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Cor tava- se 
o cereal em pequenas gavelas e ia-se deixando em 
paveias para depois se atarem com os nagalhos de 
colmo em molhos de duas ou três paveias. No final 
da jornada empilhavam-se os molhos em relheiros de 
forma a facilitar a acarreja para a eira.
In Meimoa de Ontem e de Hoje; António Cabanas Cantam debruçados sobre a terra que os bafeja com 

o hálito acre e temperado pelo sal do seu próprio 
suor. De quando em quando, entre uma gavela, pu-
xam do lenço enegrecido e passam-no pela testa 
gotejante, medem a seara de relance e logo voltam 
a curvar-se num contínuo vai e torna que só acabará 
ao pôr-do-sol.
Sob o calor abrasador, os aguadeiros não cessam 
de demandar as fontes. Mais das vezes, são garo-
tos, filhos dos lavradores, que cumprem essa tarefa, 
quase sempre descalços pelos restolhos, veredas e 
caminhos esbraseantes.
In Uma Borboleta no Prado; Joaquim Nabais

A época das ceifas atingia a plenitude. Pri-
meiro fora a aveia e o centeio, que jaziam 
enrrelheirados pelo restolho. Agora ataca-
va-se o trigo com afinco. As loiras espigas 
eriçadas tombavam aos golpes insisten-
tes e das foices destramente manejadas 
por homens e mulheres curtidos do sol.

A ceifa tornava-se bem mais 
difícil que as sementeiras e as 
mondas, porquanto era um tra-
balho totalmente manual e exe-
cutado em pleno Verão. 
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Nos finais de Maio, inícios de Junho, as searas começam 
a aloirar e, mais semana menos semana, conforme os 
anos, o mês de Junho é o das ceifas. (...) Os ranchos de 
ceifeiros trabalhavam de sol a sol (...)

Silva Porto: As Respigadeiras

Em esforçada disputa, aplicavam-se à 
torreira do sol, saciando a sede na água 
proveniente das fontes, já que o barril 
andava sempre no corte. No delicado 
trabalho da ceifa, em que a foice era 
manejada com habilidade e rapidez, 
eram usadas na outra mão dedeiras de 
cabedal grosso para protecção dos gol-

pes da foice. A tarefa de ceifar era 
só para adultos, já que apenas 
se começava a ceifar quando 
os dedos preenchiam e segura-
vam bem as dedeiras.
Começava-se a ceifar ao nascer do sol, 
em jejum. Aí pelas 8 horas, era servi-
do o almoço, constituído por sopa de 
feijão pequeno com massa ou arroz e 
batata, e pão com queijo e azeitonas. 
Ao meio-dia era o jantar: sopa de feijão 
grande, couve, massa e batata. A esta 
refeição podia ser servido um segundo 
prato, geralmente de bacalhau com ba-

tatas aos quadradinhos fritas com ovos 
batidos. Seguia-se o pão com o enchido 
cozido (farinheira, morcela, toucinho e 
chouriço), queijo e azeitonas. Pelas 5 da 
tarde era a merenda, que normalmente 
consistia em gaspacho (pão migado em 
água com vinagre, azeite e sal), segui-
do de pão com o resto do enchido que 
sobrara do jantar. Depois do sol posto 
era servida a ceia: sopa de couve, arroz 
e batata, não faltando o pão, queijo e 
azeitonas. (...)
in Moinhos da Baságueda; Lopes Marcelo
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Milhano limpava o suor na manga da ca-
misa, soprando grossas bagas que lhe 
caíam na boca.
– Sol de um cão!
Trabalhava aos repelões, de olhos enraive-
cidos contra as espigas. Um puxão com a 
foice, outro e o 0utro. A mão abria-se o mais 
que podia. Mais outro golpe de foice, mais  
outro ainda. E um grosso feixe de caules 
ficava para trás. Depois, a ao entrapada e 
vazia abria-se como uma garra informe.
– Sol de um cão!
O enrilhador vinha amoitando os feixes às braçadas, ajoelhando-se 
longamente sobre o pão.
(...)
in Cerramaior; Manuel da Fonseca

