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Resumo 

Este documento é a apresentação do projecto solidário da construção do forno comunitário na Ilha 
de Room, pretendendo também ser um guia para a sua realização, contendo todos os pormenores 
técnicos, logísticos, planeamento e respectivo orçamento. 

Pretendemos angariar apoios e patrocínios para realizar a 2ª fase no início do próximo ano de 2012 e 
oferecer uma qualidade de vida melhor aos 500 habitantes desta ilha. 

 

Introdução 

As nossas atenções voltam-se para a Ilha de Room, no Arquipélago de Los, Guiné Conacry. Rodeada 
pelo Oceano Atlântico, esta Ilha é fustigada durante 4 a 6 meses de monções que habitualmente se 
fazem sentir nesta região da África Ocidental, afectando os 500 habitantes, dos quais metade são 
crianças. 
Esta Ilha sem estradas, postos de saúde ou lojas fica, durante esse período de chuvas intensas, 
absolutamente isolada de qualquer apoio externo. Neste local onde tudo parece fazer falta 
percebemos que poderíamos (mais uma vez) intervir. 
  
“Não dês o peixe, ensina a pescar”, esta máxima aplica-se na totalidade a este projecto. O pão como 
bem essencial e alimento de primeira necessidade não deve faltar a esta gente esquecida. 
 
Em 2007, após a viagem de Joana Peres á Guiné, e depois de passar 4 semanas na Ilha de Room, as 
necessidades desta população tornaram-se reais e bem visíveis. Sentimos um enorme desejo de 
ajudar esta terra que, em tempos, foi bem próxima dos nossos antepassados. Assim ainda antes da 
formação da Allatantou Associação Cultural e debaixo do nome Movimento Wontanara, angariamos 
80 kg de material escolar básico (papel, lápis, canetas…) e entregamo-los, pessoalmente às crianças 
que frequentam a École Primaire de Room. 
O facto de alguns elementos desta Associação Cultural estudarem a Cultura da Guiné e países 
vizinhos facilita todo o processo de acção in loco, já que possuímos laços e contactos com guineenses 
que nos auxiliam em diferentes áreas. 
 
Após a entrega do material escolar, visionamos a urgência de um Forno Comunitário que inspirasse 
alguma autonomia e servisse de apoio á alimentação básica da Ilha. Foi com facilidade que nos foi 
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cedido o terreno central próximo da Escola, para que as crianças e os mais carenciados tivessem 
acesso ao pão a caminho das aulas. 
Durante os referidos períodos de chuva a vida na Ilha é desoladora, pois com as águas chegam 
também as doenças, porém durante os meses de Outubro a Março o panorama muda bastante. 
Nesta altura a Ilha recebe alguns turistas e muitos estudantes de música e dança que se refugiam 
neste pequeno paraíso natural para aprender mais sobre esta Cultura ancestral. Neste período o 
forno poderia rentabilizar-se vendendo pão e pizzas aos turistas e assim pagar as farinhas e mão-de-
obra necessária para fornecer os habitantes locais durante o resto do ano. 

A execução da construção será realizada com mão-de-obra local coordenada e auxiliada por dois 
colaboradores da Allatantou Associação Cultural durante 1 mês, agendada para o inicio de 2012.   

Todo o projecto será registado em vídeo para posterior apresentação a todos os seus apoiantes e 
patrocinadores. Todos os donativos serão retribuídos com recibo para eventuais deduções fiscais 
vigentes na lei. 

Nas páginas seguintes encontram-se detalhes sobre a localização, implantação e construção da 1ª 
fase do forno comunitário. Todos os recursos encontram-se detalhados nas fases construtivas, 
planeamento e orçamento. 

 

Localização e Implantação 

A construção do forno comunitário foi realizada na Ilha de Room pertencente ao Arquipélago de Los 
ao largo da Guiné Conacry. Situa-se num local central e de passagem para todos os habitantes da 
ilha. 
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Memória Descritiva 

A construção a realizar será um forno tradicional a lenha construído em tijolo refractário envolvido 
por uma estrutura coberta para dar apoio à preparação e embalagem dos produtos a cozer. 

