
Práticas Alimentares e Turismo

A. Estado, Poderes e Sociedade 
B. Estruturas Produtivas, Trabalho e Profissões 
C. Educação e Desenvolvimento 
D. Território, Ambiente e Dinâmicas Regionais e Locais

E. Cultura, Comunicação e Transformação dos Saberes 
F. Família, Género e Afectos 
G. Teorias, Modelos e Metodologias 
Sessões Plenárias

Práticas Alimentares e Turismo: Estudo de Caso Realizado no Concelho de Sintra
Raquel Moreira*

Introdução

Esta comunicação visa a apresentação de alguns dos resultados de um estudo de caso no domínio 
da sociologia da alimentação, realizado na região de Sintra.[1]
Em termos globais, os objectivos desse estudo eram os de relacionar a evolução recente dos hábitos e 
das práticas alimentares com os factores económicos, sociais e culturais que lhe estão na origem, 
no contexto de uma sociedade tradicionalmente rural. Para a sua realização foi escolhida uma das 
zonas agrícolas do concelho de Sintra, para cuja especificidade concorrem simultaneamente aspectos 
de ordem diversa, nomeadamente a sua localização próxima de Lisboa, a existência de uma praia, e 
ainda o facto de se situar numa “área protegida” do ponto de vista da conservação da natureza.[2] 
A evolução da sociedade local processou-se a partir da interacção destes aspectos: à tradicional 
vocação agrícola da região, configuradora dos modos de vida e das paisagens locais, veio juntar-
se, sobretudo a partir da década de trinta, o turismo balnear, desenvolvendo-se um processo 
de complementaridade entre as duas actividades. A investigação efectuada centrou-se na análise 
desse processo de desenvolvimento, através da observação das transformações ocorridas ao nível 
das práticas e dos hábitos alimentares locais.