Em baixo, os ceifeiros iam ago-
ra, em linha, lentos, dobrados 
em dois. Valmansinho era o mais 
atrasado. Nas pontas, Malte e Tói-
no Revel mediam os passos um 
pelo outro. Atento, o manageiro 
apoiava nos torrões o cacete que 
a mão escura segurava como um 
símbolo de mando. 
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Ao fim da tarde, com o tempo mais doce e a palha menos estaladiça, 
o dono da seara, com mais algum homem experiente, atava a semen-
te, juntando as paveias em molhos, à medida dos nagalhos de palha. 
Os molhos ficavam e espalhados pelo restolho, sendo depois juntos 
em pequenos monte rectangulares ou redondos, os relheiros. Os mo-
lhos, geralmente em grupos 
de sessenta, o que correspon-
dia à carrada de um carro de 
bois, eram colocados uns em 
cima dos outros, com as espi-
gas viradas para o interior do 
relheiro, para melhor proteger 
a semente das águas das tro-
voadas.
(...)
in Moinhos da Baságueda; Lopes Marcelo Van Gogh: A Sesta

No acto de ceifar, juntava-se numa das mãos a maior 
quantidade possível de espigas, formando as gave-
las que eram colocadas juntas, no restolho, de tantos 
em tantos metros, originando as paveias. 
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Trigo na na eira, pão na maceira
Adágio popular
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Durante o mês de Julho organizavam-
se, com base na entreajuda, os carretos 
de semente, ou seja, a faina da acarreja 
dos molhos de semente para as eiras. 
Cada lavrador, com uma ou mais juntas 
de bois que tivesse, participava na acar-
reja dos seus familiares e amigos e re-
cebia deles igual participação. Havia que 
aproveitar a noite, pois de dia o calor 
apertava e não se conseguia tirar rendi-
mento dos animais. Assim, partiam ao 
cair da tarde quando o calor já não aper-
tava. Chegavam com ao carros de bois 
armados de altos fueiros, popularmen-
te designados por fogueiros, junto dos 
relheiros, com homens e animais já a 
pedir um pouco de merecido descanso.

Então, separados dos carros e aliviados dos arreios, co-
mia-se um bocado de pão com queijo e azeitonas, e 
um rego do restolho sem pedras servia para descansar 
o corpo durante algumas horas. Ainda ao luar, carrega-
va-se o carro, colocando-se uma manta de trapos no 
fundo e dispondo os molhos com as espigas viradas 

para dentro. Então, regressava-se pachorrentamente 
pelos caminhos estreitos, aproveitando-se a frescura 
do amanhecer. No fim da manhã, a procissão de car-
ros puxados pelas juntas de animais chegava à eira e 
formavam-se as medas, que davam o aspecto de pe-
quenos bairros de casas de colmo, com cume de duas 
águas inclinadas. Praticamente todos os carros trans-
portavam o mesmo número de molhos (sessenta) e 
o número de carros de semente era a expressão da 
riqueza do lavrador. 
(...)

(...) as medas eram dispostas umas em frente das ou-
tras, em paralelo, deixando como que uma pequena 
rua no meio, de quatro ou cinco metros de largura.

Era um privilégio para os miúdos poderem subir às me-
das, brincar e correr por entre elas e, até, levados e 
gozados pelos mais velhos, ficarem horas e horas com 
uma saca aberta, à esquina de uma meda à espera dos 
gambozinos!
Mas quando chegava a velha malhadeira de ferros 
e tábuas de cor levemente avermelhada era a festa 
da malha, que juntava muita gente, originava grande 
alvoroço e metia rancho melhorado! E era grande o 
deslumbramento perante os mecanismos do tractor, as 
correias em movimento e o ruidoso rac-rac da malha-
deira, que engolia os molhos de semente lançados por 
braços fortes e certeiros, logo deitando pela frente o 
grão tão limpinho e, por trás, a palha cheia de praga-
nas a esvoaçar.
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Logo que o sol rompia, alguns homens começavam a 
desfazer as medas, deitando abaixo os molhos de se-
mente, enquanto outros os iam desatando, dispondo 
as espigas em fiadas. Fazia-se assim a eirada, ficando 
as fiadas de espigas em camadas, uma após outra, 
expostas ao sol, como se de telhas de um telhado se 
tratasse.
Com as espigas já quentes, os malhadores, em núme-
ro par, despiam a roupa de cima, ficando em roupa 
branca (camisa de linho e ceroulas leves), e dispu-