 
Para o dimensionamento do forno contamos com a experiência de alguns apoiantes deste projecto 
que actuam na área da panificação tradicional e construção de fornos a lenha. Foi uma importante 
ajuda nos detalhes construtivos, escolha de materiais e métodos de fabricar pão. 

 
A estrutura envolvente albergará o forno a lenha e servirá de apoio às actividades de amassadura e 
arrefecimento, tendo compartimento de arrumação para farinhas e lenha. É uma estrutura 
constituída por paredes resistentes á base de bloco de cimento assente em argamassa de cimento do 
tipo CEMII.  
 
As fundações da estrutura serão constituídas por vigas lintel em betão C16/20 armados com varões 
de ferro de 10mm.  
 
A cobertura será em painel de chapa lacada com protecção anti-corrosiva suportada por uma 
estrutura de vigas e madres de madeira. 
 
Existirá um sistema fotovoltaico para alimentar 4 lâmpadas de 12V económicas que iluminará 
durante a noite no fabrico das primeiras fornadas. Este sistema poderá ser constituído por um painel 

Escola Primária 

Forno Comunitário 
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fotovoltaico policristalino de 50W, um regulador de carga de 10A-12V e uma bateria de 50Ah. A 
energia armazenada poderá ser fornecida à escola primária. 
 
Todas as caixilharias serão em madeira devidamente revestidas. As aberturas serão em vidro 
simples e protegidas por rede de 3mm em malha quadrada. 

 
Seguidamente apresentam-se várias vistas exteriores do forno e respectivos cortes cotados com as 
cores e texturas semelhantes à construção real. As caixilharias não se encontram representadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Painel 

Fotovoltaico 

2X Depósitos de armazenamento de 

águas pluviais c/ filtros de carvão 

activo (não será construído) 

2 x Arrumos c/ 

porta p/ farinhas 

8 x Tabuleiros 

pequenos 

2 x Bancadas de 

amassadura e 

embalagem 
Forno a lenha 

2 x Arrumos p/ lenha 

(existe  outro no exterior 

no lado oposto) 

4 x Pontos de 

Iluminação 

8 x Tabuleiros 

grandes 

Caleira de recolha 

de águas pluviais 

Módulo de conversão e 

armazenamento de energia solar 
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Vista frontal 

 

 

Vista lateral 

 

 

A 

A 

B 

B 

C C 



Forno Comunitário – Ilha de Room –República da Guiné - 2ª Fase 

 

+351 222 44 01 34 | +351 93 627 38 27 | allatantoucultural@gmail.com | www.allatantou.pt 

Corte A-A 
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Corte B-B 
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Corte C-C 
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Vista isométrica (frontal) 

 

Vista isométrica (traseira) 
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Construção 

 
 Etapas da construção da 1ª fase 

 

Este tópico descreve através de fotos todas as etapas de construção da 1ª fase, incluindo alguns 
detalhes construtivos e a compra de alguns materiais.  

O projeto sofreu ligeiras alterações devido a restrições locais e económicas 

 

1 - Implantação e regularização de pavimento 
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2 – Compra dos primeiros blocos de cimento 

 

 

3 - Fundações 
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4 – Paredes inferiores 

 

5 – Laje da bancada 
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6 – Betonagem da laje da bancada 

 

 

7 – Escadas de acesso 
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8 – Compra dos tijolos refractários 

 

 

9 – Base do forno 
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10 – Arco da porta do forno 

 

 

11 – Cofragem de fecho do forno 
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12 – Fecho do forno 

 

 

13 – Paredes superiores 
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14 – Final da 1ª fase 

 

 

12 – Despedida 
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Etapas da construção da 2ª fase 

 

Este tópico descreve detalhadamente as etapas de construção da 2ª fase, incluindo uma imagem 
representativa, materiais, mão-de-obra e ferramentas a utilizar, bem como o respectivo tempo de 
execução. Em conjunto com o planeamento e orçamento constituirá o guia de construção.  

Anexo a este documento encontram-se todas as peças desenhadas complementares à execução 
desta construção 

 

1 – Reboco de paredes 

O reboco será realizado com argamassa de cimento com uma espessura de 1cm em todos os panos de 
parede interior e exterior. 

