lumeiro all terra com fen'as, aveia, cevada all outra rorragem semeada
no Outonu (Estampa 11-6). Em situas:6es de luverne mais rigoroso 0

pastor pode dar feno ou palha aos animais. Nesta epoca "e quando
cOlllem mais da carteira", isto porque hOllve gaslos COI11 a scmcnteira
das forragens (cevada, aveia. ferrii) CpOI' vezcs ha consumo de feno. Os
lamciros s6 sao ulilizados para pastoreio ate ao inlcio do mes de
Fevereiro. altura em que cOll1cc;am a scr guardados para reno. a zona
montal1hosa do noroesle do concclho (Panlmio) s6 se restringc 0

pasloreio (para gllardar as lameiros para feno) em Marya, porque aqlli
ha i.lgua para rega e a proclus;ao forrageira emaior.

A Primavera e <l epoca do ana de maior abunclancia. H:!
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bastante pasto disponfvel e nelll sao necessarios percursos longos para
farrar 0 gaLlo. "Nesta altura qualquer lllll e pastor" (Jorque e a melhor
ahum do ana, "em qualquer Silio ha pasta" (Eslampa 1-3). "Ha muila
erva nos poulos" e "f1oreiam as mOllles"; pelo que nao ha diflculdades
dcalimentac;ao. Os cOl-deiros que llaSCelll nesta epoca tambem andamllo
campo e '''desenvolvcm bcm".

o Verao e, em grande parte do concclho de Bragan<,:a, a pi or
cpoea para os rcbanhos, principallllcntc na sua parte final. que se agrava
nos anas em que tardam as primeiras chuvas de OUlono (Eslampa 11-3).
Nalgumas zonas mais montanhosas de norte e noroeste do concelho 0

Vcrao nao e tao seeD. perdurando 0 pasta verde durante 1llais tempo.
"Depois cia segada e do colte dos fenos fica alguma erva nos lameiros"
quee aproveitada pelo gada. Ap6s a colheita docel"eal os gados "passam
pelas tcrras de pao e apanham as espigas e 0 grao que ficou no chao"
(Estampa 1-4). ESIC e um rccurso alimcntal" importante ncsta epoca.
principalmellte no infcio do Verao. Depois de esgotadas as espigas e 0

grao continuam a aproveilar os restolhos e 0 "marfolho" ou "fananco"
que exista. As ovelhas vao, tambem, ao mOille. ·-touc;al" de carvalhos
(Estampa 11-5). Comcm ramagens esgalhadas de freixo, carvalho ou
castanheiro. Os animais gostam mais do freixo e clo negrilho (ulmeiro),
mas este iiltimo esta a desapareeer. Estas arvores fazem as bordaduras
dos lameiros. As ramagcns de arvores sao durante largo perfodo 0

mclhor alimento que os animais cornelll e muitas vezes 0 pastor arrenda
1II11 lameiro principalmentc pOl' causa das arvores que esse lalllciro
possui. Todos os dias, ao fim do dia, 0 pastor csgalha algumas arvores
e espalhu us ramagens pelo lameiro (Estampa [II-I). Vai em seguida
buscar °gado, que em poueos minulos devora cOlllpletall1ente <.IS folhas
dos rUlllOS (Eslampa 111-2). SITo, tambcl1l, aproveitaclas as ramils {bs
batateiras. folhas das vinhas e bololas.

Como referimos, 0 rim clo Vcrao C 0 infcio do Outono
(Setcmbro) "ate vircll1 as chuvas" Ca pior epoca. No Outono, logo que
chegall1 as primeiras chuvas. inicia-se uma epoca de relativa abundan
cia, "coll1cc;a a rebcntaro campo", "a erva comeya a sail"', "nas restolhas
e ten'as que liveram pao, comeyam a rebcntar ervas verdes" e os gados
ja tem pasto no campo. Os lamciros comer;am a produzir e come<;am a
nascer as forragens semeadas (ferras, aveias. cevadas). Antes da chega
da Lias chuvas, 0 gado anda pelo monte onde (em carqueja e esteva.
Come algumas ramagens esgalhaclas das arvores. Ap6s a vindima, come
a folha da vinha (Eslampa 11-4). As folhas de oliveira, caslanheiro au
choupo sao igualmcntc aprovei(adas.

5.6· Plantas mais procuradas pclos ovinos

Os ovinos, e principalmcnte os animais cia ra~a Galega
Bragan~ana, aproveitam praticamente (adas as especies da vegetac;ao
disponfvel. "comem quase tudo, de todas as ervas", mas algumas
especies vegelais sao mais apetecidas pelo gado. 0 coberto arbustivo ou
arbureo e a vegela~ao que serve como alimento para 0 gado e llluilO
diversificada, com variac;:6cs ao longo do ana e aparece nos locais mais
adequados a cada especic (Anexo 16).
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Todos os pastores afirmaram que a erva de que as avelhas
mais gostalll C. scm qualqucr duvida, a "Ieitarega", tambelll dcsigllada
par "erva de leite", Segundo os pastores existelll quatro variedadcs
d iferentes de "Ieitarega" (Leol11odol1 farllxacoides; H)'fJoclweris glabrll;
Hypodweris radic{/(a; erepis capil/aris). Sao plantas espolllaneas que
crcscem nos lameiros, pOLisios, bermas de c:.lminhos, inclIltos, 1II11

pOlleo pOl' todo 0 lado. as animais chcgam a arrallcare comer as pr6prias
rafzes da plallta.

Como gllloscim:l, 0 gada gosta de bolata das carvalhos e de
castanha. Na epoca da bolow, se 0 pastor passa com 0 rebanho pOl' peno
de carvalhos, logo se assiste a uma correria dos anilllLlis para as arvores
na procura da bolola cafda.

Tambem bastante do agrado das ovclh<.ls sao os trevos. que os
paslores ch:ullam "trevo do campo". e de que conheccm varias especies
(Tri(olilllll repens; Tr{f'oliul1l pratellse: Trifolium dubiul1I; Tr{/olilll11
glomerafllm; Tri(olium an'cnse; Tn/olif/Ill campestrc; TrUolil/J11 align.\'
f~f()li/{lII: Tr{loli1f1Jl scaIJrllll/; LOfUS cornicilloff/S). Estes trevos sao
espontaneos e crescem em lameiros, pousios. incultos e outros locais.

Outras plantas cspont£illcas. ltlmbem apreciadas pclas ove
Ihas. sao a "Iinglla-de-ovelha" (Plautago /allcea/ala), a "Iarica" (Vida
smil'a; Vida I/lfea), 0 "corniche" (Curollil/a rcpollda) a scrraclda
(OrJliflwpus cOlllpresslfs; OrnilllOplIS fJerplisil/lIS) c a "azcda" (Rumex
aJlg;ocarplls) que, como as i.lnteriores, apareccm em varios locais.

As ovelhas comem bem as ervas dos lameiros c as rorragens
semeadas, seja de aveia au cevada e fen-as. As ramagens que sao
csgalhadas. principalmenle de carvalho (Quercus pyrcllaica; Quercus
ilex) e de freixo (Fraxill/ls al/gl!sf~l()lia). assim C0l110 as tou<;as de
carvalhos, c as ramagens de "llegrilho" (Ulmus procera) e castanheiro
(Castanea sativa). As I11clhores ramagens sao as de carvalho, porqlle
renclcm mais que as autras Mvares e saO mais apreciadas pelo gado.

Segundo as paslores as ovelhas gostam do monte, da "f1or do
mOille", principalmenlC da tlor c da cabcl'a de an;a. Par "nor cia monte"
os pastores designam quer as florcs, quer as folhas novas e lcnras, quer
as pequenas toi~as de plantas C0l110 a an;a (Lavalldlfla stocchas ), a
carqueja (CIW1J1aeSplirtilIl11Iridelltal U/1I ). as gieslas (('-"tiSHS scoparius:
CytiSlfS IJIlllfUlon/s : Gellistajlorida), as urzcs tErica Gustralis ; Erica
umbel/ata : Erica ar/Jorca ) e a eslcva (Cisllls ladaniler).

5.7 - A utiliz3«;ao de forragens c rac;ocs emllito redllzida

Todos as paslores el1lrevistados seilleiaill parcelas de ferras,
aveia e/ou cevada, para pastoreio em verdc no OutonolTnverno. Esta
forragem e selllpre conslimida em pastoreio. Em nenhuma sitll<.l<;;:ao se
raz 0 corte cia fOl'ragelll para alimcl1layuo em mangedoura. Todos
refcriram que 0 costume de semear ferras OLi Olltras forragens crecente.
Antigalllente ninguelll se.meavi.\ nuda para u rebanho.

o feno telllutiliza~aomais rest rita. Todos as pastores proc!ll
zem feno emmaior ou menor quantidade, conforllle a area de lameiros



126 Carlos Barhosa

que cada um possui. a fenD e destinado a outros animals ("cria".
cqufdcos) que pertencem ao pastor, ou para venda. Esporadicamente e
s6 em Invernos IllU ito ri QOrosos. "nos elias maus. nas invernias ou se vier
muita neve" eusado fel~o au palha para alimental' 0 gado. Ao contrario
do que acontccia antigamentc, agora sao bastantcs os pastores que
deixam as ovelhas paridas e os cordeiros pequcnos alojados tcmporari
amcntc. Estes <lnimais, que nao sacm para 0 pastoreio. sao alimentados
COI11 feno durante esse perlodo.

A palha (de trigo ou de centeio) e lIsada nas camas das
corriyas, lojas ou currais, sendo muito rara a sua lItilizayao na alimcn
tas:ao do gada.

Alimenta<;ao slIplementada com ra<;6es Oll conccntrados ob
serva-se "so l11uito raramcnte e ec1estinada aDs cordeiros se estivcrem
fracos" no perlodo em que ficam "el11 casa", geralmente nos meses de
Outubro a Dezembro. Mas 0 usa de rayocs "s6 mesmo em cnso de
nccessidadc" e C01110 ultimo recurso.

Segundo a maioria dos pastores, nao 6 rCl1lavel fazer a rccria
Oll engorda de cordeiros fl base de ra~6cs ou concentrados. Em anos
norma is, do ponto de vista dos rccursos alimentares, os cordeiros POdC111
tel' algumas dificuldades no Inverno. mas "na Primavera eles desenvol
vem", de forma que "nao vale a pena" dar nH;50. "Nao convence, 0
aumento do cordeiro com a rac;ao nao da para 0 gaslo" com a compra da
mcsma e, pOI' Olltro lado, "0 campo nao custa dinheiro, es6 aproveit;i
10" .

5.8 - Os pastores prcocupam-sc com 0 cst ado higio-sanit>irio dos
rcbanhos

o estado sanit ..'irio dos rebanhos tem vindo a melhorar pro
gressi v<lmente, em especial nos lilt imos unos. Para isso mll ito cant ribu III
a acc;ao clo ADS. organizac;ao recentemcnte institufda e apoiada pelo
Nlinisterio da Agricullllra. Todos os pastores cntreviSlados razem
desparasitac;ao e vacinac;ao do rebanho duas vezes por ano, efectlladas
(lei os tecnicos do ADS oncle estao inscritos. Anteriormente. os pastores
pagavam ao medico veterinario para fazer os tralamClHos.

Segundo os pastorcs. as doen~as2 que aparccem com frequen
cia nos n::banhos sao: a "manqlleira", Pecira, docnc;a contagiosa que se
munifcsta nos cascos dos animais; os u'obinhos", Linfoadenite Caseosa,
docnc;a infeclo-contagiosa: a "l11uncosa", ESlrlasc avina, docnc;a para
sit;'iria provocada pela larva da mosca Oestrtfs Ovis, ou infesta~ocs

parasitarias pulmonarcs; e a "boqueira", EClil11a Contagioso, dOCIl~i1

viral infecto-contagiosa. Allligamente aparecia mllito 0 "baceiro",
Carbuncllio Hem(}tico, doen~a infecta-contllgiosa que se pens;) ter sida

2) A corrcspnndCIH.:ia cntrt: a nomcndatura regioll.,1 c d c1csigna\=ao vctt:rilliiria d:\:-.
docnc;as rai fella com a :ljuda do medIco \'ctcnnt[riu Dr. Lub Afonso do ADS de
Brag;lI1~'a
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ja erradicada do pais, cmbora, por vezes, os past orcs lambem designem
pOl' bacciro as Entcrotoxemias, que sao doen~as infecciosas.

Segundo as responsavcis do ADS sao ainda frequentes a
brucelose e pasteurelasc nos ovinos. Em 199 J, nu primeira dcspistagem
cfeclUada. I'oram dctccrados 2 J00 ovinos com brucclose. Nalguns
rcbanhos cncontraram-se 30 au Illais animais COIll aqucla docn~a~ Na
segullda rase 0 efeito da intervenr;:1o eraja notorio. Tais rcbanhosja s6
tinham 3 ou 4 animals docntes. A brucelose est;1 em franca recessao no
concelho, em grande parte dcvido il ac""o dc dcspislC e preven<;ilo do
ADS.

o atraso no pagamcnto das inclclllnizaftoes a que os pastores
(em dircilO. aquando do abalcdc ovinos infcclados pOl' brucclose. afecla
cconomicamcntc os pastorcs e cria lUll cena Illal-estar e desconfianr;a
rclativalllcntc aos servicos oficiais. Ern varios casos. cste atraso tem
sido superior a lim ano ..

Veritica-se. ainda, urn atraso significativo na retirada dos
animais dcst inados a abate par raz6es san itarias. Est;) situac;aoebaslallte
grave pclos problemas que !cvallla quanto ao cOl1trolo do estado
sanitiirio dos rcbanhos e asaude publica.

5.9 - Varias formas de utilizHs;ao e malleio das instalas;oes

A lItiliz~H;ao refere-se 'lOS pcrfodos au epocas em que as
instalw:~:6es s,10 utilizadas para alojamento dos animuis. As instala~6es

sao uti lizadas para perno ita dos animuis Oll para recolha e abrigo durante
perfodos de Illau tempo. Como ja refcrilllos.nao hi! ncnhulll cXl::lllplo de
cstabulw:;fio pcrlllancnte de Dvinos.

A ulilizac;ilo da corric;a ou do curral para 0 alojalllenio clos
rebanhos pade variar ao longo do ano. Em muitos casos recorrc-sc ~l

corri~a ou ao curral apenas durante parte cia <lno, j:l que, na epoca do
VerITo enos dias de bom tempo, os animais pernoitam nas cancel as aa
ar livre, apcsar do usa das cancclas ter vinda a c1iminuir.

POl' vezes, ficam nos alajamcJ1tos alguns animais que nfio
saiem para pastoreio durante um perloclo de tempo. Estao, nestc caso, as
ovclhas paridas c os cordeiros. A pratica de deixar estes animais "em
casa" nao c I'cita de (-"orma sistematica c como metoda de maneio do
rebanho. Encontramos pastores que em 1990 deixaram as paridas e
cOI-cJeiros "em casa" e em 1991 !laO; paslOres que nllm<l epoca de pari~:lo

deixam os corcleiros c as maes "em casa" e na epoca segllinte as ovelhas
paridas c os cordeiros nascidos andam sempreelll pastoreio. Os pastores
nao indicam raz6es detenninantes para esta diversidade. Prefercm
unclar eom todos os animais 110 campo. Illas se falta 0 pasta e/oll as
condil;;oes c1imatericas sao mas podcm deixar "cm easa" os animais
mais fracos, as ovclhas paridas e respeeti vos cOl·deiros. Poclem tical' os
eordeiros dcstinados a venqa a curto prazo. para que possam allmentar
de pcso mais rapidamente. E na cpoca de pari~6csdo Olltono que cmais
rreqllente deixarem as macs e os cordeiros "cm casa". Para c1eixar
animais "em casa" 0 pastor rem que conrar com a ajuda de algum
familiar que os possa alimental" e cui dar deles.
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VerifiGlmos que Ilalgumas aldcias onele se faz faceira os
paslorcs gostam de tel' a possibilidade de alojamcnto nas duas zonas.
Estando situaclas CIll zonas direrenleS, as inslala<;ocs scrao utilizadas de
acordo com a localiza\=ao cia faceira. Por isso, nalgumas aldeias as
corri<;as estao, c1escle ha ll1uito, dispersas pelo (erlno cia alcleia e cada
pastor tem ao seu c1isp6r mais do que uma corriya. Na regiao da Serra de
Montesinhoalguns rebanhos c1eslocam-se, no Verao. para as zonas mais
altas onde aproveitam as paslagens de allitudc que se mantem ainda
verdes e tem de c1ispor de alojamento nessas zonas. Pelo que apun'imos,
era igualmenle COSlume rcbanhos da aldeia de Bar;al irclll paslorear na
Serra de Montesinho.