nham-se em duas filas de igual número 
de cada lado, virados uns para os ou-
tros, desencontrados e empunhando 
os manguais. Iniciava-se então o bater 
firme dos malhos, ao comando da voz 
forte do mais experiente. Em movi-
mentos alternados, as pancadas secas 
provocavam uma vibração permanente, 

que sacudia as espigas e fazia saltar o grão. À medida 
em que as espigas se iam desfazendo, ao comando 
cadenciado da voz que marcava o ritmo, os malha-
dores de uma das filas iam avançando, enquanto os 
da outra fila recuavam, numa dança de movimentos 
certos e harmónicos para correr toda a eirada, carreiro 
a carreiro para cada cavalo.
Do grupo faziam parte algumas mulheres que, usando 
um avental adequado, viravam a semente para esta 
ser também malhada do outro lado. Depois de malha-

da dos dois lados, a palha era sacudida 
pelas mulheres, posta aos braçados e 
retirada da eira, quase sempre por um 
rapaz designado por palheiro.
(...)

Terminada a quinta e última eirada 
(tantas quantas as refeições), a semen-
te era limpa com a ajuda dom vento, 
sendo deitada ao ar com uma pá de 
madeira. A palha (centeia) era recolhi-
da de modo a apurar-se o colmo, que 
era posto de parte e mais tarde usado 
como cama para secar frutos e para fa-
zer nagalhos de atar a palha, o feno e 
os molhos de semente da ceifa do ano 
seguinte.
in Moinhos da Baságueda; Lopes Marcelo

Há algumas dezenas de anos, antes de se po-
der recorrer à debulhadora, a malhadeira, a 
malha era feita à força de braço com os man-
guais. Nesse tempo, praticamente todos os la-
vradores tinham a sua eira, uma grande laje 
plana de granito ou em cimento, sendo as mais 
antigas de terra dura coberta de bosta de vaca.
Na malha, embora houvesse entreajuda, reali-
zava-se um trabalho que se repartia por muitos 
dias e exigia braços vigorosos de malhadores 
experientes, que eram pagos ao jornal. Dada a 
natureza do trabalho, havia um cuidado muito 
especial com a alimentação, que era abundante 
e forte.
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Por fim, a malha! Era um trabalho duro, que merecia, por 
isso, bons repastos para os malhadores. Nos anos setenta 
ainda se fazia com recurso ao mangual, coexistindo com a 
malhadeira, que, movida a tractor, a veio tornar mais rápi-
da e eficiente, mas também mais extenuante.
A máquina era um monstro ruidoso que urgia ali-
mentar!. Não havia mão-de-obra que chegasse! Po-
sicionada entre as medas da semente de um ou mais 
lavradores, e movida por uma enorme correia de 
transmissão ligada à polie do tractor, requeria à sua 

volta um formigueiro de gente: um homem lançava os 
molhos para um estrado no topo da máquina, um aju-
dante desatava-os e colocava-os junto da “boca”, que 
era “alimentada” por alguém experiente que tinha 
o cuidado de manter a malhadeira sempre ocupada. 

Pela parte de trás saía a palha, requerendo em perma-
nência quatro ou cinco homens para a apanhar, atar 
e empilhar em sítio que não estorvasse. Dos coanhos 
se encarregavam as mulheres, que os iam juntando 
em outro monte. De lado, recolhia-se a rabeira, consti-
tuída por sementes de ervas daninhas, grãos partidos 
e outras impurezas. Pela frente saía o grão que caía 
directamente em sacos de serapilheira ou em arca 

de madeira. Neste posto de trabalho colocavam-se o 
dono da “semente” e o dono da malhadeira, que em 
conjunto recolhiam o grão, controlando a quantidade 
e a qualidade, bem como a sua limpeza. Caso fosse 
necessário, poderia corrigir-se o processo: limpar cri-
vos, colocar menos “semente” na boca da máquina, 
acelerar o tractor, etc...
in  Meimoa de Ontem e de Hoje; António Cabanas
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– Catano! Parece um macaco! Catano!