Medições: 
Área de reboco: 150m2 
 
Materiais: 
Argamassa de cimento: 1,6m3 
(composição: 430kg de cimento + 
1,28m3 de areia + 240lt de água) 
 
Mão de Obra: 
6 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 Enxadas, 4 talochas, 4 colheres 
de trolha, 3 baldes 18lt e 1 carro 
de mão 
 
Tempo de execução: 
Reboco: 3 dias 
Secagem: 3 dias 
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2 – Revestimento do pavimento, pintura das paredes, envernizamento das bancadas e 
pintura. 

O revestimento do pavimento será realizado em ladrilho tradicional constituído por cascalho de pedras 
naturais locais assente em cimento cola. A pintura das paredes será realizada com tinta plástica de cor em 
3 demão. 

Medições: 
Área do pavimento: 30m2 
Área de pintura: 150m2 
 
Materiais: 
Tinta plástica de cor: 50lt 
Verniz incolor p/ betão: 15lt 
Cascalho: 0,5m3 
Cimento cola: 30Kg 
 
Mão de Obra: 
3 Serventes, 3 Pintores 
 
Ferramentas: 
3 Rolos de pintura, 4 Tabuleiros de 
pintura, 6 Trinchas, 2 Colheres de 
trolha, 3 Baldes, 2 Talochas, 3 
Esponjas, 3 Pincéis de caiar e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Pavimento: 2 dias 
Pintura: 3 dias 
Secagem: 3 dias 

 

 

3 – Estrutura da cobertura em madeira 

A estrutura da cobertura será constituída por 4 vigas de madeira com secção 100x150 e 21 madres de 
madeira com secção 50x80. Estes elementos serão tratados e envernizados antes da montagem. Todas as 
ligações serão aparafusadas com acessórios específicos em aço inox.  

Materiais: 
Vigas de madeira 100x150 
c/5,6m: 4 un 
Madres de madeira 50x80 c/2,7m: 
14 un 
Madres de madeira 50x80 c/2,3m: 
7 un 
Chapas L 100x70x4 em aço inox 
p/ ligação de madres: 48un 
Parafusos M6x30 p/ madeira: 
200un 
Parafusos M10x140 inox 
completos: 25un 
Verniz incolor p/ madeira: 10lt 
 
Mão de Obra: 
3 Carpinteiros 
 
Ferramentas: 
1 Serra circular, 3 Serrotes, Caixa 
de Ferramentas 
 
Tempo de execução: 
Fabrico de vigas e madres: 4 dias 
Envernizamento e secagem: 3 dias 
Montagem: 2 dias  
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4 – Instalação Eléctrica 

A instalação eléctrica será constituída por 4 pontos de iluminação regulados por 2 interruptores duplos de 
forma a controlar independentemente cada plafonier para melhor poupança de energia.  

Medições: 
Comprimento das ligações 
eléctricas: 25m 
 
Materiais: 
Plafoniers: 4 un 
Interruptores duplos: 2 un 
Módulo Bateria, Regulador 12V: 
1un 
Cabo eléctrico duplo: 25m 
 
Mão de Obra: 
1 Electricista 
 
Ferramentas: 
Caixa de ferramentas 
 
Tempo de execução: 
2 dias 

 

 

5 – Revestimento da cobertura e painéis foto voltaicos 

A cobertura será constituída por chapa de cobertura em aço galvanizado / lacado.  

Os 2 painéis foto voltaicos terão uma potência mínima de 50W-100W para alimentar os 4 pontos de 
iluminação 12V durante a noite e fornecer energia eléctrica durante o dia à escola primária.  

Medições: 
Área da cobertura: 46m2 
 
Materiais: 
Chapa de cobertura em aço 
galvanizado / lacado 8cm: 46m2 
Parafusos auto-perfurantes 
M5x100: 100un 
 
Mão de Obra: 
2 Serralheiros, 1 Electricista 
 
Ferramentas: 
Caixa de ferramentas, 
aparafusadora, rebarbadora,  
gerador 
 
Tempo de execução: 
3 dias 
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6 – Caleiras, rufos 

Os rufos e a caleira de recolha de águas serão construídos em chapa de aço inox de 1mm de espessura. A 
caleira terá um ponto de escoamento central que liga a um colectore em tubo de PVC 90mm que 
alimentará eventualmente um depósito de armazenamento.  