Problematização

A problemática que presidiu a esta investigação assentou fundamentalmente no pressuposto de que 
existe uma forte interdependência entre a alimentação e a mudança social ou, dito de outro modo, entre 
a alimentação e o desenvolvimento local, pressuposto este que se traduz essencialmente em 
dois princípios teóricos.[3] Em primeiro lugar, o de que a alimentação não se reduz ao acto biológico 
de comer, nem às relações económicas que se estabelecem para a produção, transformação, 
distribuição e consumo dos alimentos. Sendo simultaneamente uma realidade biológica, 
económica, cultural, social e política, a alimentação encontra-se no cruzamento de diferentes 
domínios traduzindo em parte as suas próprias dinâmicas. Em segundo lugar, inserindo-se no domínio 
do quotidiano, as práticas alimentares estão relacionadas com outras práticas e domínios 
sociais, remetendo para o conjunto das relações sociais que à sua volta se estabelecem. Trata-
se, portanto, de uma realidade vasta, complexa e multidimensional, que integra todas as 
dinâmicas inerentes aos processos de desenvolvimento local.
Contudo, os objectivos que presidiram à realização deste estudo inserem-se numa problemática 
mais vasta e que diz respeito à busca de soluções alternativas para o mundo rural, que passam, 
entre outros aspectos, pela promoção e valorização do potencial endógeno de cada 
região, nomeadamente através de soluções adequadas às necessidades e aspirações quer daqueles 
que nela habitam, quer dos que a procuram por razões de lazer. Ou seja, trata-se de 
encontrar mecanismos de fixação da população, nomeadamente através do aumento dos 
rendimentos gerado pela criação de emprego e/ou da revitalização de actividades já existentes 
mas económica e socialmente desvalorizadas, bem como da oferta de produtos turísticos que 
assentem, cada vez mais, na especificidade local contraposta à massificação e uniformização 
impostas pela sociedade de consumo. E isto porque no contexto em questão o turismo constitui uma 
das melhores formas de potenciar as especificidades locais.
Por outro lado, as especificidades alimentares de cada região, ao remeterem para as produções 
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locais, para os modos de vida que lhe estão associadas, e para as suas características históricas, 
culturais e geográficas, constituem uma excelente forma de sintetizar a especificidade dessa região 
e, portanto, de a valorizar e promover. A preservação da especificidade alimentar pode assim constituir 
um excelente contributo não só para o reforço de identidades locais – através da veiculação 
de sentimentos de pertença e do reforço de laços colectivos às comunidades – mas também 
da valorização da cultura e dos modos de vida locais. Para além disso, contribui igualmente para 
a preservação do ambiente, através da utilização dos recursos naturais existentes, feita precisamente 
de uma forma equilibrada e sustentável e, finalmente, para o desenvolvimento local, através da 
oferta turística, do aumento dos rendimentos da população, da criação de emprego e da fixação 
da população.[4] Em suma, a valorização da especificidade alimentar de cada região, afigura-se-nos 
como um meio privilegiado para a afirmação da tríade turismo, ambiente e cultura tradicional.
A investigação efectuada incidiu assim na observação de um processo de desenvolvimento local em 
que, de alguma forma, todos estes aspectos estão presentes, tendo-se procurado analisar o modo como 
a questão da especificidade alimentar foi encarada nessa dinâmica. Ou seja, situando-nos numa 
região tradicionalmente rural em que a agricultura constituía o principal modo de vida e que foi alvo de 
uma procura turística que parece ter assentado não só na proximidade do mar, como também na 
qualidade ambiental e na qualidade dos produtos alimentares originários da agricultura local, como é 
