
1ª Desmancha do PORCO
Clube                             - Delegação Norte

A Direção do Clube Novo Banco, Delegação Norte, 
vai levar a efeito, no próximo dia 28 de janeiro de 
2023, sábado, a tradicional Festa do Abate do Porco 
dirigido a todos os sócios e seus familiares, no Restau-
rante Borges, em Murça.
A  Desmancha do Porco constitui uma das mais caracte-
rísticas festas familiares nas aldeias do Norte. Além da 
tarefa doméstica para a economia do lar durante o ano, o 
tempo invernoso é o mais propício à conservação das carnes  

  PROGRAMA
09,30 H - Partida dos autocarros do Porto, junto à Câmara Municipal do Porto.
11,00  H - Receção da comitiva em Murça
 - Desmancha do porco, explicado e participado aos presentes.
12,30 H - Almoço
 Entradas variadas;
 Prato principal, vinhos correntes, fruta e/ou doce, café e digestivo
 – Tarde dedicada a visitar Murça;
18,00 H - Regresso ao Porto

Preço por pessoa: 
    • Sócios e agregado familiar...........30,00€    • Não sócio............35,00€
    • Crianças: dos 0 aos 4 anos ...... Grátis (se não ocuparem lugar no autocarros

Esta iniciativa só se realiza com um mínimo de 50 inscrições e é limitada a 100 
pessoas. As inscrições deverão ser efetuadas na secretaria da Clube Novo Banco 
- Delegação do Norte, Rua José Falcão, 176-5º • 4050-315  PORTO, ou através 
do e-mail:cnb.secretaria-norte@sapo.pt. até 09 de janeiro de 2023.
Desistências com garantia de reembolso só até ao dia 16 de janeiro de 2023.
Se o número de pessoas inscritas ultrapassar as 100, realizar-se-á uma nova 
iniciativa em data a anunciar, com o mesmo programa e preço.

cnb.secretaria-norte@sapo.pt 

CLUBECLUBE
GRUPO CULTURAL E DESPTIVO DOS TRABALHADORES DO NOVO BANCO - DELEGAÇÃO NORTE

v.s.f.f.



Abate do porco  - O ritual que dá origem ao fumeiro

Para quem mora na cidade, falar sobre o abate do porco pode não ser novida-
de mas, certamente, é algo ao qual nunca devem ter assistido. Este dia, por norma, 
é considerado uma festa, uma celebração comemorada com comida e vinho caseiro, 
bem ao estilo rural. Os pratos mais frequentes nos dias do abate são, o arroz de 
sarrabulho, preparado com o sangue do porco e os rojões após o desmanche. No 
entanto, os pratos variam de região para região, não sendo consensual em todo o 
país. Apesar de cada vez menos, de Norte a Sul ainda se cumprir esta tradição, o 
costume ainda se vai mantendo em algumas regiões e algumas famílias fazem ques-
tão de celebrar este ritual uma vez por ano.

É nos meses mais frios para se realizar o abate. O frio evita que a carne se 
deteriore a curto prazo, ajuda à sua conservação e é propício à realização do fumei-
ro. Na atualidade, as famílias fazem o fumeiro no exterior das suas casas, em anexos 
ou locais criados com esse propósito, porém, antigamente aproveitava-se o fogo que 
era feito para cozinhar, na lareira e o fumo produzido era utilizado para realizar a 
defumação dos enchidos. Os salpicões, as chouriças, os chouriços e o presunto eram 
pendurados por cima da lareira e lá permaneciam durante semanas para secar. Esta 
técnica é secular e é o segredo de um bom fumeiro, uma vez que o gosto da carne 
também está condicionado pelo tipo de lenha utilizado e pela quantidade de fumo a 
que os enchidos são expostos.

Para além do fumeiro, na atualidade, o abate do porco é visto como o desejo 
de possuir carne de qualidade, sem perda de tempo e dinheiro a ir buscá-la ao 
talho.

O propósito também está em ter carne de porco fresca ou salgada e em ter 
confiança naquilo que se está a comer, pois, uma vez que se cria o porco em casa, 
sabe-se qual a alimentação que o animal recebeu durante os meses de vida. São cada 
vez menos as pessoas que vivem de perto com esta realidade, no entanto, o nosso 
fumeiro é muito apreciado de Norte a Sul do país, as caraterísticas dos nossos 
enchidos e dos nossos presuntos diferem de região para região, mas são essas dife-
renças que lhes conferem a genuinidade do palato. É cada vez mais raro encontrar 
alguém que produza, de forma artesanal, fumeiro para venda e os poucos que exis-
tem são muito difíceis de contatar, devido à sua fraca exposição e divulgação.

A origem da qualidade de alguns dos produtos mais apreciados na nossa cul-
tura está a desvanecer-se. O mundo rural está a sofrer alterações muito fortes e 
as tradições, apesar de ainda existirem, começam a praticar-se com menos fre- 
quência. Não devemos deixar desaparecer o que de melhor temos e o que nos dife-
rencia. A nossa gastronomia é rica em sabores e tradições que estão expressos na 
nossa cultura, por isso, o abate do porco, apesar de para alguns parecer hediondo, 
é a origem da existência de alguns dos nossos produtos regionais mais importan-
tes, como o presunto, os enchidos e a carne de porco tão apreciada nos mais varia-
dos pratos tradicionais portugueses.

http://casefazem.pt/pt/produtos-regionais/carne-fresca/fumeiro