Medições: 
Comprimento da caleira: 8m 
Comprimentos dos rufos: 20m 
Comprimento dos colectores: 
1,5m 
 
Materiais: 
Caleira em aço inox 1mm: 8m 
Rufos em aço inox 1mm: 20m 
Tubo 90mm em PVC: 2,6m 
Curvas 90º 90mm em PVC: 4un 
Cola-e-Veda: 4lt 
 
Mão de Obra: 
2 Serralheiros 
 
Ferramentas: 
Ferramentas de fixação diversas: 
V.G. 
 
Tempo de execução: 
4 dias 

 

 

7 – Caixilharias, acessórios e utensílios 

Todas as portas e caixilharias serão construídas em madeira, com tratamento resistente às variações de 
humidade. Os tabuleiros serão em chapa de aço inox 1mm e as pás de padeiro serão em madeira. Os 
tampos para as bancadas serão em madeira com 2cm de espessura sem tratamento. 

Materiais: 
Portas inferiores em madeira 
200x90 p/ bancada: 2un 
Porta do forno em ferro 60x30: 
1un 
Portas superiores em madeira 
45x40 p/ instalação eléctrica: 2un 
Tabuleiros grandes 50x140: 8un 
Tabuleiros pequenos 50x50: 6un 
Tampo de bancada 150x90x2 em 
madeira: 2un 
Pá de padeiro, Rolos de massa e 
Pias móveis: 4un de cada 
Caixilharias: 2 portas de abertura 
dupla simples 260x185, 1 janela 
simples 180x140, 2 Janelas 
simples 190x61, 2 Janelas simples 
182x51 e 2 Janelas simples 
136x42 
 
Mão de Obra: 
4 Carpinteiros, 2 Serralheiros 
 
Tempo de execução: 
8 dias 
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Planeamento 

Todos os materiais terão de ser transportados de barco com capacidade máxima de 1200Kg em 
condições de segurança. A área útil de carga de 1,5m por 5m (medidas em planta). O tempo de 
transporte é de uma hora aproximadamente. 

Foram consideradas 3 equipas de 4 homens locais com experiência nas áreas de trolharia, 
serralharia, pintura e carpintaria. 

Todas as actividades serão coordenadas e auxiliadas pelos dois colaboradores nomeados pela 
Allatantou Associação Cultural. 

O prazo de execução previsto é de 1 mês. 

 
Gráfico de Gantt 

Item Actividade Recursos Inicio Fim
Dur.
(d)

Janeiro 2012 Fevereiro 2012

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Compra e transporte de materiais 15/1/2012 20/1/2012 6