Nas aldeias siluadas na pane ordeste do concelho, onele se
pratica 0 pastoreio cOlllunitario. 0 "gada do povo" faz 0 pastoreio elll
conjullto, mas ~L noire. quando as animuis rcgrcssam. 0 alojamelllo
compete ao respectivo dono. Assim cada lJlll cleve possuir instaluyoes
para alojar as scus animais. Na aldcia de Babc a pralica de vezeira roi
abanclonada clevido as restriyoes impostas pda postlll·a municipal,
dcsignadamente no ambito das instala~6es. Cada lllorador tinha lllll

numcro restrito de ovelhas no "gado do povo" e alojava-as cm clcpen
dencias cia propria cxplora~ao agricola na aldeia. Agora, a posLura
prolbe a pernoita elas ovclhas clcnLro cia alcleia e os criaclore~.como nao
possliem olltro alojamenLo, desistiram cia produ~50 ovina. E 6bvio que
as pessoas que possuem arenas alguns animais nao vao gastar dinheiro
n3 constrlll;;ao de 31ojamenlos rora da aldcia.

Alem cia utiliza,iio clas instala,oes h,\ Olltro aspeclo a consicle
rar que se relaciona com 0 maneio dessas instala<;6es. Este manein
refere-se ~I forma como sao aloiados os animais no interior das instala
<;oes e ~I execu~ao dos trabalhos inerentes aO usa dessas inslala<;6cs.

Na interior das corri<;as os ani ma is ficam alojadas em conjun
to. Nao ha aqui qualquer separayao de lotes. NalguJls casas as pastores
reservam uma area reslrita aos cordeiros all llma ~lrea para as ovelhas
paridas. sendo estus c1elilllitadas par cancel us de madeira.

o principal trabalho erectuaclo nas corri,as e 0 maneio das
camas e estrumes. a lrabalho de distribllir;ao de alimentos e insignifi
canle e ocon·e gcralmcnle apenas em delcrminadas cpocas do anD.
NormalmenLc as corric;as lem camas de paUla, que vao sendo repostas
pOl' eamadas sucessivas scmpre que enecessurio. a estll.lmC erctiraclo
complClamcntc pelo menos uma vcz par ana. scndo llLilizado para i.I

fertilizac.;ao de hortas c plantac;6es. Mas lambcm efreqllcnte a rcmoyao
parcial de eSlnlme, casa sc tome necess;'irio para a estnlmac;ao de terms.
Nas corric;as de constru~ao mais recenle a rcmo<;ao clo estrume eSLa
facilitada pela possibilidade c1ecntradado traclor, sendo 0 carregamcnto
fcita manual mente ou atravcs de uma pa fronlal no tractor.

as trabalhos de tosquiu, desparasila<;6es Oll vaeina<;6es s50
qUilse sempre realizaclos no interior ou Ila zOlla envoi vente das corriyas.
Os pastores delimitam areas com cancelas de madeira para separar os
Hnimais all fuzelll a captura dos animais ~l porta da corri<;a. Embora scja
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uma forma expedita para executar estas tarefas, exige a prcsellya de
varias pessoas e torna estas tarefas demorac!as.

6 - A Comunidade: rela~oes enh'e 0 pastor e os vizinhos

0.1 - 0 pastor e os vizinhos estaheleeem entre si rcla~6es de interesse
mutuo

Como deixamos ja entrever. a aceita<;ao social dos pastorcs
pclos vizinhos cia aldeia e importante para a viabilidade e prospcridadc
da procll1r,;ao ovina. Duma form(\ geml, as pessoas clas alcleias aceitam
bem 0 pastor e 0 sistema de explore_Wao elll que esle se inserc. Mas
lambt)n cneontramDS pessoas com opini()cs e atitudes pouco favora
veis. E significativo, conwdo, que cntre os varios oponentes ao sistema
traclicional de pastoreio que conhecemos, ncnhum deles era agricultor
a tflulo principal. Os opositorcs nao sao, normall11cnte, pessoas idosas
e. sc vi velllna aldeia. tem outras acti vidacks, nao agrfcolas. Tambclll St:

ellcontram alguns elementos lig~ldos ~lS Juntas de Freguesia COIll opini
DCS c atitudes adversas aos pastores.

A aceita<;ao dos pastores pode ser prejudicada por ideias ou
opi niDes preconcebidas au estere6ti pos sobrc a sua fOrIna de vida C 0 seu
cstatuto social. Antigamente, os pastores eram pobres que. geralmente,
anuav<lm a servir ou andavam com gado a Il1cias, e 0 ovino era viSIO
como Ulll animal de import5ncia sccundaria. 0 lavrador de preslfgio
tinha bovinos, " ... 0 campon0s pr~sla quasc cxclusivamentc a sua aten
cao ~L criacao bovina. Para 0 boi vao toclos os seus cuidaclos; 0 carneiro
~6 seclInd:rriamenlt' Ihe interessa ... " (Taborda, 1987: 98). Ainda agora
se nota uma hierarquia social clas cspccies animais mais utilizadas para
criac,;ao pccu~'iria, estando no topo os bovinos, cm segundo lugar os
ovinos e por liltimo os caprinos. Nos tiltimos anos, enotoria a alteruyao
da posi<;ao sccunchiria dos ovinos, devicla :1 cresccnte valoriza<.;ao da
produyao ovina. principal mente porque csta se tornou rent~lvcl. Segun
do alguns pastores e agricultores, os "gndos" ciao 1l1ais rendimcnto que
as "crias". c 0 pastortem agora l1l111lfvel economico igual ao de qualqller
outro agricultor.

Apcsar das l11udanyas ocorridas, ainda se encontram pcssoas
com a ideia de que 0 pastor eum indivfduo que nao consegue ter outra
actividade. ou C0 "'tolinho" que nao lem oUlras opyoes. ou ainda que os
pastores sao "meios salteadores, entram cle noite nas propricdadcs,
Sllslentam 0 gado com 0 que Cdos outros e os rebanhos cstragam culturas
e planta<;oes".

Como JCL referimos. pelo que nos apcrcebelllos, esta nao ea
opiniao generalizada das pessoas das alcleias que vivem da agricultura
c dos propriett'u-ios de terras que vivem na aldeia. Com alguma I"requcn
cia as pessoas exprimem a opinino de que "e bom haver rebanhos" e "se
quiscr um cordeiro pode-se arranja-Io na aldcia c sabe 0 que se leva".
"As pessoas ate dizem para ell n50 vender 0 gado", c1izia-nos UI11 pastor,
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ullicocla alcleia, que pensava acabnrcolll 0 seu rcbanho clesanimado COIll

as regras impostas pcla poslUra municipal.

o paslOr e lim bom geslor cle rela~6es sociais e nao esquecc
quc llliliza len-as de parlicularcs_ Par isso faz frequentes ofenas de
corcleiros a pessoas cia aldein. 0 arrenclamento temporario de lllll

lameiro pode ser pago COIll lllll cordeiro. mas mesmo em casos CIll que
nao houve um acorclo previo sobre a troca do lameiro por um corcleiro,
o pastoroferece freqllenremente cOI'dciros aos donos das len-as poronde
anda com mais assiduiclade, Dizia-nos lim propriel~lrio, com terras em
vurias aldeias, que "de vez em quando aparece 1,1. em casa um cordeiro,
j:i promo", sem ler havido qualquer acordo au arrendamento_

6.2 - 0 pastoreio em tcrras alhcias eum costume com tradic;oes
Pelo facto de praticarem pastoreio de percurso, todos os

pastores andam por tcrras particularcs pertencentes a oUlras pessoas.
ESlc tipo de pastoreio epraticndo durante todo a ana, "desdeque a tClTa
eSleja desocllpadae se guardeo queede guardar" _Guardam os lameiros,
"paes" planlac;oes e len-enos sinalizados ou "balizados"_ As pessoas
cstao habiluadas a estc sistcma d~ pas(oreio, que faz parte dos usos e
coslumcs locais, ecomo afirmaram alguns pastores, as pessoas cia aJdeia
nao se imponam que andem nas suas len'as, descle que sejam respeitadas
as que devem scr guardadas.

Ju vimos que a recente postura municipal introduziu altera
«oes na lItiliza<;ao de terras alheias e originou um numero elevado cle
multas a pastores. Estes nao concordam com esta regulamentayao c.
pclo que nos roi dado verifiear, os agricliltores donos das lerras ll~m

opinioes semelhantes aos pastores quanto ~I postllra municipal. Como
al"irmi.lva lllll pastor: "e piar a GNR que os donos dos terms" .

.E Illllito significativo que entre os pastores exista a opiniao
vigorosa de que as dificulcJacies sao, geralmente, levantadas por pessoas
poueo ligadas Oll relacionaclas com a activiclacle agricola. Dizia 1I1ll

pastor que "as vezcs ha pessoas que implicam, as que tem Illenos terra",
assim como "quem rez a poslura nao sabe nada clesta vida, 1l1inCa uncloll
com gaclos"_

Quando interrogados sobre a ocorrencia de conflitos com as
donos das ten-as, todos os pastores afirmaram que nao costuma haver
grandes questoes; e ram haver problemas c quando surgem sao de
pcqucna monta, sendo facilmcnle resolvidos entre os interessados.
Dizcm os pastures que actual mente, como a vida de pastor "dtl. dinheiro,
ha mais invejas", mas estas geralmente nao vem dos proprielarios, "sao
piores os farrapilhos".

Segundo as costumes locais 0 dono de lIllla terra pode impedir
o pastoreio dos rebanhos nessa terra. Quando 0 dono nao quer que a sua
terra seja pastoreada manifesta essa intenc,;ao por mcio de sinalizayoes
ou marcac;oes feitas no campo, seguindo assim usos e costumes I11uitu
antigos. Essas marcayoes sao chamadas balizas. Sabclllos que nalgulllas
aldcias do concelho de Vinhais sao talllbem conhecidas por "chinos".
ConlUdo, algumas fonnas de sinalizayao telllilomes especiricos, COIllO
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veremos. Em SlIl11i.l, se lima terra Oll parcela est;:! sinalizada diz-se
"balizadal> e os gados nao devem enlrar I;i As balizi.ls sao, no geral,
escrupulosamcnle respeitadas pelos pastores.

As balizas mais comulls e frcqucnlcs sao feitas COllllll11 pau,
de p~, espetado no chao com lim pano all plastieo preso na ponta
(Estampa V-J eVA). Pela terra all parcela qlle se pretende balizar
dislribuclll-se varias destas balizas. Em SUbSliluil;ao do pau, ex iSle lima
Qutra forma li.lmbcl11 frequcnle de balizar, queconsistecm colocarpanos
Oll phisticos presos nas ramagens das arvores que bordejam 0 terreno.

Outra forma de baJizar sao os "fachucos". que sao feitos C0111

lim pall, de pe. espetado no chao com lim peqlleno feixe lde pallla, ervas
secas all giestas) amarrado na ponta <Estampa V-5). 0 fachllco ve-se
com bastantc rrcqucncia.

Com 0 mCSI110 objectivD de sinaliz<J.vao podc-sc "calear lima
terra". Con!'iistc isto cmmarcar com cal 0 terreno ou parcela (Estampa
V-6l. A cal e aplicada nas pedra" rochas. arvores all palls de cercas
exislelHcs no lerrcno ou 110S mums que delimitam a parcela.

Outra forma de balizar, esta menos freqllel1le, consiste em
fazer lllll sulco COIll a arado ou charrua a volta da terra que se quer
balizar.

As balizas sao uma forma simples e pnltica de sinaliza~aopara
os pa!'itol'es. Segundo nos dizem os pastorcs, nalgumas aldeias "e Illuito
raro balizar terras, porque as pessoas nao se importam que as gadas
pastoreiam ~l vontade". Yarias pastarcs afirmaram que "quem mais
baliza sao os pastores" para impedir a entrada dos outros rcbanhos em
terrenos on de, par (lCorda com as danos, reserV<lm pasta p;lrll 0 seu gado.

1i.3 - A poslura municipal cfonle de problemas para as explora~oes
de ovillos

.hl par varias vezes referimos a post lira municipal sobre
apascenwqilO de animais e as Sll;lS influcncias nil explora~ao de ovinos.
Vamos. aqui, abordar csta questao nos aspectos quc mais direclamcntc
se rclacionam cam 0 pastor, nas sllas rela<;;6es com as vizinhos e no seu
elia a dia de trabalho.

as paSlOres nao concordam co III a postunl municipal, embora
alguns acJmitam que possam concordar com algumils partes daquela
regulamentaqao. Duma forma gcral, sao muito crflicos e frontalmcnle
contra as principais disposi<;6cs da postura. Rcfcrem-sc a cia dizendo:
·'nao concordo nada com a postura. est ..l muiro mal posta": "nao Ihe
cncontro jeito ncnhum"; "c uma pantominice, nao presta para nada";
·'nao tem pes oem cabc«a".

as paslores queixam-se principal mente das autoriz<Jlfoes par
esc rita. que sao exigidas para poderem pastorear nos terrenos cle que nao
sao proprict~lrios;por nao poderem trazeruma foicc quando andam COIll

a gada: par tcrem que construir corric;as rora cia aldcia: queixam-se
ainda cia severiclade da GNR. Segundo alguns pastorcs, par vezes,
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elemcntos daquela for<;a policial sao demasiado severos ou fazem
mesmo interpreta«oes abusivas das clisposi<;:oes cia postllra.

A postllra profbe a apascentaqao e di vagayuo em terrenos,
lugares e lograclouros publicos ou COllluns, e tambem em proprieclacles
particulares, scm autoriza<;ao escrita clas respecti vas ent iclacles adn1i nis
lrativas au dos respectivos propriet<3.rios. Entao, fora dos terrenos do
proprio pastor, so com autorizayao escrita e que um pastor pode <1ndar
com 0 rcbanho. Ora, isto nao esta nacla de acordo com a tradiyao e 0

sistema de explora<;ao cie ovinos cia regi50. Naa hCt explorac;6es com
possibilidades de manlcr os ovinos s6 com a area que Ihe penence,
"nil1!lUem leva as ovelhas sanas stlas lerras, nesta zona isso nao e1<:1, nao
tem;') base para isso". Segundo os pastores, nao hajustificayao para as
autorizayoes par escrito. As balizas descle scmpre foram Llsadas COIllO

forma de sinalizaqao das tcrras e essc sistema sempre funcionoLl bem;
se um proprietario balizar uma lerra, os pastores cumprem e nenhlllll
gado IJ entra.

Enotario que nao agrada ao pastor ter que peclir)lS autoriza
c;ocs por escrito aos vizinhos. Isto fere a seu amor-pr6prio. E vista como
lI111a desconsiderayao 0 tel' que ir pela aldcia pcclir aos vizinhos para
assinaJ"em um papel quc Ihc permita anclar COIll 0 gado. Um au outro
pastor afirmou quc vendia 0 gaclo se tivesse de ir s6zinho "a mencligar
pelo povo aUlorizayao para andar corn 0 gado".

A obten<;:ao dessas autorizaqoes. em llluitas aldeias e fregue
sias, foi um processo que levc a iniciativa e 0 apoio do presidente cia
Junta cle Fregucsia. Como nos coI1laram numa dessas alcleias, "0

Presidente falal! COI11 0 povo para assinarem a autorizac;ao", reuniu os
pastores e toclos juntos percorreralll a aldeia, rccolhcndo a autoriza~au

escrita que permile 0 pastoreio dos rebanhos. Toda a genrc cia alclcia
assinou. A participac;ao do Presiclente de ./unta no processo de allgariaqao
das autorizaqoes escritas eimporlante porquc cvitadiscrimilla<;6es entre
os pastores. Os cion os das lcrras ao passarem as autorizac;oes faze111-no
para todos as pastores cia alcleia.

Nas alclcias em que sc vcriricou este processo de angaria<;ao
de assinaturas, nao hOllve nenhuma pessoa que negasse essas autoriza
c;oes aos pastores. Mas, cm varias aldeias, onde nao roi seguiclo esse
processo, hei pastores que andam com 0 gado sem terem, ainda, as ditas
autorizac;oes. Estes admitcm que se cstiverem em falta quando aborda
dos pela GNR, dado que podem aprcsentar essa autoriza~ao no dia
segu inte, irao ncssa lllCSm<.l noi te, logo que chegucm aaldeia, ralar C0111
o clOIlO da terra para passar a respect iva autorizayao. Aprcsenti.I-la-ao no
dia scguinte il GNR.

A postura profbe 0 pastor c1e trazer consigo qualquer l"erra
menta cortantc, 0 que cia grande transtorno ao pastor, principal mente no
perfodo final do Verao. Nesta altura, hii fait" de pasto e todos as dias a
pastor tcm de esgalhar ramagens de arvores para os animais. S6 0 [Jode
fazer com lIllla foice Oll qualqucr Olltra ferramenta apropriacla. Nao
podendo trazer essa ferramenta consigo, 0 pastor tcm de ir esgalhar as
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arvores cnquanto 0 gada rica alojado c depois voltar para buscar as
anilllllis, obrigando-o a razer 0 trajecto duas VC1CS.