O dito, diga-se, teve o mérito de baptizar a máquina e reapeli-

dar o autor para o resto das suas vidas. A outra era maior e bem 

mais complexa. Parecia um enorme caixote recheado de rodas, 

correias, braços, manivelas e um sem número de matraquilhos 

complicados.

– Mas que raio de brincadeira! - admirava-se um.

– Não vêem que é uma malhadeira mecânica? - esforçava-se 

por elucidar alguém mais entendido.

– E que raio é isso? - ripostava outro.

Na verdade devia estar ali meio povo, 
comentando e mandando palpites em poses basbaques. Furando a poder de 
cotoveladas, Anacleto chegou-se até junto das estranhas máquinas. A que se-
guia à frente era toda em ferro preto, e em relação à qual uma voz nasalada, 
sobressaindo da multidão, se referia nestes termos:

Entre ditos e risadas divertia-se o pagode, enquanto, lentamente, 
prosseguia a procissão, demorando três bons quartos de hora até de-
sembocar na eira do corregedor Licas, outrora homem de leis e hoje 
abastado latifundiário. Era vê-lo agarrado à pança, pleno de orgulho, 
estalando os suspensórios e dando instruções para o assentamento 
dos prodigiosos aparelhos arrimados à meda.
(...)

Ao dobrar a esquina deparou com um grande 
aparato de gentes e juntas de bois, aquelas ob-
servando e estes derriçando por duas insólitas 
peças de maquinaria. 
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Coisa sem dúvida 
admirável que monopolizou a atenção de todos quan-
tos ali estavam e dos demais que foram chegando, 
que, com gosto e entusiasmo, quiseram participar na 
primeira malha mecânica da história da aldeia.
in Uma Borboleta no Prado; Joaquim Nabais

nesse momento ouviu-se potente fungadeira que fez 
o pessoal recuar instintivamente.
– Oh! Catano! O gajo está c’a tosse!
Estalou ruidosa gargalhada pelo povinho que começa-
va a achar piada às expressões do Martinho Caçoila. 
Incomodado e com cara de poucos amigos um dos ti-
pos com ar de mecânicos que procediam às manobras, 
encheu o peito de ar e pela segunda vez tornou-se à 
manivela.
Cafum, cafum, cafum. Outras tantas baforadas de fuli-
gem foi só no que deu o esforço do homem, cujo olhar 
furioso mais soltou o riso da assistência.
– Ó Martinho, o macaco ou está com a tosse ou tem 
fome!
– Dêem-lhe palha, que há aí muita! Catano!
Os ânimos iam num crescendo hilariante. Os homens 
escancaravam as bocarras, as mulheres dobravam-se 
e apertavam as pernas quando o corregedor Licas, 
de charuto entre dentes e mãos nos suspensórios, se 
chegou junto do homem da manivela e levantou um 

braço pondo fim à galhofa, após breve murmuração. No 
silêncio que se fez, proferiu na sua voz grave:
– Há aí algum valentão que se ofereça para dar à ma-
nivela?
– Posso ser eu! - avançou logo o Martinho, voluntarioso.
Martinho Caçoila, que apresentava cabedal possante 
e uma cara de menino imberbe, afastou o outro que 
agora exibia um sorriso matreiro e, sem mais delongas, 
deu à manivela. O motor fungou, veio abaixo, mas, por 
fim, lá se resolveu e desatou a matraquear. Com isto, 
já o Caçoila estava caído por terra agarrado ao queixal, 
contorcendo-se em esgares de dor de tal modo, que o 
povo, apreensivo, resguardou-se num silêncio cautelo-
so. Eis senão quando, sobrepondo-se ao ruído, se ouviu 
o mecânico zombeteiro:
– Oh! Catano! O macaco dá coices!
Foi quanto bastou para que estalasse uma salva de gar-
galhadas. O Martinho, que não achou graça à brincadei-
ra, retirou-se conferindo se ainda estaria na posse de 
toda a dentição.