1.1 Areia (1,5m3 / 3900kg) 4xSTB 15/1/2012 16/1/2012 2

1.2
Cimento (400Kg) + Cimento Cola
(30kg) 1xSTB 17/1/2012 17/1/2012 1

1.3 Tintas e vernizes (75lt) 1xSTB 18/1/2012 18/1/2012 1

1.4
Painel de cobertura (46m2), ferragens
e parafusaria 1xSTB 19/1/2012 19/1/2012 1

1.5
Materiais e acessórios p/ instalação
eléctrica 1xSTB 20/1/2012 20/1/2012 1

2 Construção 18/1/2012 10/2/2012 24

2.1 Reboco de paredes 4xMOT 18/1/2012 23/1/2012 6

2.1.1 Reboco 18/1/2012 20/1/2012 3

2.1.2 Secagem 21/1/2012 23/1/2012 3

2.2
Revestimento do pavimento, pintura
das paredes, envernizamento das
bancadas e pintura de suportes.

3xMOT +
3xMOP

24/1/2012 29/1/2012 6

2.2.1 Pintura 24/1/2012 26/1/2012 3

2.2.2 Pavimento 27/1/2012 28/1/2012 2

2.2.3 Secagem 27/1/2012 29/1/2012 3

2.3 Estrutura da cobertura em madeira 3xMOC 24/1/2012 1/2/2012 9

2.3.1 Fabrico de vigas e madres 24/1/2012 27/1/2012 4

2.3.2 Envernizamento e secagem 28/1/2012 30/1/2012 3

2.3.3 Montagem 31/1/2012 1/2/2012 2

2.4 Instalação Eléctrica 1xMOE 2/2/2012 3/2/2012 2

2.5
Painel de cobertura e paineis foto
voltaicos

2xMOS +
1xMOE 4/2/2012 6/2/2012 3

2.6
Caleiras, rufos e sistema de recolha de
guas 2xMOS 7/2/2012 10/2/2012 4

2.6.1 Fabrico de caleira e rufos 7/2/2012 9/2/2012 3

2.6.2 Montagem 10/2/2012 10/2/2012 1

2.7 Caixilharias, acessórios e utensílios 2/2/2012 9/2/2012 8

2.7.1 Caixilharias das janelas e portas 4xMOC 2/2/2012 9/2/2012 8

2.7.2 Acessórios (tampos, tabuleiros,...) 2xMOS 4/2/2012 6/2/2012 3

2.7.3 Utensilios (pás, rolos, pias, ...) CM 7/2/2012 9/2/2012 3  

 

Legenda 

MOT: Mão-de-Obra de Trolharia MOE: Mão-de-Obra de Electricista 
MOS: Mão-de-Obra de Serralharia STB: Serviço de Transporte de Barco 
MOC: Mão-de-Obra de Carpintaria CM: Compra de Material 
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Orçamento 

Artigo Descrição Quant. Unid.
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Logistica 3.500,00 €