A postura profbe a apascenta~ao 11i.1S zonas de l"aceira dclimi
tadas pclas povoayoes Oll em qualqucr Dutro terrcno semeado de cereais.
Mas, em lTIuitas aldeias, aClualmente, j,1 nao se fazcm facciras c as
agricultores cuhivi.lm 0 cereal por todo 0 termo da aldeia, pelo que nao
hii zon3 de faccira derinida. Hi alguns paslores foram lTIultados quando
estav<lm com 0 rebanho !las SU<lS proprius ten'as. pais os ag.entcs cia GNR
alegaram que havia terras com cereal perlo do local onde andava 0

pastor.
A postura profbc a estabulayao ou pcrnoita dos ovinos dentro

das aldcias. 1-1,1 i.deleias allele, mesmo antes cia entrada em vigor da
pasltlra, jJ os alajamcnlos estavam situados fora das povoa~ocs. mas
nOlllras aldeias todos os paslores rccolhialll os gados em alojalllcntos
situados dcntro da aldcia. MuilOs clos pastores ncsla situa\=ao continuam
a alojar os animais n<l aldeia correndo 0 risco de scrcll1lllultados, a que
aconlcce COIll alguma frcqucncia. Mas, como dizem esses paslorcs: "sai
mais barala que fazer a corrir.;a fora e para 0 ano, se calha!", nem tcnho
ovelhas". Nalgulls casas, as corriyas l"oral1l cOllstrufdas fora cia aldcia,
mas com 0 crcscimellto das povo~Il;6cs surgiram casas perto dessas
corriY<ls. Sobr~ esta disposiyao cia postura refercnte aos alojamclltos, os
pastores dizcm que s~o vIti mas de discri mi nay~o. Sc as ovel has tem que
ficar fora clas povo~H;;6~s. questiol1am porquc c que as "crias", as
galillhas e as porcos podcl11 ficar dentro das aldeias. quando sujalll tanto
ou mais que as ovclhas.

0.4 - As ovclhas il guarda rcfor~am a accita~ao do sistema de
pastoreio

A ex ish~ncia de ovelhas £1 guarda 110S rebanhos eum costume
anligo e generalizado. As "ovclhas £1 guarda" constilucm UI11 esqucllla
que permilc 0 bam cntclldilllcnto enlre 0 pastor c os vizinhos e que
modera possfveis conflitos. C0l110 dizia 11111 pastor, as ovclhas ii guarda
talllbem servcm"paracalaro povo". porquc se os vizinhos lem ovelhas
que andam nos rebanhos cia aldeia, nao se podem opor ao pastoreio dos
rebanhos. Sera diffeil [IS pcssoas levi.lntarem objecyoes 1.10 pastoreio de
"anda!" a campo" quando essas mCSIlli.lS pessoas tem ovclhas em rcba~

nhos que lIS<l1ll 0 mesilla sistemu de pastoreio. Ser~l uma forma de fazer
COIll que as pcssoas da aldeia sejam "cumplices" do sistema de explo
r~H~ao ovina, alt::Jl1 das vLlntagens para os donas das ovelhas. Estes. scm
lerel1ltrabalho ou prcocupac;6es de qualquertipocol1l as ovelhas, podel1l
gozar da vamagem da sua produc;ao: as cordeiros que aproveitam para
consumo em ocasi<1es cspcciais Oll na fesla cia aldcia. Em troca, ccdem
para 0 rebanho pastos cm lameiros ou outras pastagens que, possivel
menk, naa scriam aprovcitados de outra l"orma.

6.5 - Comercializac;ao dos produtos do rehallho

o lipo de produc;ao a que se dedical1l os criadores de ovinos do
concelho de Bragallc;a eexelusivamente i.l produ~ao de carne. Embora
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scja da venda dos cordciros que 0 paslOr obtem a maior parle cia seu
rendimenlo. hd. ouiros bens Oll prodtHos provcnicnles da explora<;i'io
ovina que podem SCI' objecto de aprovcitamcnto ou cOlllcrcializarri'io,
caso cla 1ft, clas ovelhas de refugo e do estrumc.

A In caracteristica das ovelhas galegas e do tipo chuITo C,
C01110 lal, de fracaqualidnde. as pastores Il~O conscgucm vender a la que
losquiam, pais actualmcnte Il~O ha procura dcste prodllto. "A Ia nill
gllem a que!". nao chi para a losqllia". Antigamente. era usada para a
conrccc;ao de mantas. mcias, lapetcs e outras artigos de rabrico casciro
e artesanal, mas 0 progressivo abandollo clas tecnicas artesanais de
fabrico dcstcs art igos concluzill it cresccnte eli mi llll iyu.o cia procura, de tal
forma que llcstc momenta a la elim procillto que ."Ie vai aculllulanclo em
L:asa dos criadores de ovinos c cia qual nao retiram qualqllcr proveito.

Para a manllten~aO do rcbanho e neccss:'lrio procedcr anual
mente a suhstitui~ao clas ovclhas vclhas par animais mais jovcns, c
substiwir aquelas que dcvido a doen,;a, acidentc ou qllalqller outro
Illotivo econveniente afaslar do efeclivo. Todos os anos, 0 pastor v~nck
ovelhas de refllgo ou COIll "algulll mar'.

Existem tambcm pastores que fazelll neg6cio COIll a compra
e venda de ovelhas. Tcntam ganhar alglllll dinhciro aproveitando as
flutlt~u;:6es no prer;-o das ovelhas OLi cOlllprando animais magros c por
isso baratos, que tentalll vender Illais tarde, COIll "Illais corpo·'. e COIll
algum luera.

a eslrtllllC dos ovinos econsiderado dG mllilO boa qualidacle.
optilllo para fcrtilizar hortas ou planta~6es.e por isso meslllo. ninguem
o vende. Mesilla 0 cstrulllc produziclo com os <Inimais em pastorcio tem
uma certa lmportfIncia, c1ai a clcsignayao de "estrlllll(\(~~aO a rabo de
ovcllw". 0 estrume aClllllulado nas corric;as. currais ou lojas eretiraclo
periodicamenle e utilizado nilS terras pertencentcs ao pastor, normal
mente nas hortas. vinhas Oll olltras planta~6es. Se 0 pastor utiliza
cancelas para gllardar 0 gado. coloca-as em terrenos que pretende
cstrumar (esla e. gcrallllcnte, denominacla "cstrum.H;;i'io a bardo"). Por
vezcs 0 ~strllme ~erv~ COIllO forma de rctriblliyao ou pagal11cnlo de
cedcncias de pastos au de alojamentos. Assim, a ccclencia de um paslO
pode ser retribll ida por colocac;ao de cancclas no terreno onele eret iratio
esse pas(o. 0 estrume aClIlllulado nllllla corri~a pode servir como Illoeda
de traca pcla cedcncia dessa instal:'H;ao.

Os cordeiras sao ckstinados a venda. <lutoconSUIllO, aferta c
pagamenlo de renclas ou tracas. A maior parte dos cordciros sao
destimldos a venda. Uma peqllena parte Cpara alitoconSUIllO familiar e
para serconsllmido no din de realiza<;~ode trabalhos mais exigenlcs, em
que ha necessiclade de entrcajllda dos vizinhos, COIllO a tosquia e as
vindimas.

Muitas vczes 0 pastor oferece cordci 1"05, selll que tenha hit vielo
qua lC]uer compromi sso prey io, COIllO forma de agraclecer a hoa VOll tade,
ou a nao oposic;ao, dos proprietarios das terms por ollele anda com 0
rebanho com mais frequcl1cia.

Na pratica nao htl direren<;a entre 0 pagamclllo de rendas em



a sistema lradicional de cxplora~iio de ovinos em Bragau\=il 135

cordciros Oll a (roca decordeiros pOl' l~lI11eiros Oll "'vollas", paslugensclll
lamciros, vinhas Oll outras planla~6es.E l1111ito rrequente 0 arrcndamen
to de lameiros durante 0 perfodo que vui desde a corte dos fenos ale ao
mes de Fevereiro. estes casos a forma de pagamento mais frequente e
o pagamcnto em eordeiros. Noutras situac;6es 0 pastor diz fazer "traea"
de cordeiros por Iameiros all pOl' "voltas".

o pastor vcnde as cordeiros "il porta, a quem aparcccr" a
particularcs, conhecidos all desconhecidos. Mas um pastor pode ven
der. por ana, centcnas de corcleiros. A maior parte c1cssas vendas sao
cOllcelltradas em duas epocas do ana, no Nai'll c em JU IholAgosto, epoca
das romarias nus aldcias. Par isso laJ11bcl11 vendem par junto a I1cgoci
antes, C aigulls pastores preferem esle lipo de venda.

Normalmcnte cada pastor lC]11 lim negociantc "eerta" au
"amigo", que comp!"a "por jUI1LO" e ~ a cste que anualmentc vcnde os
cordciros. Estc negocianlc e"certa" c "amigo" par ser mais conhecido
que as mllras e d~lf lima maior probabilidadc de elltcndimcn(o e
ncgocia~ao dos pre~os,mas 0 pre~oescmpredisclltido C (odus as nuoes
sao vi.llidas para fuzer all men tar 0 valorda vcnda. A razao que realmente
faz 0 pastor oplar par vendcr a llJ11 negociante eapenas 0 pre<;o de vcnda.
Par isso, tada a paslOr lem necessidade de estar informado sabre as
pre~os que oeorrern cm cada epoca. Essa informac;ao e recolhidajullto
de outros pastores au nas fciras qlle se realiz<lm periodicamelltc.
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Estampa I

FiJi / - f'o.I·lol" ('I!l1I 0 call/do. () IIgl/,wllw l' 1/ IIIcrcnda. 0 I"e/JIII/Ito ",I"I'lIlhll-,le /II'/IJ larel/o,
Fi).;. 2 - (inljJo di(fl/leirll de lIlII fc/mllito elllll/(//'(·I/(/. SlIfdll dll rc!JilIi{III. lUi Vel"'/o. (lU j/III do did.
Fig. 3 - /~I'I)(IlIho clII/!(/s/oreillllllllllerr£,I/O £'111 !101I.I·io, JIIIIIII anl!lIrll', (J jJuslol" Im~ 1fI!l111II1I1/f{f jlllm (1.1:(/,1'1111111.
hl;_ ./- P(f,I'/IlIEio 1111.1' res{olhll,l" (Krilo ,Ic ("('rcal), dCfilllS dll CI'i!lI. /Jill ).;I'U/JI! .-11' Ol'e1f/(/.I' (I{HIII!lII!o/lIll.I·l.' hlill/III,I.
Fig 5 - !'I/,I"!ol"eil/I/o 1II1111/l.'. 1I/f11/l1 1/11/11/111 de IIIl'i'n/(!. delmi.w til' (-{WI'(J
Fif.:. 6 - PI/,I"/lirein /JIIIII fUllleim ('o!Jerto de IIC\'£,. NolI/lII-s£' liS pillto,l' III'gm,I' 1/11 ()\'el!/11 dn dircilll
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Estampa II

Fig. 1- PtHtoreio em tcrrelw {Ie mtmtc, 110 Veriio. Aprm'e;wmenlo {Ie ~ie,~/as c de 'jtmmwo"
Fig. 2 - l~ll.~ttJ"ei(J CII/ im;"lt,,'\" (tenll... dIlIK'·Cjll). A /;"'l"I/lwrtlll. lJI'cllws tlPlll//WIII (III/oms tlas ,\·ill't/,\".
Fig. 3 - Aprfll'l';rtllIlCllftl da "('Kefl/(iio l'XiSII'IIlC I/I/IIIIIOIIS;O, 110fintll do Ven/o.
Flg. .j - Pa,Wort:io Jill," I'in/III.\·, {llw," tll'indiulII, {/0.lilll da lIuII/IIt/.
Fig. 5 - l'aslOrc;(llI/lIIl/tJll("al de /·an'tlfI,{'/ms.
Fig (j - 110 Jilll do dill, farIa-Sf! tI godo 111/11I11 Ierni.
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Estampa III

n~. I - () /HI.I'/or e.\'~{/1I111 IWII(/~ell.l' de ji'i!ixo prim IH (JI'{'{I/(/.I· II .wbit/a do (irvin' J I'eiw a plll,w.
Fi~. 2 . Aofilll do dio, 0 rebollllll tll'reua-.\·t' para lIpro\'(,j/{l!" .I.~ ,ul/ms rla.l· 1'(I/llIIgel/.~.

"'K. J - VIII {(In'lm de 1"1/("11 Galega-Bmgt/ll('tli (/ (~oleKIJ).

Fig. .,. ().'el/ws de rara r.:afcga. Brmwas eprews, com nJl"llOs CSCIII cm·I/(/,~. (Ji'e/lm COlli "/11l/rmt'ios"/Io fJl!J"{'o('o
Fig. 5 - Conli'iro.l' saelll L'om (1.1' /lilieS !wm f/l1.l"/orcio.
Fig. (, - Cortleiro rl!L,elll-/III.I·ddo (111/1 dill) (:mll {Illull! em IJII,worl'io. I'IIl dill dt, m'I·('.
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Estampa IV

Fi~. I - VisfII pan'irl! dc 111111I 1"1!I'I"i("1I de COJlSII'/lP/(/ rea'IIII'.

Fi~. 2 - ViSfII/HII'CW! dc /llI/lI corri("a 1111111-:11.

l~iJ:. J - emlCe/aS pam renlflUl do ,.dJllII!w (' "carrcra".
Pi}: . .J - "CllITCW"jllll/fI (IS nllwd(/.~. A "carrew"I'Otle scr de.~/IJf:(/(11Icom (u emu"e1lu.
Fi;.:. 5 - Emmdfl tit! /'cbfl/llm pam tI.\" nmt·eliu. Ao [I/Ildo I'e-,fc I'tlrte dll "nt/mllll". que .wbslilui (/ "rlll-relt/",
Fil:. 6 - "Cabal/II" mille .fC oori):'j II fNlJlIJr. E.ftll ~l·tlb(///ll"CJUt ,\';lUlldIJ I'rtIX;/J/O tim: nl!/('e!fls.
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Estampa V

Fig. / - COlli II rc!mllho ('IIlIIIIII"L"{W. (J CliO segll(' /ll/ 1"1!(."/lIg1Illula.
Fi~ 2 - He/JIII/ho {/ "{'.war" I/(/.~ nlllf·ellI.~ (II/mille (I.' 11(11"1I,1" tic c%r, lUI V{'n/a, ~II(1I"(I,/(lfl I,e/II( alc.l".
F/g. J - 1)(/li;1I leira 1"/111/ 1,/,;.\'//0'. Vi-s£' '11111"(/ Imlt.~1/ IW Jill/do till lerrcl/lI
rig. .J - Ill//bl tie IJlIIW l·oIIlC(I(llIlIIllIIlml/l:ln/.

FII{. 5 - lJuli:.a J£'j/a ClIm 11111111I, Clmhecirlll pOI" 'PW/tUC/1 ".

Ft;.:. (i - Term "l'{//('l/{!(I". Term ba!iZllllr, 1:1I1II1I/{/U:flS de 1"11/, {eiul.I' /111.1' !Jedra,l' do tern'llIl II !m!iml"



Conclusao

Como vi 11105, a explora~ao de 0 vi nos assume maior importfm
cia nas regi6es do pafs anele predomill<1m condi~6es de sequeira. Os
maiores efectivos ovinos cncolllram-se na zona Sui do pals, principal
mente nos distritos alentejanos. A Norte, destaca-se 0 distrito de
Bragan<;a que desde 0 infcio cia seculo se vem mantendo, com rcgula
ridadc, entre as cinco c1istritos do pais com maiores cfcctivos ovinos. POl'
Dutro Jaclu, Bragan<;a te1111l1antido lima posi<;:1o relativamcnte estavel
enquunto que a maioria dos restantes distritos do Norte e Centro do pafs
tem vinda a diminuir 0 seu peso relativo no efectivo OVill0 nacionaL

No distrito, e 0 concelho de Bragan<;a que possui maior
numero de ovinos e 0 seu peso tem vinda a alimental', acompanhado pelo
cOllcelho de Vinhais, tambem na zona Norte do distrito. Como vimos no
primeiro capitulo, estes dois concelhos represent am cercadc 1/3 do total
de ovinos do distrito e s6 a concelho de Braganq3 dctem perto de 19%
do total. A importancia, tanto a nfvel regional como nacional, dos
efectivos ovinos cia regiao e do concelho de Braganqa revelam nao s6 0

interesse das populaqocs locais pcla criaqao de ovinos, mas tambelll a
existencia de condic;;:oes ravoraveis para a criar;ao de ovinos.

As caracterfsticas do meio nao constitllcm obstaculo para 0

dcsenvolvimcnto cia prodllquo ovina c varios factores contribllem para
que existam mesmo condic;;:oes favort'iveis no concelho de Braganqa. Por
exemplo, a existencia de areas significativas afectas a cerealicultura
que, quando estao em pousio, scrvem para 0 pastoreio de rebanhos, a
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existencia de terrenos baldios que, par scrclll de usa comuniliirio,
podem scr utilizados para pastoreio dos rebanhos. Tambcl11 a grande
tradiC;ao do pastoreio, COIll regraseesqucmas pr6prios de relacionamen
to entre os donos das terras c os pastorcs que as utilizam, C lima das
razocs para a exisH~nci;) de imponantes efectivos ovinos.