No meio de tanta comédia só agora 
o pessoal dava conta do que se pas-
sava com o grande caixote de ma-
deira. Ligado ao motor por comprida 
e grossa correia, todo ele estremecia 
num frenesim de fornicoques e bra-

midos que calou a assistência de es-
panto. Rodas, eixos, êmbolos, crivos, 
tudo ali mexia. O pasmo seria maior 
quando a engenhoca começou a en-
golir trigo aos molhos e a deitar fora 
a palha por uma grande boca situada 
atrás, e o grão, crivado e limpo de to-
das as impurezas, por uma pequena 
portinhola na dianteira. 

(...) 
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Forjar no 
trigo 
o milagre 
do pão
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A cultura do trigo terá começado no Mé-
dio Oriente (Crescente Fértil), há cerca de 
8000 anos. Talvez no início os grãos de 
trigo fossem apenas mastigados. Pensa-
se que os primeiros pães eram feitos de 
farinha misturada com bolota. Seriam ali-
mentos achatados, duros, secos ou assa-
dos sobre pedras quentes ou debaixo de 
cinzas.

O pão fermentado, semelhante ao que 
comemos hoje, terá surgido no antigo 
Egipto, por volta do IV milénio antes de 
Cristo.
A grande inovação dos egípcios foi a 
fermentação. No essencial, o modo 
de fabricação, muito simples – pedras 
moíam o trigo que adicionado à água 
formavam uma massa mole –, manter-
se-ia praticamente inalterado ao longo 
dos tempos; as técnicas e processos de 
fabrico é que se foram alterando.
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O ar contém uma quantidade microrganismos, nomea-
damente esporos de fungos de levedura (Saccharomy-
ces cerevisiae), que encontram nas massas de pão as 
condições adequadas para se alimentar do amido da 
farinha. Em consequência da acção desses microrganis-
mos, o amido divide-se em anidrido carbónico (CO2) 
e álcool. As bolhas do gás carbónico não conseguem 
escapar através da superfície e fazem inchar (crescer) a 
massa, tornando-a fofa. Durante a cozedura, o ácido car-

bónico e o álcool conseguem escapar, mas o seu efeito 
fica, na porosidade, sabor e aroma do pão.
O primeiro pão fermentado teria sido descoberto por 
acaso. Se uma massa (sem qualquer fermento adicio-
nado) for deixada ao ar, ela irá levedar. Em função das 
condições de temperatura e humidade, o tempo neces-
sário para a fermentação natural pode variar de entre 4 
a 8 horas, mas a massa acabará por levedar. Se antes de 
cozer a massa se retirar uma porção da massa levedada, 

A fermentação obtém-se o fermento para a próxima fornada. A este 
fermento chama-se fermentada ou massa velha. 
O pão fermentado com massa velha fica com um sabor 
e aroma característicos, às vezes com um ligeiro travo 
ácido ou avinagrado. Em Portugal ainda se produz muito 
pão de massa velha. O pão alentejano e muitas broas 
minhotas são exemplos disso. Nas grandes superfícies 
comerciais e nas casas de produtos naturais/saudáveis 
também se encontra pão de massa velha ou fermento 
natural. 
No entanto, a industrialização trouxe formas mais rá-
pidas de produzir pão. O fermento de padeiro, que na 
grande maioria é utilizado para a fermentação do nosso 

pão, é um concentrado de leveduras (Saccharomyces 
cerevisiae). Como concentrado que é, torna a fermen-
tação mais rápida e mais intensa. No entanto, os mais 
atentos ao paladar do pão detectam a falta dos sabo-
res e aromas que o fermento de padeiro não consegue 
“imitar”.
Hoje, o pão regional, contendo trigo, centeio e milho, 
equilibrado e cozido de forma artesanal, é sem dúvida 
o mais saudável!
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