1.1 Viagens dos colaboradores do projecto (incluindo vistos, vacinação e medicação preventiva) 2 un. 900,00 € 1.800,00 €

1.2 Estadia e alimentação dos colaboradores do projecto durante 1 mês 2 un. 700,00 € 1.400,00 €

1.3 Despesas diversas (deslocação interna, etc...) 1 v.g 300,00 € 300,00 €

2 Construção do forno 3.214,50 €

107,15 €
2.1 1.945,50 €

2.1.1 Cimento (sacos de 50Kg) 10 un. 7,00 € 70,00 €

2.1.2 Cimento Cola 30 Kg 2,00 € 60,00 €

2.1.3 Areia (2600 kg/m3) 1,28 m3 50,00 € 64,00 €

2.1.4 Tubo 90mm em PVC 3 m 2,00 € 6,00 €

2.1.5 Curva 90º 90mm em PVC 4 un 3,00 € 12,00 €

2.1.6 Tinta Plástica de cor 50 Lt 5,00 € 250,00 €

2.1.7 Verniz incolor p/ betão 10 Lt 7,50 € 75,00 €

2.1.8 Verniz incolor p/ madeira 10 Lt 7,50 € 75,00 €

2.1.9 Interruptor duplo 2 un 5,00 € 10,00 €

2.1.10 Cabo eléctrico duplo 25 m 0,80 € 20,00 €

2.1.11 Plafonier "olho de boi" c/ protecção c/lampada 4 un 15,00 € 60,00 €

2.1.12 Painel fotovoltaico 100W c/ regulador 1 un 350,00 € 350,00 €

2.1.13 Bateria 50Ah 1 un 60,00 € 60,00 €

2.1.14 Parafusos M6x30 p/ madeira 200 un 0,15 € 30,00 €

2.1.15 Parafusos M10x140 inox completos 25 un 1,50 € 37,50 €

2.1.16 Parafusos autoperfurantes M5x100 100 un 0,30 € 30,00 €

2.1.17 Chapa de cobertura em aço galvanizado/lacado 46 m2 16,00 € 736,00 €

2.2 1.159,00 €

2.2.1 Mão de Obra de trolharia, serralharia, pintura e carpintaria (8 hr. trabalho de 1 servente 
c/alimentação)

40 un. 1,00 € 40,00 €

2.2.2 Fabrico de vigas de madeira 100x150 c/5,6m 4 un. 25,00 € 100,00 €

2.2.3 Fabrico de madres de madeira c/ secção 50x80 c/2,3m e 2,7m 21 un. 3,00 € 63,00 €

2.2.4 Fabrico e montagem de caleira em aço inox 1mm c/ 8m 8 m 14,00 € 112,00 €

2.2.5 Fabrico e montagem de portas inferiores em madeira c/ 200x90 p/ bancada 2 un 15,00 € 30,00 €

2.2.6 Fabrico e montagem de porta do forno em ferro 60x30 1 un 30,00 € 30,00 €

2.2.7 Fabrico de tabuleiros grandes 50x140 em aço inox 4 un 12,00 € 48,00 €

2.2.8 Fabrico de tabuleiros pequenos 50x50 em aço inox 4 un 4,00 € 16,00 €

2.2.9 Fabrico e montagem de tampo de bancada 150x90x2 em madeira 2 un 10,00 € 20,00 €

2.2.10 Fabrico / compra de pá de padeiro, Rolos de massa e Pias móveis 2 un 10,00 € 20,00 €

2.2.11 Fabrico e montagem de portas em madeira de abertura vertical dupla simples 260x185 c/ protecção 
exterior em rede dos envidraçados

2 un 150,00 € 300,00 €

2.2.12 Fabrico e montagem de janela em madeira c/ abertura horizontal simples 180x140 c/ protecção 
exterior em rede do envidraçado

1 un 80,00 € 80,00 €

2.2.13 Fabrico e montagem de janela em madeira 190x61 c/ protecção ext. em rede do envidraçado 2 un 30,00 € 60,00 €

2.2.14 Fabrico e montagem de janela simples 182x51 c/ protecção exterior em rede do envidraçado 2 un 30,00 € 60,00 €

2.2.15 Fabrico e montagem de janela simples 136x42 c/ protecção exterior em rede do envidraçado 2 un 25,00 € 50,00 €

2.2.16 Fabrico e montagem de rufos em aço inox 1mm em todo o perimetro da cobertura 20 m 2,00 € 40,00 €

2.2.17 Aluguer de gerador electrico (8hr diárias) 2 un. 10,00 € 20,00 €

2.2.18 Transporte de barco dos materiais 10 un. 7,00 € 70,00 €

2.3 110,00 €

2.3.1 Caixa de ferramentas diversas 1 un. 30,00 € 30,00 €

2.3.2 Conjunto: Colher de trolha, talocha, pontão, maçaneta, esponja (1 un de cada) 4 un. 10,00 € 40,00 €

2.3.3 Conjunto: Pinçeis de caiar, rolos, trinchas e tabulerios de pintura (1 un. de cada) 4 un. 10,00 € 40,00 €

Total 6.714,50 €

Ferramentas e Equipamentos

Mão de Obra e Serviços

Materiais
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Fabrico do pão 

Escolhemos uma receita de pão tradicional de Oliveira de Azeméis para levar até à Ilha de Room. O 
pão de Ul que por razões patrimoniais e protecção legal teremos de designar pão tipo Ul.  

Graças à carinhosa atenção e disponibilidade da D.ª Silvina, conhecida por D.ª Bina em Santiago de 
Riba-Ul, foi possível registar todos os procedimentos e ingredientes do fabrico deste tipo de pão.  

 

Ingredientes 

Os ingredientes para o fabrico do pão tipo Ul são medidos através da quadra (ver tópico dos 
utensílios) .  

A composição para uma quadra são: 

 Uma quadra de farinha de trigo - tipo 65 Ceres (equivalente a 4,5Kg) 
 125g de fermento de padeiro (ver fabrico no tópico seguinte) 
 5L de água quente 
 Uma mão cheia (punhado) de sal 
 
Esta composição dá para fabricar aproximadamente 90 pães. 

 

Fermento de padeiro 

Existe uma forma simples de fabricar fermento de padeiro que poderá ser produzido 
antecipadamente e em doses que seja evitável a sua conservação. Esta receita é mais conhecida 
como fermento biológico 
Os seus ingredientes são:  
 

1 Copo de farinha de trigo. 
1 Copo de água morna. 
1 Colher de açúcar. 
 

Mistura-se tudo num recipiente com tampa e deixa-se a repousar num lugar fresco.  
Após 3 dias acrescenta-se água e farinha mexendo-se posteriormente.  
Após 10 dias o preparado resulta numa massa azeda cheia de bolhas podendo usar-se depois mexer 
bem. 
Este fermento biológico dura poucos dias se não for conservado no frio, e quando apresentar uma 
textura melosa já não poderá ser utilizado. 
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Utensílios 

Todos os utensílios utilizados foram fabricados artesanalmente em madeira e metal. No fabrico 
industrial já não se encontram, desvirtuando o sabor tradicional do pão. Como pretendemos 
preservar uma tradição e levá-la além fronteiras, iremos descreve-los pormenorizadamente para que 
sejam replicados com as matérias-primas locais. 