As aldeias do concclho de Bragan~anao tl~mlodasas mesmas
condic;6es para a explorac;ao de ovinos. As condic;oes de cada aldeia
variam com a disponibilidilck: de (crras para p,lstoreio, a facilidad~ ck
pcrcllrsos de pastoreio e a oClIpac;ao e uso c1cssas tcrras. As aldeias com
Illclhores condi<;oes sao aquelas ollde he, maior area de terms afcctas ;'\
cercaliclIltllra e onde existclll terrenos baldios COIll livre aCCSS("l ao ....
rdxlllhns.

Para alem das concliyocs loeais cxistcntcs, a ~vOlll~Ju cia
produC;ao ovi na esteve, ainch.I, c1epenclente de OUlros factores, geralmcn
Ie de origem externa. A oellpa~[10 de grandes areas de balclios, principal
mente nas decadas de -IO e 50, afectoll negativamenle a e\'oILH;ao do...
cfectivos ovillos no concdho, tal como slIccdcli em varias regi6~s,

designadamcllle no Nonc CCClHro clo pab. A recenw entracla em~vigor
cia postura municipal de apascelltayao erioll diriculdades aos paslore~,

principallllcnte pelas r('stri~6es que lcyanta ao pastoreio de percurso e
~l localiztlyao das instalac;oc~ para alojaillento dos rebanhos. Por outro
Ii.ldo, as Indeillnizayoes Compensat6rias e 0 Premia aas Produtores d~

Ovinos e Caprinos, que :-.urgiralllna decada de gO, cOlllribufram para II

ligciro aumelllo dos erectivos ovinos. que entao sc verificou.

Sob as condic;ocs ja rct~ridas. a criil~£io de ovinos f~lz-se em
regime extensivo, segundo pn:iticas rradicionilis segllidas dcsdl~ hil
longos anos. DesignCLlTIos eSla forma de explorHyJo pOl' sistema traclici
onal de: explora<;ao de ovinos.

Podelllos consiclerar 0 sistema tradieional de explorayuQ de
ovinos como resultado cia aniclliayao e aclaptayao elllrc as interesses do
criador e as concli<;{)cs espccfficas do Incio onele esta inscriclo. Como
caracterislicas marcanlCs Jc~te :-.i:-'lema temus: 0 pastoreio de percllrso:
a criac;ao de animais de ra..;a Galc-ga Bragan<;ana. que c\ idcm.:ia uma hoa
aclaptacao ao meio e ~IS condicoes de 111<111cio e exploracao: as formas de
utiliza~ao cia terra. bascadas ~Ill rda<;{)es de permuta. ~cle livre acesso e
do lISO social do solo: a Qranclc divcrsiclade clas fontes cle rccurSQS
alimentares, pela lililiza~aodos diversos rccllrsos naturais passfvcis de
aprovcitamcnto para a alim~nta<;:ao dos rebanho.... ; a adapta..;:ao da:,
epocas de produ~[lo dos animais ~I variabilidaclc das disponibilidadl?' ....
alimentares ao longo do ann: a produy.10 de carne (cordeiros) COIll

ba ~xo~custos de prodll~ao,elll espec ial os custos COIll a al imcntay;Jo do..;
animalS.

No sistema tradicional de explorac;ao de ovinos idcntiricamos
v,hios elementos fllndamcntais: 0 pastor, 0 rcban 110, 0 cspayo, 0 mancio
e a cOl11uniclade.

o homem telll uma aCyao importante no l'llneionamento do
sistema, assumindo 0 papel de c1ecisor e de actor. Como decisor cabe
Ihe a gestao dos recursos alimcntares, no espa~o e no tempo: dos
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recursos animais. nos sells varios aspectos; dns tecnicas de maneio do
rebanho; das rcla<;6es com os agentes externos. Como actor cabe-Ihc a
execu<;ao das tarefas e tecnicas de produ,ao.

as elementos rccolhiclos contradizem a ideia, bastante gcne
ralizada, de que os pastores sao analfabelos, tem falta de conhecimentos
e a sua mental idade alrasada dificlilia 0 processo dedesenvolvimento da
produc;ao ovina. Podemos considerar que 0 saber e ° saber-filler sobre
a criac;;Jo de ovinos da quase totalidade dos pastorcs C relativamente
elevado, pois. para fazer a cxplora~ao de ovinos neslas condic;oes e
necessario lima vasta gama de conhecimentos sobre a condll~ao, 0

pastoreio e as an imai s. Tais conheci mentos centram-se em aspectos que
os pastores consicfer<11111l111 ilo illlportantes c que para as tecnicos POdClll
passar despt.:rcebidos ou aos quais nao c dada grande importnncia. 0
pastor conhece llluito bcm a tecnica de condlH;;:ao do rebanho cm
pa:-.toreio, os locais e os periodo'i onde illi pasto para os anima is, COlllJUL

o rebanho de forma a aproveitar todo 0 ripo de vegeta9ao que possa
servir para os animais. faz 0 pastorcio em horarios adaptados [IS

diferenlcs ~po<.:a~ do ano. conhecc muito bem os sells Hnimais.
No~ rebanhos da regiJio predominam os animais de raya

alltoctonc Galcga Bragal1\al1i.l. E lim animal de elevada ruslicidadc e
rcsish~ncia; suporta bem 0 paslorcio de pcrcurso que obriga a gri.lncles
caminhadas cm busca dc alimcnto: aproveita bem 0 alimcnto de fraca
qualidadc; adapta-se mllito bem ao mcio e [IS lllltua\ocs na disponibili
dade de reCursos alimentan.:::s: ~uporla pcriodo~ de escasscz alimentar ('
(cm boa capacidadc de recuperayao apos csses periodos de escaSSe7;
sliporta bem os rigores do c1ima e 0 pastoreio sob condic;ocs advt:rsas:
rcsisle bern ao parasitisl1lo: a ovclha eboa criacleira. cmbora os cordei
ros ten ham crescimenlo lento. as pastores gostam c1as ovelhas de raya
galega, aprecialll e valorizam as suas caracteristicas e potencialidadcs.

Muitos pastores sao de opiniao que as ovclhas pretns sao mais
resistcntes que as brancas. assi m como possucm algumas caracterfst icas
mais vamajosas que as ovelhas brancas. As galegas prctas estao em
dcclinio c 0 "'eu miTnero ~ ja bastante redllzido. Para isso contribufll
bastaille a desvalorizac;ao ecolllJmica da la, que sc vcrifieou h<i algumas
''''cadas.

De I"orma geral. toclo 0 espa,o abrangido pelo territorio da
aldeia e lItilizado para os percllrsos do pastoreio dos reballhos. As
explora~6es agrfcolas com produ<;ao ovilla nao tem possibilidacl~ de
manter os ovinos apcnas com as poucas c fragmenwdas parcelas
pcnellcentes II propria e'plora,ao. Todas tem necessidade de fazer
pastorcio de pcrcllrso c n5.o podem cnearar a hip6tese do pastoreio
cereado. POl' isso, a alimenta~ao dos ovinos eSla Tllllito dependentc do
pastoreio de perclirso. !Oste tipo de pastoreio pressup6e a lItiJizar;ao do
solo como um bem de uso social. Os reballhos aproveitJ1l1 0 pasto
existcnle nas diversas ten'as indepcndentcmclltc do sell titulo de propri
cdacle. Para 0 pastoreio em tcrras de propriedacle particular existem
fonnas de compensa<;5.o por parle do pastor aos donos dessas tClTa~.

geralmcnte at raves da doac(fao de cordeiros. 0 pastoreio de percurso
respeita usos e costumes tradicionais relativos [llitilizac;ao de terms de
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propriedade particular como. par cxemplo, as balizas, que fUllcionam
como forma de proibi~ao de pastoreio de rebanhos nas terms sinaliza
das.

o pasloreio de percnrso, como 'llp0rle da alimenta~ao do
rebanho, condiciona todos as aspectos relacionados com 0 maneio dos
animais. A guarda e condLl~ao do rcbanho C, Illuitas vezes, uma rarcfa
desagradavel dcvido aos hOnlrios de pasloreio. principalmcntc 0 pastoreio
nocturno no Verno. e ~l necessidade de sail' todos os elias com 0 rebanho
sob as Inais diversas condi<;oes climutericas. As epocas de pari~ao c de
cobri~aoeSlao relacionadas com as disponibilidades de pasto proporci
onadas pela vegelac;ao natural e com as epocas de venda dos cordeiros.
A utiliza~ao de forragcns e ra<;oes, ao longo do ano. ereduzida e nao e
costume fazer a engorda dos cordeiros. Estes sao abatidos ainda jovcns,
correspondendo liS exigcncias do conSUlllO e atracl ic;aa gastronomica cJa
regina. Acrescc ainda a dificuldacle e Fraca viabilidade de fazer a
engorda alravcs do paslOreio de pcrcurso c sujei<;ao a cpocas de pcnuria
alimental'.

As explora~oes de ovinos CSlao muilo dcpendemes cia COI11U

nidade anele se inscrem. POl' issa estabclccem-se formas de rclaciona
mento entre os pastorcs eos seus vizinhosque visHm rcduziros possfveis
conrlitos entre os pastores c os donos das terras por onele sc fazclll os
pcrcursos de pastoreio. 0 pastoreio emlerras alheias e.ullla lradiyao ele
lisa cia terra Illas sujeili.l a dCl.erminaclos usos e costumes.

o relacionamcnto entre pastarl.:s e vizinhos da aldeia C:,
principalmcnlc, uma rela~aode coopcra<;ao, estruturada nas formas de
troca de bens e s~rvic;os, de que sao cxemplos, a troGI de cordeiros pOl'
lamciros para paslagcm; as ovelhas ~l guarda: a estrumac;ao de Icrras
pelos ovinos, em cancelas. Os conflitos que par vczes surgem sao de
pOllca graviclaclc e, normalmcnte. sao rapidamcnle rcsolvidos pclas
pessoas cnvolviclas ou pcb propria comunidade.

A cxplorac;ao de ovinos nos ll10ldes do sistema tradicional e
Ullla actividade que, sob divcrsos ponto~ de vista, revda algumas
vantagcns c bcncffcios.

A criac;ao de ovillos e uma actividade com capacidadc para
gcrar rendimcntos sllp~riores aos gerados pcla maioria c1as rcstalltcs
aClividadcs praticadas na regiao. Como vimos no Capflulo HI. as
explorac;oes com ovinos consegucJ1l abter reccitas acrescidas, alrav~s

dos ovinos. scm que isso implique 1II11 acrescimo significativo nos
cncargos da explorac;ao. A criar;ao de ovinos. nos moldes do sistema
tradicional de explorac;~o,nao cxige grandes investimentos e a aclivida
de pode SCI' mantida scm encnrgos clcvados. Com 0 aproveitamento de
paslagcns natllrais de areas marginais de Cracos reclIrsos c 1Ililiz~lI1do

rccursos que de outra forma nao serii.llll aprovcilados. os ovinos prodll
zem bens para consumo familiar, para utilizac;ao na cxplora<;ao e para
venda.

o rendimenta proporcionado pelos ovinos euma clas princi
pais raz6es que justifica 0 interesse c10s criadores par csta aCliviciacle.
Por isso, a criac;ao de ovinos pode conlribuir para a fixaC;ao das
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popula~oes no meio rural, para a melhoria do rendimento clas familias,
para 0 equilibrio do espaero rural e do ambientc atraves cia diversificacrao
e complemcntaridade cia ocupacrao clo solo a que esta associacla. A
cria~~10 de ovinos, nos Illoldes do sistema tradicional de explorac;ao, e
uma actividade que pode contribuir para 0 descnvolvimcnto do meio
rural.

o pastoreio de percurso praricaclo no sistema tradicional de
cxplorac;fio de ovinos revela-se imp0rlantc pcla ac<;ao de contfolo cia
vegclac;ao nos pousios. incultos e matas. 0 pastoreio nos pousios
contribui para 0 corte e cOl1trolo de infestantes e essa acc;ao de limpeza
facilita as l"uturas mobilizacoes do solo necess~irias fl cl1ltura de cereal.
o pastoreio nos incul los C I';atas contri bui para a d imil1U ir;fio do risco de
inct:ndio. Com 0 estrumc que fica no solo apos a passagcm dos animais
I11clhora-sc a sua fertilidacle. Em ll1uitos locais esta ea uniea forma de
fertiliza~aode que esses solos podem dispor.

o sistema lradicional de explora~fiode ovinos lem vantagens,
mas os pastores defrontam-se COI11 alguns problemas e dificuldades que
prejudicam a sua aClividade.

A postura municipal de apascentac;ao merece muitas criticas
cia parle dos pastorcs. Esta postlll·a, nao se eneontra ajustada aos usos e
costumes loea is e revela arbitrariedade l1a forma como trata a produ<;ao
ovina. Deve existir regulamcntav<1o que defina crilcl"ios de utiliza<;ao C

ordenamcnto do espa~o rural, para taclas as especies pecUi.lrias. que
considere os aspectos relacionados com a saude publica e os interesses
das populac;oes. Mas a actual postura de apasccntac;;ao e um mau
excmplo de regulamcntavao.

A dcfini~Jo de Ilormas relativas ao pastoreio e as actividades
pecu<lrias devcria cstar associada a mcdidas de apoio aas criadores que
penni tisscm a intcgrac;ao da pccuaria nas comuniclade c no espayo rura l.
Por cxcl11plo, [Joder-se-ia caminhar no senticlo da criac;ao de parqucs
pecu,hios (zonas ande sc concclltrarialll as insl'alac;ocs para alajamento
dos animais), 0 que n~lO se tom aria J11uito dificil tendo em conla que
quasc todas as aldeias possllcm terrenos (baldios ou terrenos cia .Junta)
que podcriam sel" ulilizados para esse rim.

A maioria dos pastores concorda que cleve exislir rcgulamen
tayfio sobre apasccntavao de animais, que sirva para a prevem;ao de
abusos pOl' parle de alguns pastores c que preveja ronnas de pagamcnto
de indemnizaq6es devidas a cstragos ou prcjulzos ecasionalmente
provocados pelos rebanhos. Sera uli) consultar e auscultar as opinioes
dos pastores aquando da prepar.a<;ao de Icgislac;fio ou regulamcntavao
sobre 0 pastoreio. Uma postura sobre apascenta~ao deve ser elaborada
de acordocom a realidade do meio rural. oqlle nao acontececom a actual
postura, e nao cleve scr mais um obstaculo ~l explorar;ao de ovinos, Oll de
qualquer outra cspecie animal.

A postura de apascentac;ao originou, ainda, situac;oes injustas
de aplica~ao clas multas e situayoes de arbitrariedade na anllla~ao de
algumas multas. A falta de um forte movimento associative entre os
pastores reduz a capacidade de defesa dos scus interesses. 0 pastor
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sente-se isolado no confronto com silllay6es adversas (como as situa
y6es provocadas pela postllra de apascentayao) e nao encontra apoio
eficaz nOlltros sectores e entidades. Isto cria desmotivayao entre os
pastores e contribufu para alguns abandonos da actividade.

Um problema que afecta bastante a actividade econ6mica e da
azo a Illuitas qucixas pOI' parte dos criadores de ovinos e 0 atraso no
pagamcnto das indemnizay6es devidas pelos animais abatidos por
razoes saniturias. a atraso quase chega a ser de um ana c dificulta a
reposiyao do numero de animais do efectivo, obrigando 0 pastor a
encargos suplementares.

Outro aspecto que merece reparos por parte dos pastores ca
falta de apoio tecnico, especial mente vocacionado para as suas reais
necessidades e enquadrado pelos condicionalismos em que cxercem a
actividade. Sentem, ainda, a falta de tecnicos que prestem apoio na
criayao e fonnayao de orgllnizllyoes associativas do sector. Organiza
,6es cleste tipo pocleriam facilitar a clivulga,ao cle tocla a informa,ao
com interesse para os pastores.

Como vimos, a explorayao de ovinos apresenta algumas
vantagens e beneffcios e debate-se com dificuldades e problemas. Estas
questoes clevcm ser consicleradas na c1iscllssao de pol fticas de desen vol
vimento da prodl\(;:ao ovilla na regino. Numa perspectiva de desenvol
vimento futuro, da exploruyao de ovinos, uma questao fundamental se
deve colocar: que modele para 0 futuro?

A criayao de ovinos cuma actividade com potencialidades e
que pode contribuir para 0 desenvolvimento do meio rural. Um::L polftica
de dcsenvolvimento da produyao ovina exige a definiyao previa do
modele a seguir. Em termos gerais, e precise definir se se pretencle
apoiar 0 desenvolvimento cia criayao de ovinos com base no actual
sistema tradicional de explorayao ou se se pretende enveredar por
sistemas dc produyao mais intensivos recorrendo, por exemplo, a
cstabulayao pennanente, pastoreio cercado, introduyao de ra~as exoti
cas mais produtivas, utilizayao mais intensa de forragens, ou outras.

