
O pão de amassadura doméstica dá-se o 
nome de “pão de casa”. Antigamente era 
amassado à mão e cozido em forno de lenha, o 
que o tornava mais saboroso. O povo costuma 
adicionar a este pão, batata-doce e ovos e, 
nalgumas freguesias, erva-doce. A farinha, 
depois de moída era peneirada e colocada na 
“amassadeira” ou “masseira”¹.  O fermento 
em pó ou fermento de padeiro era colocado 
numa tigela e misturavam-no com água morna. 
A farinha era também misturada com água 
tépida ou morna, sal e fermento e amassada à 
mão, na amassadeira, até se transformar numa 
massa homogénea.

Antes de a massa levedar no alguidar, tapada 
com uma toalha ou um cobertor, as mulheres 
estendiam as mãos, horizontalmente, na posição 
de orar e vincavam uma cruz na massa, dizendo: 

“Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. 
São Mamede te levede; São Vicente te acrescente”. 

Passado esse tempo a massa era repartida 
(tendida) em pequenas porções numa mesa ou 
numa tábua, as quais eram arredondadas com as 
mãos e depois achatadas. Em seguida iam a 
levedar no tendal² - a “cama” do pão  - tapavam-nas 
com uma toalha e um cobertor e ficavam a levedar, 
até adquirirem o dobro do volume. 
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O pão só ia para o forno depois deste estar 
bem quente e criar a chamada pestana, isto é, 
quando surgia uma estreita barra acinzentada, 
na cantaria da boca do forno. Nessa altura as 
brasas eram retiradas com um puxador de brasas 
(antigamente era feito com ramos) e limpava-se 
o chão com um pau, envolto em trapos velhos 
molhados em água, o “varredor”, o qual era 
esfregado em todas as direções. Este servia, 
também, para arrefecer o forno, de modo a 
atingir a temperatura ideal. 

Para controlar a temperatura, o povo 
colocava um papel na pá e metia-a no forno. Se o 
papel alourasse estava na temperatura ideal. 

Colocados os pães, um a um, com o auxílio da 
pá de madeira, o (a) padeiro(a) antes de o fechar, 
traçava uma cruz com a pá, diante da boca do 
forno, pronunciando as seguintes palavras:

“Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo
Assim cresças no forno como cresceste no mundo.”

Para manter a temperatura ideal do forno 
abriam a porta para o arrefecer ou, caso estivesse 
muito quente, agrupavam as brasas na porta do 
forno. Para controlar a cozedura do pão utilizavam 
a “bruxinha” ou “polícia”³ . A determinada altura, 
trocavam os lugares do pão. Depois de cozidos 
tiravam os pães do forno, com o auxílio da pá. 

¹ Bacia de madeira oblonga ou circular, de uma só peça, talhado a enxó.
² Toalha branca, colocada sobre um cobertor, com pequenas dobras, as “covas” ou “casas” onde eram colocadas as massas.
³ Sistemas de iluminação a petróleo, constituídos por recipiente cónico feito de folha. Utilizava-se ainda a candeia (luz de uma vela), lamparina de azeite ou o candeeiro a petróleo.
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