que essa procura se processou e qual foi a resposta daqueles que habitavam a região? Como é que 
uma região tradicionalmente agrícola se transformou numa estância balnear e quais as incidências 
desse processo quer nas práticas de produção agrícola, quer nas práticas alimentares de 
preparação culinária e de consumo?
Em termos concretos, a orientação dada a esta pesquisa apontou essencialmente em duas direcções: 
por um lado, procedemos a uma análise detalhada do sistema alimentar local, através da identificação 
e caracterização das práticas alimentares ao nível familiar e ao nível dos estabelecimentos públicos; 
por outro, procurámos relacionar essa análise com o referido processo de desenvolvimento local em que 
a agricultura e o turismo constituem os principais factores de mudança social, económica e cultural.
O conceito de sistema alimentar, que nos serviu de grelha teórico-metodológica para a abordagem 
das práticas alimentares, foi proposto por Jack Goody no seu estudo Cuisines, Cuisine et Classes.
[5] Segundo este autor, a análise do sistema culinário deve ser inserida não só no contexto da 
produção, conservação e distribuição dos alimentos, mas deverá também ser relacionada com o 
conjunto mais alargado das relações sociais em que o referido sistema se situa, englobando assim 
as práticas de aprovisionamento alimentar (autoprodução ou compra), de conservação e armazenagem, 
de preparação culinária e de consumo.

Resultados

"A melhor seara que eu tenho é no Verão que alugo a casa..."
A evolução turística do Magoito compreende essencialmente três fases ou épocas, às quais 
correspondem diferentes tipos de relacionamento entre residentes e veraneantes, assim como 
diferentes formas de vivência e de apropriação daquele espaço por parte destes últimos, que acaba por 
se estender igualmente aos residentes. Um primeiro período pode situar-se entre as décadas de trinta e 
de sessenta, e corresponde a um turismo de elite em que há uma clara separação entre residentes 
e veraneantes e uma clara distinção entre estilos de vida, práticas de consumo e de usufruto da região. 
Por exemplo, para os residentes a praia não é entendida nem usufruída como espaço de lazer. Como 
a maior parte dos idosos ainda hoje prefere dizer e fazer, iam “ao mar”, e não à praia. Ao mar iam pescar 
e apanhar moluscos e crustáceos, o que constituía uma fonte de recursos alimentares. A partir da 
década de sessenta entra-se numa segunda fase da evolução turística do Magoito, que viria a atingir o 
seu apogeu nas décadas de setenta e de oitenta – a do “turismo de massas”, baseado em 
habitações secundárias, aluguer de casas à época, campismo e idas diárias à praia. Durante as 
décadas de setenta e de oitenta foram construídos quase metade dos alojamentos que 
existem actualmente na totalidade da freguesia de São João das Lampas. Mais recentemente, 
sobretudo nos últimos anos com o acentuar da crise económica, a construção de habitações secundárias 
e a procura turística nesta zona tem estabilizado. O aluguer de casas à época deu lugar a 
alugueres anuais e muitas das famílias que possuíam casas de fim-de-semana na região acabaram 
por mudar-se definitivamente para essas casas, que passam a constituir a sua residência permanente.
Neste processo, vai-se verificando um esbatimento progressivo entre residentes e veraneantes, em 
termos de estilos de vida e de práticas de consumo. Os veraneantes vão-se integrando cada vez mais 
na comunidade local, acabando mesmo  em muitos casos, por aí fixarem residência, como foi 
referido. Sabendo-se que as práticas e os hábitos alimentares estão intimamente relacionados com 
os estilos de vida, este esbatimento progressivo das diferenças entre residentes e veraneantes, torna-
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se extremamente relevante em termos de evolução do sistema alimentar local. 
[6]