Em nossa opiniao, 0 desenvolvimento da produyao ovina cleve
apoiar-se no actual sistema tradicional de explorayao, procurando
intervir nos divcrsos aspectos onele epossfvel melhorar 0 funcionamcn
to do sistema. A implantayao de sistcmas mais intensivos ede diffcil
aceitayao pOl' parte dos actuais criadores de ovinos, devido as condi<,:ocs
em que e praticada esta actividaclc. A estI1ltura fundiaria, a area das
explorw;6cs c a sua dispersao par in(imeras parcelas, inviabiliza 0

recurso ao pastoreio cercado. Uma intensificayao da produyao obrigaria
ao aumento dos encargos e custos de produyao, que podem nao ser
compensados com 0 acrescimo de rendimento e exigiria outra prepara
yao tecnica dos criaclores, designadamente quanta as tecnicas cle produ
yao. Por outro lado, uma polftica de c1esenvolvimento da produyao ovilla
baseacla no sistema tradicional de explorayao, nao inviabiliza 0 apare
cimento de exploray6es mais intensivas, que poderao cocxistir com 0

actual sistema e beneficial' das mesm::LS aCyoes de apoio.

a sistema tradicional de explorayao de ovinos nao e uma
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forma arcaica Oll rara de produr;ao animal. Da mesma forma como se
pratica nesta e nOlltras regi6es do pais. encontram-se sistemas identicos
noutrm; paises. Em varias regi6es francesas, particulanncnte em zonas
de montanha cia Centro e Sui de Fran,a. os metodos, pralicas e COSlumes
seguidos pelos criadores de ovinos dcssas regi6cs sao muito semclhan
les aos seguidos pelos pastores cia rcgiiio de Braganr;a. Tambcm cm
Espanha se encOlllram sistemas cle aplora,ao similares. bascados no
pastoreio de percurso.

o sistema tradicional de explora~:(oeconsistcnte com a nova
PAC, nas suas orientacroes quanla it polftica do ambienle, cia prcserva
,ao das ra,as rllsticas, dos produtos cle qualidadc, da ocupa\,co do
lerrit6ria e com a recLlperacraa do interesse pelos sistemas eXlensivos.
De facto, a sistcma tradicional de explorac;ao de ovinos ganha novas
perspectivas no qlladro das orientac;6es prelendidas COI11 a evolllc;iio da
PAC.

Em doclimento cia Comissao das COlllunidades Ellropeias l

coloca-se como objcctivo a necessidadc de "manter umnumero slIfici
entemcntc grande de agricullores ligados atcrra. Este e0 unico meio de
preservar 0 ambiente natural. uma paisagem milenar C l1ll1 modelo de
agricul tura fam iIiar que traduz lima op~ao de sociedade. Este modelo s6
pode sobreviver com lima polftica activa dc desenvolvimclllo rural.
polftica essa que nao pode cxcluir os agricultores". Especificamente
para 0 sector agrfcola reconhece-se que "0 agricultor dcsempcnha, ou
pelo menos pode e cleve desempenhar. sil11ultaneamente, duns func;6es
principais: lima activicladc de prodLH;;.iio e, ao mesmo tempo lima
aClividade cle protec~;Jo do ambiente e de desenvolvimcnto rural (... 1a
protccc;ao clo ambicllte impl ica 0 reforc;o do papel do agricultorcnquan
lO responsavel pclo ambicntc, atraviSs da utilizac;ao de metoc!os de
prodl1~ao mcnos inlensivos e a aplica<;ao de medidas favor(lveis ao
<lmbiente". Para 0 cCJuilfbrio dos mcrcados, alem dos instrulllcntos
prcvistos, "as organ iza~6esde mercado deveriam igualmclltc iIlCCllt ivar
a cxtcnsificaC;;Jo a ri m de: reclllzi r as exccdenles cia proclu<;;ao; cont riblli r
para uma agriculturtl compallveJ com 0 ambienle e para a prollloc;iio cle
produtos alimenlares de alta qualiclacle".

Estas indica~6es da Comissao clas Comunidades Europeias
estao presentes no texto cia nova PAC. Em documel1lo clo Minislerio da
Agricultural salienta-se que '·0 novo cnfoquc cia PAC reconhece e
valoriza a dupla funcriio dos agricuilorcs. designadamente enquanto
proclulores de matcrias primas e cle alimcnlos. e enquanto agentes
dccisivos do Dcscnvolvimcnto Rural, do Orcienamclllo do Tcrrilorio e
cia Protce,co Ambienlal. as objectivos <la Reforma, que 0 Govcrno

I ··Ev()lll~·a() e fllturo da PAC' - Documclllo de rclle:do cia Comissau". CUIllunicado da
Comissao ,lO Comclho. I~~ I.

·'Rclnrma da PAC - Silltesc <Ius pnncipai~ aspcctos ... Gabltlc[cdo Ministro, tvllnlSI~rio
da A~ncullura. 11)')2.
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desde scmpre c1assificou como positivDS e aclequados ~IS condiyoes cia
nossa agricultura sao: C... ) favorecer a extensificuyao cia prodtH;ao e a
resalu~aa das problemas ambientais; defender as explara~6es familia
res c a seu papel no equilibria do Mundo Rural". Nas Medidas de
Acompanhumcnto, estao previstas ajudas 'lOS agricultores que se C0111

prolllctam a, entre Dutrus, as seguintes ac<;6es: reconverler culturas
arvenses em pastagcns extensivas; extcnsificar a actividade pccuaria;
lltilizar olltras pr{lticas de prodlly~iO compatfveis COIll as exigencias da
protec<;ao do ambicnte e c10s rccursos nalurais, bcm COIllO cia preserva
yao do espayo natural e cia paisagem, Oll manutenc;ao de praticas de
produyao ja compatfveis, au criaranimais de rayas autoctones amcayaclas
de eXlinerao; canservar terms agrfcolas ou florestais, anteriormeille
abandonadas. Em resumo, as propostas referidas baseialll-sc, para alcm
de outros princfpios, no reconhecilllento da dupla fun<;ao dos agriculto
res enquanto produtorcs e protectores cia paisagem, bem como na
necessicIade de promover a extensificayao.

Se as orienla<;5es e polfticas sao definidas neste senticJo, entao
e altura de as por em pnltica e desenvolver polfticas de apoio aos
criadorcs de ovinos, para influenciar favoravelmente a evolw;:ao cIa
criayao de ovinos na regi50.

o sistema tradicional de explora<;ao de ovinos tem uma
dinftmjca propria, vai evoluindo ao longo do lempo e adaptando-se aos
estfmulos e condicionalismos que van emcrgindo. Esta evoluqao e
tambemllm indicador cia capacidade de inovayao dos pastores e cia sua
vontadc em melhorar a explor<1~ao de ovinos. Podemos dar alguns
exemplos cIesta evol lIC;aO, cOll1parati valllente h si tlli1yaO que se veri fiCtI

va h:i cerca de vinte ,mos. Verificou-se um <1umento no numero de
ovel has pOI' rebanho; uma mel horia sign ificati va nas instalacoes, lla sua
uti lizayao e nas condic;oes de alo.iame~to:na propriecIade do's rebanhos,
actuallllcllle nao sc encontram gados a meias; cada vez mais os pastores
culli vam forragcm (felTus, avcia e cevacla) para os ovinos; cada vez mais
recolTem ao arrendamento de terras destinadas ,10 rebanho; sllrgiram
experiencias com allimais de outras ra<;as ovinas; lUI interesse por caes
de rayas vocaciolladas para a guarda e conduyao dos rebanhos.

o funcionamcnto do sistema traclicional de exploraqao de
ovinos caloca algumas questoes, quanta ao presente e ao futuro cleste
sistema.

o relacionamento, quer seja de conn ito quer seja de coopera
yaO, entre pastores e agricultores e lima quesUlo hist6rica. Ela esta
relacionacla com a ulilizC1q30 do territ6rio peln comunidacle e das ten·as
particulares pelos rcbanhos. Este relacionamento C llluito mais de
coopcrayao do que de conn ito, e as siluuqoes deste tipo nao sao, no geral,
graves. Os potenciais conflitos podem ser solucionados atraves cia
real izayao, ao nfvel cia aldeia, de depositos em dinheiro, pel os pastores,
para inclcmnizayao de eventuais prejufzos provocados pelos rebanhos.

Conhecem-se situaqoes em que 0 pastor entra, propos it ada c
sorrateiramenle, em terras proibidas ao pastoreio. Este cOmp0rlalllento
deve ser atribufdo ao aventureirisl110 pessoal e ao prazer do risco, que
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nao eunico e exclusi va dos pastores, au como forma de tirar satisfa<;6es
por pequenos problemas surgidos no relacionamento entre os visados.

o trabalho de guarda e condu<;ao do rebanho e, muitas vezcs,
uma tarefa desagradavcl, feito em eondic;6es que sao poueo interessan
tes para os jovens. Ora ista pade afectar a evoluc;ao futura cia cria<;ao cle
ovinos. A principal lllo1ivac;ao para a continuac;uo clesta actividadc eo
rcndimcnta que ela proporciona e a falt.a de mclhores altcrnalivas, Oll

op<;6cs com 0 mesmo nfvel de rendimento.
Na opiniJ.o generalizada dos pastores e na comereializa<;ao

qlle se senle mais a falta de uma estrutura organizada que intervenha na
defesa dos seus produlOs. Os pastores s"o de opini"o que produzemlllll
produto (cordei ro) genu fno e de muito boa qual idade, mas essa qual ida
de nao e valorizada. CIll seu proveilo, n1.1 comercializac;ao. Se exislisse
lima organizac;;1o eooperativa que agregasse os criadores de ovinos e
defendesse a qualidadc do seu produto poderialll obter melhores rendi
mentos.

A necessiclade de desenvolver e apoiar a produc;ao ovina na
regiJ.o. leva-nos a coloear lima qucstao: como apoiar a explorac;ao de
ovinos, nos moldes do sistema tradicional de explora)=ao?

o uesenvolvilllento da produ)=ao ovina nao pode SCI' cncarado
isolad::l1n~nte. Deve ser aeompanhado pelo desenvolvimento das res
tantes activiclades do meio rural. Dificilmente se podera desenvolver a
produvao ovina. principalmentc quando praticada segundo 0 sistema
traclicional de explorayao, se n"o for acolllpanhada pelo desenvolvi
menta das reslanles actividadcs agrfcolas c peclIarias e pela melhoria
clas condiyocs de vida das populayocs clo meio rural. POI' isso, 0

dcscnvolvirnel1lo da eriac;ao de ovinos cleve ser enquadrado no f1mbito
mais vasto cia polftica de desenvolvlmento do meio rural e clas Sllas
actividades e pcla eoordenac;ao das acc;6es de divcrsas enlidades.

a Estado, atraves (las institui<;6cs que llItcla e dos sells
organislllos. nOllleadalllcnle os servic;os dependcnles do rVlinistcrio da
Agrieullura, cleve assumir a papel de patrocinador do descnvolvimento
da eria~ao de ovinos na regiao. A sua acc;ao naa deve lilllitar-se
Silllplcslllcnte ~t concessao de subsldios e ajudas rinanceiras aos criado
res c ~IS SlIas associac;6es. ESla forma limitada de actllac;ao revela
alheamento face aos problemas da produ<;ao ovina c opc;ao pel a soluc;ao
mais r<leil.

Uma cstrategia de desenvo[vimento da criayuo e1e ovinos
dcvera assentar emlnh pressupostos: respeito pclo sistema tradicional
de esplonl,ao cle ovinos: credibilidade das institui,oes e rela,,,o de
mutua conrian<;a entre as institui~6es e as criadores; liga<;ao e cOQl·de
nac;ao entre as divcrsas instituic;6es com influellcia n(\ prodlH;UO ovina.

o respeito pelo sistema tradicional de explora,"o pressup5e 0

respeito pelas pn'iticas e teenieas seguidas pelos pastores. Pelo facto de
lItilizarem processos e prciticas tradicionais, os pastores nao podem SCI'

considerados ··atrasados". Devem SCI" comempladas as suas necessida
des cos seus interesses. as caracteristicas do sistema e os condicional ismos
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cia regiao. Para isso, enecessaria conhecer e compreender 0 fUllciona
mento do sistema e aceitar as suns especificidades.

A confianr;a ni.lS instituic;ocs c a sua credibilidade sao Illuito
importantes para a adesao dos criadores de ovinos aos program<lS e
ac~6es a e1esenvolver. Os problemas e c1iriculclacles que afectam os
pastores, como por exemplo, as eli ficulelacles provocaclas pela poslura
municipal de apasccllli.lc;50. 0 atraso no pagamcl1to das indemllizayoes
dcvidas aos abates sanitarios deanimais. 0 atraSQ na rctirada dos animais
para abate, a falta de apoio tecnico c a cscassez de illfonnayao,
refleclcm-se negativamente na confial1~a que as instituiyocs Illes mcre
ccm.

A lig,u;ao e coordena~ao entre as instituiyoes pennitin'l
potenciar as aCyoes a desenvolver e facilitar a resoluc;ao de alguns dos
problemas que afectam os criadorcs de ovinos. Permitinllllelhorar a
articular;ao dllS diferentes acti vidades e arcas de aCluac;ao. pel a condi~ao
de que 0 desenvolvimenlo da criac;ao de ovinos deve scr enquadrado no
ambilO mais vasto cia politica de desenvolvimclHo do meio rural e das
suas aClividades_

A cstralegia de ciesenvolvimento cia criar;i.lo de ovinos deve
envolver mcdidas prioritarias nas seguinlcs areas: invesliga~ao, apoio
l~cnico c inrormac;ao, form'-lc;50, apoio fls associaC(oes de criadores.

A invesligaC(<lo cleve ;Jcompanhar 0 processo de descnvolvi
mento da produr;ao ovilla e, sobretudo, antccipar e dcmonstrar SOlllyOeS
para os problemas cxistentes. A preparac;ao de mcdidas de fomento c
desenvolvimcnto cia criayao de ovinos exigc 0 conhecimento profunda
do fUllcionamento do sistcma tTadicianal de explonu;aa. Ja referimos
que eSle sistema tcm lima dinfImica pr6pria e esta sujeilo a evoluc;ao, por
isso, 0 c1esellvolvimento da procluyao ovilla cleve ser acompanhado pela
invcstigac;uo e estuclo permanenle cia SUi.! evoluyao, cia cmcrgencia de
novas situac;oes e de novas ncccssidadcs dos criadores.

Um aspecto a merecel' investigacrao rcfere-scfls potencialidadcs
dos animais cia raya Galega Braganc;ana, em especial as ovelhas pretas
que, segundo os pastores, apresentam algumas vant;Jgens em rehJ(,,:ao fls
ovelhas brancas. A importanci<.l c1as ovelhas pretas nos efectivos ovinos
da regiao tem sofrido ullla rcdll~ao accntuada e, aClualmenle, 0 scu
numero e mllito baixo. Estes animais estiveram, e estao, sujeitos a uma
maior pressao de selecc;ao. Esta padc SCI' uma das razoes para que os
excmplares existenlcs apresenlcm. sob 0 ponlO de vista dos paslorcs.
qual idades vantajosas, relativamente ~lS ovclhas brancas. 0 dccrescimo
no numero de ovelhas prelas pode. tambcm, eSlar associado a questoes
de ordem genetica, rclacionados com a transmissao de caracteres dos
progcnitores para os sells descendentcs. A quase lOlalidadc dos carnei
res usados como reprodLHorcs sao de Hi branca.

Varios mltros aspectos mereccm a atenc;ao cia investiga~ao

como. por excmplo, 0 melhoramento da ra~a Galega Bragan~ana: a
capaciclade de aproveitamellto dos recllrsos alimentares e a capacidade
de mobilizac;ao das reservns corporais; a influencia c1as pastagcns
naturais na produyao das rcbanhos en acc;ao do pastorcia na l1lanLlten~ao
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clo coberto vegetal; a concep<;ao e utiliza<;ao clas instala<;6es e a sua
import[lIlcia para a melhoria das condic;oes de trabalho clos pastorcs; a
qualidade organolcptica ela carne dos cordeiros criados neste sistema e
a possibilidadc cia sua valoriza~iio.

Os restllta(~os cia investigm;ao, porem, nao devem ficar nos
centros de pesquisa. E necessi:lrio esLabeleccr canais e redes de cOlTIuni
cac;ao que permitam cficiencia e rapidez 11a divlllga~ao daqueles resul
tados e de tad a a inform<.lyllO com interesse para as criadores de ovinos.
Esta medida clevera estar associada ilS mcdidas de apoio tecnico e cleve
cllvolvcr as associa<;6es de criadores.

Para 0 apoio H~cnico C necessaria disponibilizar recursos
humanos com formar;ao tI~cnica em diferentes areas. 0 apoio tecnico
cleve incillir medidas abrangendo todas <.IS tlreas, desde a prodllyao i1
eomereializa~ao. E lllll campo Illllito vasto de aetl1a~ao, de que damos
de seguida alguns exemplos.

Na condu~ao e guarda do rebanho 0 pastor serve-se de 1II11

cajaclo e cia ajucla clos caes quc acompanham 0 rebanho. Os caes sao,
geralmente, animais dc grande porte, mais voeacionados para 0 comba
te a preclaclores clo que para a conclu<;ao clo rebanho. Hoje em clia, 0

,Haque de precladores j~.nao tem a mesilla importaneia que Linha no
passaclo, clar que, 0 trabalho cle conclu<;ao clo rebanho pocleria scr
faci Iitado se os pustores passu fsselll dies dc guarcla devidamente treilla
dos e de ra~as vocacionadas para esta tarefa. Alguns pastores jt.
manifestaram interesse em adquirir. em Espanha, caes lreinaclos para a
conclu<;ao cle rebanhos.