 

Maceira Seranda e Lençóis 

Recipiente de madeira para preparar a massa do pão. As 
dimensões médias no aro superior são 100x50cm c/ uma 
altura de 25cm. No aro inferior as dimensões são 80x30cm. 

 

Recipiente de madeira para dispor e levedar os bolos de 
pão antes da cozedura. As dimensões médias em planta 
são 150x60cm com uma altura de 5cm. Neste recipiente 
é possível colocar 90 bolos de pão. 

 

Peneiro e Quadra Espátula 

O peneiro é um utensílio constituído por um aro de madeira 
com 20cm de diâmetro e que tem uma rede de malha fina  
num dos topos para peneirar a farinha evitando os 
indesejáveis caroços na massa.  

A quadra é um recipiente de área quadrada com as 
dimensões de 20x20cm com uma altura de 10cm construído 
em madeira. É a unidade de medida para a farinha. 

 

 

Utensílio de corte e limpeza constituído por um cabo 
rectangular de madeira com 15x5cm e uma lamina em 
aço inox de 1mm.   

Pode-se dizer que é a faca do padeiro, servindo para 
separar a massa tendida em partes mais pequenas para 
posteriormente formar os bolos antes de levedar.  

Serve também para limpar os restos de massa de outros 
utensílios e recipientes. 
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Pás Vassoura de limpeza 

Existem três tipos de pá que um padeiro pode utilizar, duas 
de limpeza e uma para colocar e retirar o pão do forno. As 
pás de limpeza são normalmente construídas em metal para 
aguentar as altas temperaturas das brasas e têm um 
formato rectangular. A pá de padeiro é construída em 
madeira e tem uma secção circular com um acabamento em 
cunha na ponta. 

 

 

É um utensílio fundamental para limpar todos os 
sobrantes da fogueira do forno. É construída com ramos 
de austrálias ou outras ramagens similares. Quando 
utilizada deve ser molhada em água para uma limpeza 
mais eficaz.  

 

 

 

Fabrico 

Todas as etapas do fabrico do pão tipo Ul descritas seguidamente, são relativas a uma produção de 
180 pães. Segundo a receita acima descrita usaram-se: 2 quadras de farinha de milho, 250g de 
fermento de padeiro, 2 punhados de sal e 10 litros de água quente. Todos os tempos de execução 
serão proporcionais à experiência dos executantes. 

1 – Preparação da massa 

 
Procedimento: 
Mistura-se na maceira 2 quadras de 
farinha de milho, 250g de fermento de 
padeiro, 2 punhados de sal e 10 litros de 
água quente.  
A água quente adiciona-se lentamente 
de acordo com a consistência da 
mistura. 
A massa fica pronta quando se começa a 
despegar das mãos do padeiro. 
 
Utensílios: 
Maceira, quadra, peneiro, lençol e 
cobertor. 
 
Tempo de execução: 
15 min 
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2 – Repousar a massa 

 
Procedimento: 
Antes de deixar a massa a repousar para 
tender, deve-se cobrir com uma camada 
de farinha e posteriormente cobrir a 
maceira com um lençol e cobertor para 
crescer mais rápido.  
Este processo é acelerado em ambientes 
quentes, por isso é que muitas vezes se 
aproveita a proximidade do calor do 
forno  
 
Recursos: 
Maceira, lençol e cobertor. 
 
Tempo de execução: 
15 min 

 

 

 

 

3 – Acender o forno 

 
Procedimento: 
Para acender o forno, dever-se-á usar 
ramagens secas de pequena dimensão 
que poderão ser de diversas origens. 
Após o acendimento primário destas 
ramagens colocar-se-á de forma gradual 
em forma de pirâmide madeira de 
dimensões maiores para o fogo ganhar 
corpo e ser suficiente para aquecer 
devidamente o forno. 
Dependendo do material do forno, um 
indicador de temperatura ideal é a cor 
interior esbranquiçada dos tijolos. 
 