Um outro exemplo cliz respeito as insLala<;6es. Os pastores tem
in vesticlo na construc;ao de corris;as. pOl' sua conla. Estas corrivils novas
tem, de forma geml, melhores condi~oes de ulojumcnto do que as
corri<;;as anligas. mas h(l alguns aspectos que mereCCI11 reparos: a escolha
do local, l11uitas vezes as pontos mais altos: os materiais de conslrw;ao
lItilizudos. C0l110 0 zinco na cober-tura; as acabamentos incomplelos.
com bloeos de cimento e tijolo ~l vista. Par isso, as corriC;i1s novas {em
maior impacLo na paisag~m. A prcservac;ao da paisagem deve SCI' um
dos vcctores do desellvalvimellto do I11cio rural e, neste aspecto, as
corris;as i1ntigas estaa melhar illtegradas na paisagem. a pastor cleve SCI'

apoiado Il.i-l concep~ao c nll escolha dos m<lteriais de construc;ao das
corri<;as. E possfvcl reduzir os custos de eonslru~ao dos alojamelltos
scm diminllir a sua fllncionaliclade, e meJhorar a sua qualidade tanto a
nfvel da intcgr~waona paisagem como na gestao e ocupac;ao do terrilO
no.

POliCOS criaclorcs pOSSlIel11 illstalac;6es que permiti.1J11 a ri.lcil
rcaliza<;;ao de trabalhos C01110 a tosquia e trataJ11elllQs higio-sanitarios
que exigcm a scpara~ao de animais por 10les ou isoladamente. Estes
trabalhos estarium facilitados com a exislencia de parques de maneio,
mas a maioria dos paslores desconhece a sua utilidade e funcionamenlo.
A consLl1u;ao de parqllcs de mi1nclO nas alcleias com maior 1ll1ll1ero dt'
rebi.lllhos pode SCI" uma meclida que cOlltriblla para melhorar as condi
<;6es de lrabalho clos criaclores cle ovinos.
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Outras mcdidas poderao sel" tomadas para mclhorar as concli
,oes de trabalho dos pastores. A eonstm,ao de loeais de abeberal)lento
para animais, que servirao tambem para outras especies animais. E uma
medida de grande utilidade que foi jc1 concretizada pOl' algumas Juntas
de Freguesia. Podera ser passiveI actual' no melhoramelllo das condi
~6es de pastagem dos bal<.lios e 11a reconversao de terrenos baldios
incultos c abandonados, atraves do controlo da vegctai(ao arbustiva que
pr~jud.ica0 crescimento cia pastagemnatural c clificulta a passagem dos
aIllIl1UlS.

A forma,ao profissional dos paslores poden! camribllir bas
latHe para 0 desenvolvimcnto cia produc;ao ovina. 0 pastor tem vontade
de aprender e esta abeno :1 inovac;ao. Excmplo disso e a introduyao dc
rac;as exolicas, de maior potencial produti va, que 0 pastor experimcnta
na tentaliva de obter melhores resultados. Um Dutro exemplo e a
mel haria substancial no estaclo sanitario dos rebanhos resultantc cia
intervenlfao clos ADS mas tambem de uma maior preocupac;ao dos
pastores quanta a cste aspecto. De uma forma geral, todos os paslOrcs
possuemuma pequena rescrva cle farml.lcos para lralamcnto de doenc,;as
c tratamelllo higio-saniti.lrio.

Muito poderia scr feito na formayao dos paslores. especial
mente nas tecnicas de maneio, e cnot6rio que ex iSle vOl1lade par parte
dos pastores em adquirirem mais conhecimentos. Ate agora, as ac~ocs

de forlllw;;:ao ja realizadas nao mOlivaram 0 il1leresse dos pastorcs,
principalmente porduas razoes. Em primeiro lugar, a grande variedade
de temas abordados, llluilOS dcles com POllCO interesse para os pastores:
elll segundo, 0 local e os hon.irios dos cursos, inconcilii.lveis com 0

trabalho na explorac;ao agricola e com 0 rcbanho.

As aCyoes de fOrllli..H;aO para pnslores clevcriam ser plancadas
de acordo com as Slli..lS necessicbdes e, para que possam atingir os
destillHli...irios, cleveriam ser realizaclas nas aldeias em horarios que
permitam a comparcl1cia dos pastores, scm arectar 0 seu lrabalho com
a guarda e conduyao do rebanho e com os trabalhos agricolas cia
explora~ao. 0 plano de forl11a~aodeve estruturar-se de forma a 1110tivar
e interessaros pastores. Para isso, deve come~arpar abordar os assuntos
que mais inleressam aos pastores c que mais Ihes prendem a atelH;ao.
Uma forma possivel sed. iniciar os cursos com as aspectos relacionados
com a medicina preventiva e tralamento sanitario dos animais. j;l que
este C lllll dos assuntos que mais prcnde a aten~ao e inleresse dos
crindores de ovinos. QUIros aSSunlQs que dcspertam interesse saO as
relacionados com as instalac;6es para alojamento dos animais, a uti liza
~ao de cquipamentos para maneio, os animais e 0 maneio reprodulivo.

As assacia,oes padcm desempenhar lim papel importante na
clefesa dos inleresses dos pastores e no desenvolvimcnto da produc;ao
avina, que podcrao vir a lidcrar. Para is so, 0 Estaclo deve incentivar e
apoiar 0 associativislllo dos criadores de ovinos.

Com a existencia de associa~oesau cooperativas de criadores,
fortes c dinamicas, sera posslvel detcctar mais rapidamente a emcrgen
cia de problemas ou dificuldades da produc;ao ovina. Mas, as organiza-
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c;6es <.lssociativas existcntes sao de criaqao recentc e ainda nao possucm
meios e dillamica para se assumircm como fortes intervenientes no
processo de clesenvolvimento cia proclu,ao ovina, faitancio-ihes, princi
pal mente, recursos human os com fonnaqao tecnica.

As associaqoes e cooperativas de criadores de ovinos podcrao
ler uma ac,ao importallle na comercializa,ao dos prodUlos cia explora
~ao e na prcserva~ao c melhoramento da rarra ovina autoctonc. Uma
cooperativa de criadores de ovinos podera actual' ao nlvel cia
comercializayao dos cordeiros; pugnar pein valoriza~aoda carne desses
cordeiros, em run,oo da sua qualidade; defender a sua qualidacle e
conlribuir para a melhoria do rendimcnto dos criadores. Os paslores
razem guestao de frisar que a carne destes cordeiros 6 de tnuito boa
qualidade c1eviclo ~lS caracterlsticas da nlqa, de crescimento lento, caDs
pastas naturaiscolll que sao alimentaclos. A carne poderia SCI" valorizada
atendendo as SU<JS caracterfsticas pr6prias e II sua qual idade organoleplica.
Poclemos clar como cxcmplo 0 chnmado cordeiro cle Monlesinho,
apreciaclo pelas suas qualiclaclcs e sabor. Este procluto cia serra cle
fvlontesinho, inserida na areado Parquc Natural de Montesinho, poderia
ser objecto clc acc;6es de promo,ao e intcgraclo em projeclos cle clcsen
volvimento associado ao lurislllo, dc acordo com as condiqocs de UIll

parCJuc natural.
A associa<;ao de criadores de ovinos da raqa Galega

Bragan~ana, conjuntamcnle com oulras entidades, devera cOlltribuir
para a preservac;ao e melhofamCnlO clesta raC;il. 0 que. para alt~m cia
importallcia de salvaguarda de..',ae patrimonio genetico. permitir<.l. tirar
proveilo cia versatiliclade e rusticiclade que estes animais possuem. Esta
ra~a esta muito bem adaptada lis condi<;6es de explonl~aona rcgiao e a
imroclll<;ao de raqas ex6ticas, apesar de mais procJutivas, nao roi
satisfatoria devicJo asua inadapta~ao£15 condi<;6es de explorttquo vigen
tes. Os pastores valorizam outras l'lInrroes que nao s6 a produc;ao ou a
procluliviclade clas ovelhas e clai a sua preferencia pelas galegas.

De tuclo 0 que ficou clilO, devemos refor,ar a no,ao cle que 0

desenvolvimcnro da produrrao ovina se clevc alicen;ar em lres compo
Ilentes fundamcntais: os pastores, ;]S organiz<.lqoes e 0 Eslado. Da
capacidade de rclacionamenlo entre eslas componcntes, 1I1llas de carac
tel' celective Dutra cle cankter individual, dependcd a evoluquo e
clesenvolvimento cia ovinicullura na rcgiao c 0 fuluro do sistema
tradicional de explorac;ao de ovinos.
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Anexo I - Efectivos ovinos, por distrito, no continente (1870 - 1979)

Distrito \ ,',," 1~70 1925 19:;4 1940 1955 1972 1979

V. do Castelo 37552 I 13036 88803 I 14050 105700 55043 52940
Braga 82407 115336 89981 114106 93574 33~~1 22783

Vila Real 136357 165960 145381 113364 125330 61416 46070
I3 rag..m<;<l 492434 332111 25117~ 372392 27~962 113356 156415
PorlO 46055 ~657X 63411 74649 71149 43004 304~5

Avciro 97066 96315 63930 81177 67623 36034 27857
Coilllhra 197527 144909 121117 126345 120799 7X496 52700
ViSCLl 2~1234 295~22 249875 311630 234749 110476 ~0811

Guard" 27%13 296367 273(,23 35337R 27767X 156802 114206
C. Branco 190797 323130 279797 321~51 349180 253177 161963
Leiria 102755 79910 75225 85232 83641 50402 47923
Santarcll1 121000 16~415 176144 213139 226~~4 139653 125762
Lisboa 103475 164~20 ~2~30 ~2861 86689 64808 65039
SClI:ihal 85757 127215 127435 12062~ 13148~

Ponalegrc 234334 385823 335646 337761 402972 280232 226672
Evera 243771 393454 405357 433993 416498 34321~ 330903
Bcja 235522 461053 389564 435867 455418 375560 350589
Faro 47289 60 I~o 46066 90665 6~631 46008 33301

COlltinentc 2977454 3683824 3223685 3~89875 3592912 2420194 2057907

POllle: MAP - 80lelllll Pecl/drio. Allu XLVII. 1981.
MA-DGSp - Armlalllelllo Geml de Gadus - /925
ME-DGSP· Arro/alJlel11U Ceral de Cat/os e !lI1imais de Capoeirtl - 1940
INE - ES1ar(,'lica Agrfcollis e Alimel11lfres (agrictlllflrll. silvicultul"a. pec[/{iria ('
pescas) - 19(,5
INE - Arrolwllell/o Genl! de Gado - 1972
INE - Recellsewllelllo Agricola do COlllillellle, Gado - 1979
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Anexo 2· Rela~iioentre 0 numero de ovinos e a popula~ao residente em <ada
distrito (1940·1979)

Ann 1940 1972 1979

I1tIJl1cro popllla~Jo ovin. Ilumero popul:wJo ovin. 11l1ll1cro popllIJ~a() ovin.

Dislrito OVI1H1S rcsidcntc Ih:lbil. ovinosrcsid (1970) Ihabi!. OVlllUS rc.,>.( 1981) IhahLl.

V. do Casl~lo 114050 261133 0.44 55043 251219 0,22 52940 256814 0,21

Braga 114106 4R7674 0.13 33M81 612710 0.06 227R3 70S924 0.03

Vila Re:ll 17336-1 291297 0.60 61416 267079 0.23 46070 2643S1 0.17

BragJIl,'a 372392 213679 1.7-1 173356 179763 0.96 15(J-l15 IX4252 0.S5

Ponll 7464lJ c)40~70 O.OR 43004 1311392 IUB 304R5 1562287 O.ll2

Avciro g1377 43:n05 0,19 36034 54g039 0.07 27R57 62298X 0,04

C'oimhra 126345 415g27 IUO 78496 401160 0.20 52700 436324 0.11

VisCII 311630 46902-1 0.66 11O.J76 -113366 0.27 ROSII 423648 0.1 t)

Guarda 353378 295663 1,20 I56S02 21 353l-; 0,73 114206 205631 0.56

C. I3ralll.:o 321 g51 304592 1.06 253177 255575 0.99 161963 134130 0,69

Leiria X52~2 35R021 0,2-1 50402 379429 0.13 47923 420229 0,11

S:lnlar~1ll 213139 42613(1 0.50 139653 430RR5 0.32 125762 454123 0.2X

Lishoa R2R61 105-1731 0.08 6-180S 1577390 0.0-1 65039 2069-167 0.ll3

SctLibal 127215 270000 0.-17 12062X 4679-16 0.26 131-1S8 658326 0.20

Portalegn: 337761 IS90.J.J 1.79 2W132 145929 1.92 226672 1-12905 1,59

[vora 43J')t;J 209956 2.07 34321S 178538 1,92 330903 t R0277 Ul4

Ikj:l 435H67 27K215 1,57 375500 204RI6 UU 3505R9 IXR420 1,86

Faru 90665 JIlJ625 0.2R 4600R 26R4-10 0.17 33301 323534 0.10

FOllle: INE - Porl/lga/-AllIuirio ESlatlslico: Conlinenle, A (.'OI·es e Madeira - 1979.
INE - ES/at[sticlIs DClIlogrcfjico,\', COlllillenfe, A{-'ores e A1adeira - 1980-1982.
ME-DGSP - Armiall/elllo Geral de Gados e Allinwis de Cal'0eim - /940
/NE - Arm/all/ellio GemI de Gada - 1972
INE - RecenselflJ1ell1o Agrfcola do COJllinell1e, Gado - /979
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Anexo 3 - Existcncia de baldio utiliZ'lvel

Aldcia

Alfaiilo
Aveleda

Vargc
Babe

Labiadus
Barral

Sacoias
Vale de Lamas

Calvel he
Carragosa

SUlllclo
Carrazedo

Alirnonde
Caslrclos

Conlelas
Cnstro de Avelas

Fonte Barrosas
Grandais

Coelhoso
Deilao

Petisqueira
VilaMcil

Donai
Lagomar
Snbariz
Vila Nova

Espinhosela
Tcrroso
Cova de LUil
Vilarinho

Faflde
Caroccdo

Franrra
Monlesinho
Portcln

Gimondc
Gondescnue

Oleiros
Portela

Gostci
Castanheira
Formil

Grij6 de Parada
Frcixcdclo

[zcda
Macedo do Malo

Frieira
Salleeri/',

Mcixcdo
Oleirinhos

Milhao
MllS

Pal,:{)

l1aldio utilizavcl

Nau
Nilu
Nao
Sim
Sim
Sim
Nfio
Nao
Sim
Nao
Nao
Nan
Sim
Nau
Sim
Nau
Nao
Nao
Sim
Nau
Naa
NJ:o
Sim
Sim
Nao
Nau
Nao
Nao
Nan
Nan
Sim
Nilu
Sim
Sim
Nilo
Sim
Nlio
Nilo
Nilo
Sim
Sim
Nan
Naa
Nan
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Naa
Sim
Sim
N1io

Aldcia

Nogueira
OUleiru

Paradinha
Parada

Paredes
Paradinha Nova

Paradinha Velha
Paramio

Fonles de Transbacciro
Ma~as

Zeivc
Pincla

Valverde
Pornbares
Quintanilha

Rcfega
Vei!!as

Quintela de Lampar;as
Bragada
Veigas

Rabal
Rebordainhos

Pereiros
Rebanmos

Sarzeda
Rio Frio

Par;()
Rio Onor

Guadramil
Salsas

Freixcda
Moredo
Vale Nogueira

Sarnil
Santa Comba de Rossas
Sanla Maria
Sao Juliao de Paltlcius

Caravel,]
Pal!lcius

Sao Pedro de Sarrnccnos
Se
Sendas

Fcnnclllaos
Vila Fmllca

Scrapicos
Cmr;ilozinho
Vila Boa

Sunes
Lanr;ilo
Vidocdo

Zoio
Marlim
ReCoins

Baldiu ulilinlvel

Nao
Sirn
Sim
Sim
Nao
Sim
Naa
NJo
Nilo
Nilo
Nilo
Nfio
Sim
Nfio
Sim
Nilo
NJo
Nan
Sim
Nilo
Sirn
Nao
Nau
Ni10
Nilo
Nao
Nao
Sirn
SltTl
Ni10
Nfin
Nao
Sim
Sim
Silll
Sim
Sim
Silll
Silll
Sim
Silll
Sim
Sim
Nan
Sim
Nan
Nan
Nan
Nilu
Nan
Nan
Nan
Nao

FOlllc; [nfnrmar;iln obtida por illquiri((~i().
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Anexo 4 . Dns rnzoes dn escolhn dos dndos das Indcmnizn~ocs

Compensatorias para a obtcnc;;ao da informac;;ao sobre os efectivos pccuarios
no concclho de Bragall~a

Para a rcalizayfio deste trabalho tornoll-se necessario conhecer a distri
bui~ao dos efectivos animais pelas diferentes aldeias do concelho de Bragan~a.

Para isso precisi:l.mos de saber, para cada aldeia, 0 numcro de ovinos, bovinos e
caprinos; 0 numero de manifestanlcs, au seja, 0 mlmero de pessoas que tem
animais; 0 numcro de rcbanhos e 0 mImero de ovinos em cada rebanho, no caso
especifico dos ovinos. Na falta de oulra informa~ao, poderfamos consider,u' os
dados relativos as Indcmniza~6es Compensatorias (lC) e ao Premio aos Produto
res de Ovinos e Caprinos doanode 1990, alturaem que iniciamos 0 nosso trabalho.
Utilizi.'imososdados relativos [IS Ie pOl·queestes nos merecerammaiorcredibilidade
e COIHem inforl11ac;ao sobre as divcrsas especics animais, ao contn'irio do Premio
aos Produtores de Ovinos e Caprinos que apcnas 5C refere aos ovinos.

As condic;6es de acesso, elegibilidade c a fiscalizac;ao das IC e do
Premio aos Produtores de Ovinos e Caprinos sao diferentes, pelo que as valores
globais de um e de outro sao tambem diferentes. As ICI consistem l1um "subslJio
ao rendimenlo a conceder anualmenle aos agricullores de regioes desfavorecidas,
em fun~ao do erectivo pecllurio e/oll cia slIperffcic agrfcola dctida" c tem pOl'
objectivo "assegllrar melhores rendimentos aos agricllltores das zonas
desfavorccidas, como compensa~aode desvantagens naturais, com vista a evitar
o despovoamento e garantir a manutenvao do espa~o rural". as bencficiarios
podem scr agricultores individuais ou agrupamentos de agricultores e as condi
~6es de acesso dos agricultores individuais sao: "scr agricultor a tItulo principal;
residir em regiao dcsfavorecida; cxplorar, no mlnimo, I hectare de superffcie
agrIcola util situada em regiao desfavorccida; comprometer-se a manter a activi
dade agrIcola e 0 efectivo pecm'irio por um perfocto Ilao inferior a cinco anos; nao
recebcr pensao de rcfot'mi.l ou invalidez; estar inscrito na Segurilnyl1 Social como
produtor agrlcola"2. a controlo cia veracidade das dcclarac;6cs e clo cumprimcnlo
das condi~6esde acesso efeilo pelos ser\'i~osda Dircc9ao Regional de Agricultu
ra que podcm visitar a explora~ao em qualquer ahura, assim como solicilar
infonlla~6es adicionais sabre 0 agricultar, a explora~ao Oll 0 erectivo peclli.l.rio.

a Premio aos Produtores de Ovinos e Caprinos consistc num "premia
allual, cOllcedido atraves do FEOGA-Garamia, aas produtores e1e ovinos e
eaprinos, com 0 objectivo de os compensar de uma perela de rendimento prove
niente da diferen~a entre a media dos pre~os constatados no mcrcado e a pre~o

base fixado para a campanha anterior"3, Os beneficiarios sao todos os produtores
de carne de ovino c capri no, entenc1endo pOI' produtor as pessoas singulares ou
colectivas e agrupamcnlos de pessous singulares ou coleclivas. As c0l1di~6cs cle
acesso do produtor singular sao: ser titular de lima unidade de procltl~ao agrIcola

I As !nd~mniza~'Ocs CompcnsiHurias cst;lu rcgulamentadas pdo DccrclO-Lci ItlJ J1S8, de [7 LIe
Junho c pclo OccrclO Rcgulamciltar n° 24·1\/86. de 30 de Junho. 0 proccsso de 3lribuir;ao das
Intlcl11llizac;ocs Compcns:lttJrias cst;, definido pcb Portaria n" 242/89, de I de Abril.

1 "!ndcmniz;l{;ocs Compclls:1l6rias - Reg. 797". OGPA - MAPA.
1 "Prcmio :lUS Produtorcs de Ovinos C Clprinos", INGA
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individualizada em territ6rio nacional, na qual se dedique a explora,ao de pelo
menos dez (10) ovelhas C/Oll cabras com direito a premia; manter as animais com
direito a premio na unidade de produ,ao durante cem (100) dias contados a partir
do ultimo dia do periodo de inscri,ao. a eontrolo da veracidade das deelara,oes
sera feito pelo INGA durante 0 periodo de reten,ao de cem (100) dias.

Face aestas difercntes cOlldi~oesde acesso, perfodo de vigenciae forma
de fiscaliza,ao das declara,oes, entendemos ser preferivel a uliliza,ao dos dados
das Ie. No caso das inscri,oes para 0 Premio aos Produtores de Ovinos e Caprinos
estarfamos a desconsiderar 0 numero de ovinos correspondentcs aDs inumeros
agricultores que possucm menos de dez ovelhas. 0 perfocto de tempo exigido para
a posse dos animais, perfodo de retenc;ao, e inferior a um ana, pelo que alguns
negociantes se inscrevcm como produtores e nao chegam a manter esses animais
durante todo 0 ano. A forma como e reita a fiscaliza,ao, aliada ao curto periodo
de reten~ao, permite a existencia de inscrir;oes fraudulentas, algumas detectadas
pelos tecnicos da DRATM. Fomos alel1ados pOI' esses tecnicos para a fraea
eredibilidade dos dados referentes ilS inscri,oes no Premio aos Produtores de
Ovinos e Caprinos.

Os dados elas Ie tem algumas limitillfoes que vao reflectir-se no Ilumero
de ovinos, as valores para 0 numero de ovinos pecam quase sempre par defeito.
ISlo pOl'que 0 numero deovinos inscrilos nas IC e inferiorao numero real de ovinos
existentes. Sao vi.lrias as razoes que levam a eSla SilUa~aO:

-56 se podem inscrever os propriel::irios de OVillOS com estatuto de
agricultor a tflulo principal e que se compromelam a manter 0 erectivo pOl' 11m
perfodo pre-estabelecido. Desta forma, n50 est rio inscritos animais pertencentes
a pessoas com outras actividades, nao-agrfcolas.

-as prodlltores de ovinos que estao reformadas naa tem acesso its JC.
par nao terem 0 estatuto de agricultor a tftulo principal. Como h~l varias pastores
nest a condiqao, os seus animais naa eslao contabilizados. Os criadores costumam
tornearcsta situayao fazendo a declaraqao em nome cia esposa all de outro fami! iar
que prencha as condiyoes de acesso, mas, como pudemos verificar, ha casos em
que isso nITo aconteceu, par desconhecimcnto dcste estratagema.

-as pastores, quase sempre, inscrevcm um numero de ovinos inferior 410

que na realiclacle possuelll. Fazem-l1o pOl' razoes de seguranya quanto il possivel
fisealiza,ao. a produtor receia vel' 0 rebanho afectado pOI' mortalidade ocasional
e fortuila ou ver-se obrigado a vender algumas ovelhas com problemas sanitarios
C, precisamente na altura em que 0 seu efeclivo eSla reduzido, ser alvo de
fiscalil.a~aopOl' parle dos tecnicos do Ministerio da Agricultura. Nalguns casos,
a diferen~a entre 0 numero de avelhas inscritas nas IC e 0 seu numero real chega
a ser de trima animais.

Apesar destas limitac;6es, as IC sao tJI11 bom instrumento para estudar a
distribuil;;ao c10s ovinos no concelho. Da mesma forma, as inscric;oes nas IC dos
prodmores dc bovinas e caprinos pcrmitcm-nos saber a distribuic;ao destas
especies, no concelho. Utilizamos os valores das IC de 1990 pOI' serem, ,. data do
inicio do trabalho, as mais actualizadas.

as dados referentes as IC do allo de 1990 foram cedidos pela Zona
Agraria cia Terra Fria e pela Caixa de Credito Agricola Mutuo de Bragan<;a e
permitirilm-nos saber:
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-Numero de manifestantes - criadores au agrieultores a tftulo principal
quc POSSllCI1l ovinos - e numero de animais que possuem, sejam ovinos, eaprinos,
bovinos ou equfdcos;

-Numero towl de ovinos pOl' freguesia e par aldeia. Numero de manifes
lantes e numcro de ovinos inscrilOs pOl' cada manifestante;

-Niimero total de caprinos por freguesia e por a(deia. Niimero de
manifcstantes e numcro de eaprinos illserilos pOl' cada manifestante;

-Numero total de bovinos por freguesia e por aldeia. Numero de
munifestantes, n(imcro de bovinos adultos, de leite e de carne, e numero de
bovinos dos seis meses a dois anos de idade.
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Anexo 5 - Efcctivos ovinos e numero de manifestantcs

Total < de 100 an > 100 all > 1)0

Aldcia n° de nU dc n° de n° de nU (IL' n° de n° de n" de
(winos manif. ov. malli r. ov. Illani r. ov. manit".

Alfai;\o 181 3 76 2 II)) I 0 0
Aveleda 301 2 0 0 301 2 301 2

Varge 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahe 390 14 390 14 0 0 0 0

Labiados 182 ) 80 4 102 I 0 0
Ba,al 632 6 317 4 31) 2 200 I

Sacoias 267 ) 17 3 2)0 2 0 0
Vah: de Lamas 116 2 6 I 110 I 0 0

Calvelhe 84 4 84 4 0 0 0 0
Carragosa 391 4 I I 390 3 1)0 I

SOlltelo 41) 4 146 2 260 2 0 0
CarrazeLlo 75 I 75 I 0 0 0 0

Alimonde 0 0 0 0 0 0 0 0
Castrclos 146 2 30 I 116 I 0 0

Conlelas 222 3 112 2 110 I 0 0
Castro de Avelas 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonte Barrosas 218 2 oS I 150 I 1)0 I
Grandais 0 0 0 0 0 0 0 0

Coelhoso 717 10 255 7 462 3 362 2
DeiJao 380 26 242 2) 147 I 0 0

Petisqllcira 75 3 7) 3 0 0 0 0
Vila Mea 71 8 71 8 0 0 0 0

Dnnai 08 I 98 I 0 0 0 0
La~oJllar )66 7 192 4 374 3 1)4 I
S,lbariz 60 I 60 I 0 0 0 0
Vila Nova 3 I 3 I 0 0 0 0

Espinhosela 230 2 0 0 230 2 0 0
Tcrroso 143 3 3 2 140 1 0 0
Cova de Lua 131 2 I I LVI I 0 0
Vilarinl10 122 2 2 I 12() I 0 0

F,lfldc 1)8 I 0 0 1';;\ I 1)8 I
Caroccdo 212 4 12 3 - I 200 I

Franya 57) 4 0 0 5 I.' 4 32) 2
Montcsinho 230 4 110 3 l~(j I 0 0
Portelo 65 I 65 I 0 0 0 0

Gimondc 670 7 304 4 3hh 3 0
Gondescndc 0 0 0 0 0 0 0

Oleiros 120 I 0 0 120 I 0 0
Portela 3) I 35 I 0 0 0 0

Gostci 150 2 50 I 100 I 0 0
Castanhcira 120 I 0 0 120 I 0 0
Fnrmil 255 2 0 0 255 2 0 0

Griju de Parada 9CJX II lXX 5 780 6 200 I
Freixcdclo 334 4 90 2 244 2 0 0

lzeda 355 3 0 0 3)5 3 0 0
Macedo do Mato 132 3 132 3 0 0 0 0

Fricira 318 3 90 I 22X 2 0 0
Sanccri/. 65 I 65 I 0 0 0 0

Meixcdo 227 4 108 3 J 19 I () ()

Olcirinhos 127 5 7 4 120 I 0 ()

(cnl1t1I1U:l)
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Anexo 5 - Efeetivos ovinos e mimero de manifestantes (eontillua~ao)

TOlal <de 100 an > 100an > 150

Aldeia n° dl: nU dc n° de n" de n" de n° de nO de nO dl:
ovinos maniL uv, mani r. OV, manif. ov. mani r.

Milhao 1046 12 216 6 X30 6 340 2
M<.ls I 10 I 0 0 I I0 I 0 0

Par;6 235 2 0 0 235 2 U 0
Nogueira 675 7 14U 2 535 5 0 0
QUlciro 539 7 158 4 3XI 3 0 0

Paradinha 110 I 0 0 110 I 0 0
Parada 5-11 6 125 3 416 3 150 I

Parcdl:s 300 2 0 0 300 2 200 I
Paradinha Nov~1 252 3 7 I 245 2 U 0

Paradinha Vclha 2 I 2 I 0 0 0 0
Parrlmio 337 5 112 3 225 2 0 0

ranles Transb. 124 2 4 I 120 I 0 0
M:H.;as 1~2 2 92 I 1110 I 0 U
Zeivc 325 5 205 4 12U I 0 0

Pinel a 495 5 5 I 4~O 4 15U I
Valvcn.k 76 I 76 I 0 U 0 0

POlllbares 3S2 4 76 I 306 3 0 0
Quinlanilha 430 3 0 0 430 3 315 2

Refc!.!a 0 U 0 U U 0 U 0
Veigas 266 4 24 2 242 2 0 0

Quint L:HllP<lltas 762 7 12 I 750 6 0 U
I3ragada 90 I 90 I 0 0 0 0
Vei!.!as 2 I 2 I 0 0 0 0

Rahar 945 7 0 0 ~45 7 4:-15 3
Rehordainllos 451 5 211 3 240 2 0 0

Percinls 4(, 2 46 2 U 0 0 0
Rchardaos 633 7 (J3 3 540 4 170 I

Sarzcda 415 6 IX4 4 231 2 0 0
Rio Frio 476 5 I I 475 4 0 0

Pat;u 40 I 6 x... -I 31-1 2 314 2
Rio Onor 225 n.; 22:' IX 0 0 U 0

Guadralllil 187 6 IX7 6 0 0 0 0
Salsas 225 3 X5 2 140 I U 0

Frcixcda 229 3 12() 2 100 I 0 0
Morcdo 310 5 207 4 103 I 0 0
Vale Nogueira 35{) 5 351) 5 0 0 0 0

S:unil 3XO 6 275 5 105 I 0 0
S. Comha Rossas 405 ., 0 0 405 3 0 0
Sanla Mari,) 6X7 8 232 4 455 4 0 0
S. Juliao Pal,teios 460 3 0 0 46U 3 460 3

Caravcla 2}O 2 IS I 212 I 212 I
Pal:kios 550 6 90 2 460 4 0 0

S. Pedro Sarrac. 245 3 3 I 242 2 U 0
Sc 78-1 9 282 6 502 3 372 2
ScmJas 6 2 6 2 0 0 U 0

Fcrmcnlaos 250 3 1-1 I 236 2 0 0
Vila Franca 225 3 2 I 223 2 0 0

Scrapicos 555 5 165 2 390 3 0 0
Carl;aozillho 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Boa 0 0 0 0 0 0 U 0

(conunu,l)
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Anexo 5 - Efectivos ovinos e numero de manifestantes (continua~ao)

Total < de 100 an > 100 an > 150

Aldcia n° de n° de n" de n° de n° de n° de n" de n° de
ovinos mani f. ov. mani r. ov. Ill<lni r. ov. manif.