Recursos: 
Ramagens, madeira, fósforos e tenaz 
 
Tempo de execução: 
10 min 
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4 – Preparar as serandas 

 
Procedimento: 
As serandas serão revestidas com lençol 
de algodão ou linho.  
Posteriormente espalha-se farinha sobre 
os lençóis para que os bolos a levedar 
não se agarrem antes da cozedura. 
 
Recursos: 
Seranda, lençol e farinha 
 
Tempo de execução: 
5min 

 

 

5 – Enformar os bolos 

 
Procedimento: 
Nesta difícil e importante etapa formam-
se os bolos de massa que irão dar 
origem aos pães. Um dos segredos da 
panificação encontra-se neste passo. Só 
os mais experientes o conseguem 
realizar com rapidez e eficiência. 
As mãos devem estar sempre cobertas 
de farinha e os movimentos deverão ser 
rápidos, precisos e com muita delicadeza 
à mistura e o resto dirá a experiência… 
  
Recursos: 
Massa, farinha e espátula 
 
Tempo de execução: 
15min 
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6 – Dispor os bolos para levedar 

 
Procedimento: 
Apõs a formação dos bolos e as serandas 
preparadas, pode-se coloca-los 
devidamente sobre o lençol coberto de 
farinha. O espaçamento entre bolos é 
fundamental para quando estes 
crescerem não se toquem. As medidas 
das serandas são proporcionais ao tipo 
de pão e quantidade desejada. 
 
Recursos: 
Massa, farinha e serandas 
 
Tempo de execução: 
15min 

 

 

 

 

7 – Enformar as bolas de carne 

 
Procedimento: 
Este é passo extra para este projecto, 
mas aproveitando a mesma massa com 
uma forma diferente podemos produzir 
bola de carne.  
Espalha-se uma base circular tipo pizza, 
coloca-se o recheio desejado e cobre-se 
com a outra base idêntica à primeira e 
fecha-se os bordos. 
 
Recursos: 
Massa, recheio diversos e farinha 
 
Tempo de execução: 
10min 
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8 – Limpar o forno 

 
Procedimento: 
Com a ajuda de uma raspadeira 
apropriada retira-se as brasas até à 
porta do forno. Seguidamente com a 
vassoura de limpeza e água faz-se a 
limpeza final até que a base do forno 
fique sem nenhuma impureza. 
Deixa-se as brasas na porta para 
conservar a temperatura e coloca-se um 
pequeno pau de madeira aceso para 
iluminar o interior do forno para se 
poder trabalhar melhor (ver fotografia 
dos dois passos seguintes). 
 
Recursos: 
Vassoura e raspadeira 
 
Tempo de execução: 
10min 

 

 

 

9 – Preparar os bolos para cozer 

 
Procedimento: 
Depois de levedados, podemos levar ao 
forno os bolos a cozer. Colocamo-los na 
pá de padeiro cuidadosamente e 
dispomo-los no interior do forno de 
forma a conseguir retirá-los facilmente. 
Este processo tem de ser realizado de 
forma rápida porque o tempo de 
cozedura é muito curto. 
 
Recursos: 
Bolos de massa e pá de padeiro 
 
Tempo de execução: 
5min 
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10 – Cozer o pão 

 
Procedimento: 
A passo mais esperado e mais curto de 
todos. Requer muita destreza e rapidez 
no manuseamento da pá de padeiro. 
A experiência e conhecimento do forno 
são fundamentais para controlar a 
cozedura. 
Deve-se deixar a chama acesa na porta 
para melhor visualizar a textura do pão 
na cozedura. 
 
Recursos: 
Bolos de massa e pá de padeiro 
 
Tempo de execução: 
10min 

 

 

 

11 – Retirar e tostar o pão 

 
Procedimento: 
Após a cozedura pode-se recozer para 
tostar o pão se for desejável, mas com 
muita experiência este passo deixa de 
ser necessário porque na primeira 
cozedura já se produzirá o pão 
desejável. 
Para arrefecer pode-se usar papel ou 
cartão sobre uma base lisa à escolha. 
 
Recursos: 
Papel ou cartão 
 
Tempo de execução: 
10min 

 

 