Sones 528 4 0 0 52X 4 150 1
Lanc;ao 59 1 59 I 0 0 0 0
Vidoedo 295 2 85 1 210 I 210 I

Zoio 386 4 1 I 385 3 15 I I
Martim 0 0 0 0 0 0 0 0
Refoios 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (concelho) 29579 409 8052 242 21527 167 5879 35

FOllle: Inscri(;oes /las Il1demniza~'rJes Compel/solorios de /990.
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Anexo (, - Efcctivos bovinos

A[dei" Bovinos l3ovinos Bovinos Tntal
dt: Icite de carne de subslitui<;ao de bovinos

Alfaiao 17 14 II 42
Avcleda I~ 31 5 54

Vargc 2 16 I 19
Babe 27 96 23 146

Labindos I 20 3 24
13acal 41 65 31 137

S~\Coias 23 36 16 75
Vale de Lamas 25 4 R 37

Calvclhe 7 35 23 65
Carragosa 16 29 13 5X

SOlltclo 5 II I 17
Carrazcdo 26 16 7 49

Alimondc II 34 14 59
Caslrclos 2 57 20 79

Conlelas 5 37 5 47
Caslro de Avclas 123 22 41 1~6

Fonte Barrosi.ls 35 [R 14 67
Grandais 5 4 0 9

Coclhoso 18 77 31 126
Dcitao I~ 117 II [46

Pclisqucira 0 12 3 15
Viln Mea 7 33 6 46

Danai 6 51 14 71
Lagumar l~ 10 20 4R
Sahariz 0 4 0 4
Vila Nova 2 15 6 23

Espinllosela [6 4~ 39 103
Tcrroso 3 41 X 52
Cova de Lua X 34 " 53
Vilarinho 3 17 I 21

pall(k 3 16 3 22
Caroccdn 7 30 16 53

Franlfil 3 ~ 9 20
MOlltcsinho 0 2 2 4
Portelo 0 2 0 2

Gimonde 0 14 6 20
Gondesencle 7 34 9 50

Olciros 5 47 13 65
Portela 0 " I 12

Goslei 63 8 28 99
Castanheira 16 4 7 27
Formil 73 26 38 137

Griju de Parada 33 60 15 108
Frcixedclo 6 61 12 79

Izcda 33 56 67 156
Macedo do Mato 23 37 14 74

Frit:ira 4 19 8 3[
Sanceriz 14 20 16 59

Meixedo X 21 10 39
Olcirinhos 6 12 6 24

Milh50 41 67 18 126
(contjnu~)
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Anexo 6 - Efectivos bovino' (continua~ao)

Aldcia Bovinos Bovinos Bovinos Total
de Icilc de carne de substitui\=ao de bovinus

Mos II 19 3 33
Pilt;<l 4 34 5 43

Nogueira 162 9 97 2@
OUlciro 10 32 20 62

Paradinha 2 16 5 23
Panula 57 90 53 lOO

Paredes 29 15 H 52
Pl1ri1dinha ova 15 3X 19 72

Paradinha Velha 0 1 I 3
Parflillio I 23 II 35

Fontes de Transbacciro 0 36 2l) 65
Mm;as 0 21 2 23
Zdvc 3 35 12 50

Pinela 20 55 4 79
Valverde 2 14 2 18

Pomb:lrcs 0 28 10 3X
Quinl:lnilha 14 5 7 26

Rcrcga 4 23 II 3[-;
Vcigas 0 5 2 7

Quintela de Lampa\=:ls II 54 14 79
Bragada 6 6 4 16
Veigas 4 16 6 26

Rabal 0 43 35 7X
Rcbordainhus 12 41 22 75

Pcrciros 2 20 4 26
Rcbordfios Ifi7 17 H2 266

Sal'7.ccla II 6 6 23
Rio Frio 5 25 X 3X

Pa((d 17 16 5 3R
Rio GnuI' 3 4fi 8 57

Gtladramil 4 30 7 41
Salsas 18 32 10 fiO

Frcixcda 12 22 7 41
Morcdo 6 22 8 ]6
Vale Nogueira 14 II 4 29

Samil 41 8 27 76
Santa Comha de Rossas 40 9 4 53
Santa Maria 9 16 21 46
Sao Juliao de Pal:kios 15 35 X 5H

C'lravcla 5 25 2 32
Pal;kios 32 20 5 57

Sao Pedro dc Sarracenos 19 2X II 5X
So 56 19 25 100
Scndas 30 27 16 73

Fcnnclllaos 21 22 2g 71
Vila FranG.1 6 28 X 42

Scrapicos 5 51 14 70
C'ln;aozinho II 10 2 23
Vila Boa 2 71 27 100

Sones II 23 2 36
Lalllf:io 25 25 17 67

(continua)
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Anexo Ii - Efectivos bovinos (continna~ao)

Aldeia Bovinos Bovinos Bovinos TOlal
de kite dc carne de slibstillli~ao de hovinos

Vidocdo II 26 8 45
Zoio 33 51 16 100

Marlinl 14 30 a 44
Refoios ~ 24 3 36

TOTAL (wlleelho) 1854 3023 1459 6336

FOIuc: Illscrirties /las bulemlliwc:ocJ CompclIslI!orias ell! 1990
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Anexo 7 - Numero de caprinos e de manifestantcs

nU de n" de n° de n° de
Aldcia eaprinos manifest. Iddeia caprinos manifest.

Alraiao 250 2 Nogueira ~ I
Aveleda 3Sl0 2 Outciro 7 4

Vargc 0 0 Paradillha 2~8 3
Babe 89 3 Parada IX!) 6

Labiados 62 5 Paredes 3 I
Ba,al 3 I Paradinha Nova 72 3

Sacoias 2 I Paradinha Vclha 20~ 3
Vale de Lamas 0 0 Par6.mio 2 I

Calvelhe 152 4 Fontes de Transbaceiro 72 2
Carragosa I I Ma<;as 14 2

SOlltelo 102 3 Zcivc 10 3
Carrazcdo 2 I Pincla 234 4

Alimondc 0 0 Valverde 60 I
Castrelos II 3 Pombarcs 398 8

Conlclas 65 5 Quintanilha 130 2
Castro de Avclas 0 0 Rcfcga 96 I

Fonte Barrosas 0 0 Veigas 5 I
Grandais 0 0 Quintela de Lampa<;:as I I

Coclhoso 0 0 Bra!!ada 142 3
Dei lao 0 0 Veigas 2 I

Pctisqucira 0 0 Rahal 114 3
Vila McIT 11 0 Rcborclainllos 158 4

Dunai I I Pereiros 271 6
Lagomar 0 0 Reho]"tHios 267 3
Sabariz 0 0 Sarzcda 64 3
Vila Nova 0 0 Rio Frio 184 4

Espinhoscla I I Pall) 5 2
Terroso 2 2 Rio Onor 68 12
Cava de Lua 7 3 Guadramil 50 I
Vilarinho 11 0 Salsas 327 4

Fafldc 0 0 Frcixeda 438 6
Carocedo 115 3 Moredo 33 I

Franca 15~ 2 Vale Nogueira II I
Mc;ntesinllo 122 2 Sallli I 0 0
Portelo 0 IJ Santa COlllba de Rossas 0 0

Gilllondc X4 I Santa Maria 4IJ I
Gondescnde 0 0 Sao Juliao de Palacios 20 I

Olciros 3 I Caravel a 3 I
Poncla 11 0 Pahkios 0 0

Gostei 0 IJ Sao Pedro dc Sarraccnos 270 3
Castanhcira 0 IJ S6 3 2
Fonnil 6 I Scndas 216 3

Grij6 de Parada 475 111 Fcrmcntaos 392 5
Frcixcdclo 349 7 Vila Franca 31 2

Izeda 130 2 Scrapicos 3m 4
Macedo do Mato 50 I Can;aozinho 2 2

Fricira 56 I Vila Boa 132 I
Sanceriz I I Sarles 113 4

Meixedo 0 0 LalH;ao 51 2
Oleirinhos 7 5 Vidocdo 70 I

Milhao 213 5 Zoio 5 2
Mus 0 0 Martim ~I 5

Par;(j 73 I Rcfoios 2 I

TOTAL (t:oT1cc1ho) 8675 222

Fonte: 11I.\'cri(,'i)es lias IlIdclIIlli:.auJcs CO/llpcnstl/(}ri{/s de !CJ90
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Anexo 8 - Entregas de cereal na EPAC no "eriodo de 1988 a 1990

Aldeia 1988 1989 1990 Media

Alfaiao 168.76 118,60 161,28 149,55
Aveleda 89,18 97,49 77,87 88,18

Varge 89.60 134.27 107,17 110,35
Babe 454.67 276,90 235,80 322,46

Labiados 10,55 10,89 0,00 7,15
B",;al 584,25 793,58 777,78 718,54

Sacoias 160,33 254,88 156,54 190,58
Vale de Lamas 165,74 204.45 135,36 168.52

Calvelhe 20.29 31,57 0.00 17,29
Carragosa 367,99 457,26 241,68 355,64

SOLltcio 59,92 64,01 55,77 59,90
Carrazedo 118,36 151,71 96,12 122,06

Alimonde 19,22 89,70 40,05 49,66
Casu'clos 75,87 106,15 49,25 77,09

Conlelas 63.76 74,83 85,20 74,60
Castro de Avelas 142,99 113,42 12,54 89,65

Fonle Barrosas 107.26 152.52 84,45 114,74
Granclais 51,66 59,90 33,70 48.42

Coelhoso 136,34 109,62 118,67 121,54
Deilao 100,23 80,61 98,42 93,09

Petisqlleira
Vila Mea 115,90 121,05 136,46 124,47

Danai 158,68 249,75 136,36 181,60
Lagomar 53,72 62,18 38,64 51,51
Sabariz 18,83 14.25 3,[9 [2,09
Vila Nova 38,01 68,70 14,51 40,41

Espinhosela 108,25 242,25 139,56 163,35
Terroso 87.09 76,85 70,87 78,27
Cova de Llia 71.99 60.48 36.35 56.27
Vilarinho 1,33 0.00 38,58 1330

Failde 79,24 [00,40 40,65 73,43
Carocedo 181,96 126,90 154,10 154,32

Francra 46,94 45.59 41,79 44,77
MOl1lesinho 2,49 41,69 45,76 29,98
Portclo 26.63 43,13 19,32 29.69

Gimonde 197,22 183.03 113,85 164,70
Gondesende 57,28 78,66 52,59 62,84

Oleiros 121,41 158.42 [04.67 128,17
Portela 3,60 [,14 9,23 4,66

Gostei 158.24 239,48 145,00 180,91
Caslanheira 39,63 42,05 31.62 37,77
Formil 119,99 183.14 96,72 133,28

Grij6 de Parada 423,69 38232 363,23 389,75
Freixedelo 177,69 233.62 154,06 188.46

lzeda 53,84 241,67 339,05 211,52
(contiu:l)
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Anexo 8 - En(regas de cereal na EPAC no periodo de 1988 a 1990 (conlinua~ao)

Aldeia 1988 1989 1990 Media

Macedo do MaIO 4,11 37,23 7,16 16,17
Frieira 0,00 41,92 16,29 19,40
Sanccriz 6,82 10,89 7,81 8,51

Meixedo 268,52 329,50 233,18 277,07
01eirinhos 50,86 52,51 36,39 46,59

Milhao 469,96 369,50 432,77 424,07
Mas 157,48 114,31 19,38 97,06

Pa,a 10,73 0,00 27,92 12,88
Nogueira 239,50 333,33 164,52 245,78
Outeiro 246,93 68,60 249,02 188,18

Paradinha 60,79 43,97 104,76 69,84
Parada 415,64 361,28 305,50 360,81

Paredes 406,48 308,66 369.37 361,50
Paradinha Nova 24,37 32,46 7,13 21,32

Paradinha Velha
Paramio 68,23 142,49 6,32 72,35

Fontes de Transb. 8,53 13.99 25,92 16,15
Ma,as 4,01 9,22 46,62 19,95
Zeivc 9,35 14,17 16,81 13,44

Pinela 200,85 134,01 159,50 164,79
Valverde 11,47 10,29 13,35 11,70

Pombares 0,00 6,12 0,00 2,04
Quintanilha 129,65 82,97 83,62 98,75

Refega 110,89 99,22 87,10 99,07
Veigas 9,30 13,61 33,01 18,64

Quintela de Lampa,as 2,59 41,29 17,22 20,37
BrngaciJ 0,55 14,15 25,86 13,52
Veigas

Rabal 252,54 229,29 155,48 212,44
Rebordainhos 46,48 13,25 154,00 71,24

Pereiros
Rebordaos 460,81 563,76 356,60 460,39

Sarzcda 61.16 75,26 35,42 57,28
Rio Frio 496,03 215,77 433,23 381,68

Pa,a 86,58 66,90 64,24 72,57
Rio Onor 10,54 11,61 2,78 8,31

Guadramil 28,05 36,77 12,58 25,80
Salsas 223,46 280,69 219,66 241,27

Freixcda 81,86 72,84 121,62 92,11
Moredo 83,63 42,92 125,78 84,11
Vale Nooueiri.l 68,36 67,85 58,42 64,880

Samil 249,00 246,19 139,40 21 1.53
S,ta Comba de Rossas 34,06 22,17 59,03 38,42
Santa Maria (a) (aJ (a) (a)

(continua)
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Anexo 8 - Entregas de cereal na EPAC no periodo de 1988 a 1990 (continlla~ao)

Aldeia 1988 1989 1990 Media

Sao Juliao de Palacios 88,31 162,25 114,81 121,79
Caravela 4,14 22,90 24,46 17,17
Pa!(Lcios 134,11 67,83 16,79 72,91

S. Pedro Sarracenos 203,19 217,33 153.50 191.34
S6 (a) (a) (a) (a)
Sendas 14,78 36,64 18,40 23,27

Fermentaos 27,63 39,01 55,66 40,77
Vila Franca

Serapicos 204,85 186,78 156,53 182.72
Can;aozinho 30,28 29,55 35,96 31,93
Vila Boa 95,97 65,77 48,09 69,94

Sortes 120,87 172.04 91,35 128,09
Lanc;ao 24,81 15,52 17,54 19,29
Vidoedo 12,86 33,78 14,20 20,28

Zoio 141,79 245,47 189,06 192,11
Martim 4,[0 9,59 6,68 6,79
RefoiDs 27,97 52,87 45,85 42,23

(a) Se + S.ta Maria 1253,57 1350,12 692,03 1098.57

TOTAL (collct:lho) 12820,02 13717,50 11009,50 12515,67

FOllte: EPAC. I1mg(lIIf-'a.
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Anexo 9· Popllla~aoresidente e varia~iio percentllal nas freguesias de Bragan~a

Freguesias 1981 1991 Varia,ao
(%)

Alfaifio DI 241 -27
Avclcda 492 333 -32
Babe 516 3% -23
Bayal 659 4~3 -27
Calvelhe 295 186 -37
C\rragosa 35~ 322 -10
Carrazcdo 286 205 -28
Cast!'c[os 332 223 -33
Castro de Avelas 283 427 50
Coelhoso 663 405 -39
Dei lao 397 260 -35
Donai 386 3(>-1 -6
Espinhoscla 550 410 -25
Frtilde 219 187 -15
Fraillfa 60Y 331 -46
Gil110nde 449 343 -24
Gondcscndc 273 243 -I I
Goslci 470 43Y -6
Grijo de Parada 608 462 -24
Izcda 1151 Y33 -19
Macedo do Malo 544 381 -30
Meixedo 289 20Y -28
Milhiin 316 243 -23
M6s 326 284 -13
Nogueira 457 430 -6
OUlciro 535 :;l)4 -28
Parada 862 664 -23
Paradinlla Nova 234 166 -2lJ
Par[lrT1io 514 402 -22
Pincla 445 336 -24
Pombarcs 92 81 -12
Quintanilha 471 328 -30
Quintela de Lamrac;:lS SOX .J~3 -25
Rabal 291 318 Y
Rcbordainhos 3XI 254 -33
Rcbord::ios 620 508 -18
Rio Frio 433 346 -20
Rio Onor 230 151 -34
Salsas 728 533 -27
Silmil 459 926 102
Santa COlllba de Rossas 375 370 -I
S110 Julian de Pal~kios 570 345 <w
Sao Pedro dc Sarraccllos 333 281 -16
Se + Santa Maria 1437Y 15713 Y
Scndas 343 289 -16
Scrapicos 473 40-! -15
Sarles 4lJS 376 -24
Zuio 347 271 -22

TOTAL (collcclho) 35380 32569 -x
FOII/f': INE· ReCCIISe(II1Il'1I10 Geml ria Poplflartio. 1981: INI: - Cell.'wjfJI
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Anexo 10 - Classifica~iio botanica das especics vegetais mais utiliza
das pclos ovinos.

As "leitaregas" sao plantas cia Familia das Compostas e apareccm as
especics:

Leontodon laraxaeoides (ViII) Meral

Hypochaeris "Iabra L.
Hvpochacris raclicala L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.

Os trevos suo Leguminosas e aparecem. espontalleamcnte, vc.lrias cspe
cies.
Nas zonas hLimidas:

treva branco - Trifoliulll repens L.
treVQ violct<.l - Trifolium pratcnse L.
Trifol ium dubium Sm.

Nas zonas secas:
Trifolium glol11eratul11 L.
Trifolium arvcnse L.
Trifolium campeslre Schreber

Trifol ium anollstifoliulll L.
Trifolium seabrum L.

No IllOllle, CI11 sftios secas:
trevo amarelo - Lonls corniculatus L.

A ;'lingua e1e ovelha" eLima Plantagin;kci.l:
Planlar:o lanceolata L.

A "Iarica" elima dcsigll<.ll;{ao para duasespecies de plantas Leguminosas:
Vicia sativa L.
Vicia lulea L.

a "cornich6" elima Leguminosa que aparece COIll frequencia nos locais
secas:

Coronilla repanda (Poirel) Guss

As serraddas sao Leguminosas e aparecem em sHios secos:

Ornithopus comlJreSSlIS L.
Ornithoplls pcmusillus L.

A "azeda" e lima especie cia familia das. PoJigomiceas:

Rumex tlngiocarpus l\Ilurb.

As ramagens sao esgalhados de v<.irias arvores:

carvalho negral - Quercus pvrenaic<1 Willd

carrasco - Ouercus ilex L. ssp Rotundifolia (Lam.) Morais
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freixo - Fraxinus angustifolia Vahl
castanheiro - Castanea sativa MilicI'

negrilho ou ulmeiro - Ulmus pi'ocera Salisb.

No monte ha uma grande variedade de especies, de que se destacam:

As giestas, sao Leguminosas e encontram-se tres espccies:

giesta negral, Cytisus scoparius (L.) Link
giesta branca, Cytisus multiflorlls (L'Her.) Sweet

giesta piorneira, Genista tlorida L.
As lIrzes sao plantas da fami Iia das Ericaceas e aparecem as especies:

Erica australis L.
Erica umbellata L. de f10r vennelha
urze real, Erica arborea L., de flor branca.

A carqueja
Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs

A esteva:

Cistus ladanifer L.
A an;a:

Lavandula stoechas
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