Um outro aspecto que importa referir diz respeito ao facto de a procura turística da região, apesar 
das diferentes configurações que assumiu em diferentes épocas, ter tido por base essencialmente em 
três tipos de recursos: a praia, as características ambientais e a agricultura, cujos produtos 
eram apreciados pelos veraneantes. A resposta à procura turística baseada nestes aspectos apoiou-se, 
tal como a agricultura local, em estruturas familiares e em práticas de pluriactividade que 
parecem constituir um dos traços mais marcante dos modos de vida desta região. Os 
estabelecimentos que progressivamente foram surgindo no Magoito, quer do ramo alimentar quer de 
outro tipo, são de um modo geral de natureza familiar e inseridos em estratégias de pluriactividade e 
de sazonalidade. À tradicional actividade agrícola cada família associou, conforme as suas 
possibilidades económicas, a actividade turística. Uns tornando-se proprietários de cafés, de 
restaurantes, de mercearias e de estabelecimentos diversos, outros trabalhando ao serviço daqueles 
ou dos veraneantes — as mulheres no interior das casas como empregadas domésticas, os 
homens tratando dos terrenos ou dos jardins circundantes às mesmas – outros vendendo a residentes 
e veraneantes os produtos agrícolas que cultivam, outros ainda alugando-lhes casas. A integração 
do turismo na comunidade fez-se assim de uma forma complementar aos modos de vida 
preexistentes, nomeadamente no que se refere à agricultura e às práticas de pluriactividade existentes 
na região.
Ao nível das práticas e dos hábitos alimentares podem distinguir-se dois tipos de impactes do turismo e 
do processo de desenvolvimento inerente à localidade estudada. Por um lado, há todo um conjunto 
de alterações ao nível do sistema alimentar que têm origem em factores de natureza global, mas 
cuja expressão local importa referir e analisar. Por outro, essa alterações entrelaçam-se com 
aspectos específicos deste contexto de estudo e que estão mais directamente relacionados com o 
papel do turismo na localidade estudada. Para uma melhor compreensão destes aspectos, 
procuraremos apresentar em seguida as principais características do sistema alimentar local na 
sua evolução recente, relacionando-a com os dois tipos de impactes referidos.
Em primeiro lugar, destacam-se como um dos traços mais marcantes do sistema alimentar local a 
sua ligação aos recursos naturais existentes, quer no que se refere às produções agrícolas e pecuárias 
de autoconsumo, quer às práticas, menos frequentes, da caça, da pesca e da apanha de moluscos e 
de crustáceos na praia. Esta ligação aos recursos naturais existentes continua a ser actualmente 
bastante acentuada, apesar do recurso cada vez maior à compra como forma de 
aprovisionamento alimentar, e da adopção de certas práticas de aprovisionamento associadas a modos 
de vida mais urbanos, como é o caso das frequentes e muito em moda idas aos hipermercados, com 
os necessários consumos alimentares que lhe estão associados.
O autoconsumo alimentar constitui um dos aspectos mais importantes do sistema alimentar 
local, permitindo justificar e manter práticas agrícolas ligadas à pequena agricultura, que contribuem 
não para a fixação do regime e dos gostos alimentares, mas também práticas de pluriactividade, 
numa coexistência entre o rural e o urbano.[7] O turismo veio não só aproveitar estes aspectos da 
cultura local, como contribuir para a sua permanência. A tradição de venda de produtos agrícolas na 
região é posta ao serviço do turismo através de diversas práticas, protagonizadas sobretudo 
pelas mulheres, nomeadamente a venda ambulante às porta daqueles que estão de férias, o que 
acontecia num passado recente, e a venda à beira da estrada formando pequenas feiras que 
funcionam aos fins-de-semana. Em termos globais, a ideia com que se fica é de que as práticas 
de pluriactividade neste contexto são muito mais vastas do que aquilo que nos é dado a conhecer, por 
um lado, e por outro, que a sua importância na economia local é muito maior do que pode parecer 
numa primeira análise.
Em segundo lugar, verifica-se um aumento generalizado não apenas dos estabelecimentos  de oferta 
de bens alimentares, mas também dos produtos neles existentes. Na origem destas modificações estão 
o aumento global dos rendimentos e a monetarização da economia, particularmente em meios rurais 
como este que viveram durante muito tempo numa relativa autarcia em termos alimentares. 
O aparecimento dos hipermercados um pouco por todo o país e particularmente nas zonas urbanas, a 
que as pessoas desta região têm acesso, constitui um exemplo desse aumento da diversidade de oferta 
de bens alimentares e da quantidade e variedade de produtos neles disponíveis. No Magoito é bem 
visível o desenvolvimento do comércio, tanto em termos alimentares, como de outro tipo de 
produtos. Contudo, esta evolução da oferta só foi possível porque acompanhada de um aumento 
da procura que, no caso estudado, é em boa parte representado pelos turistas. Mas também no que 
se refere aos residentes e ainda devido ao turismo, entre outros factores, verificou-se um aumento 
global dos rendimentos fomentando assim um aumento da procura, nomeadamente em termos de 
bens alimentares.[8] O emprego, tanto masculino como feminino, em casas de veraneantes ou 
em estabelecimentos comerciais que entretanto iam surgindo, assim como na indústria 
que progressivamente se foi disseminando pelas zonas rurais do concelho, contribuíram fortemente 
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para este aumento dos rendimentos familiares e consequentemente para o aumento do poder de compra.
A evolução da agricultura, especializando a produção em termos de produtos hortícolas, 
proporcionou também um aumento da disponibilidade destes produtos a nível local mantendo assim 
um papel extremamente importante na alimentação familiar e extrafamiliar, ou seja nos 
estabelecimentos de restauração da região. Isto processou-se, quer de uma forma directa, através 
da autoprodução, da dádiva ou ainda da compra directa ao produtor, quer indirecta, através dos 
circuitos de comercialização locais, nomeadamente a Praça de Sintra.
Um terceiro aspecto decorrente da análise dos impactes do turismo no sistema alimentar local, diz 
respeito à diminuição do tempo disponível para consagrar às tarefas de preparação culinária de às 
práticas de consumo. Para além do aumento generalizado dos rendimentos, as alterações ocorridas 
ao nível do trabalho, nomeadamente a “transferência” da população activa do sector primário para 
o secundário e para o terciário, acompanhando a tendência geral do país, implicaram também 
uma modificação significativa dos horários de trabalho e, consequentemente, dos das refeições. 
Este aspecto, conjugado com o facto de se verificar uma maior participação das mulheres no 
trabalho salariado, conduziu a uma diminuição do tempo disponível para consagrar às tarefas 
domésticas, nomeadamente as que dizem respeito à preparação culinária e ao consumo 
alimentar propriamente dito.[9] De um modo geral, verificamos que para as refeições quotidianas passou 
a recorrer-se à preparação de pratos mais rápidos e mais simples, mantendo-se as técnicas 
tradicionais para ocasiões festivas em que as disponibilidades de tempo para dedicar a estas tarefas 
são maiores.
Contudo, a preparação culinária constitui talvez de todas as fases do sistema alimentar, aquela em que 
as modificações ocorridas são menos visíveis. E isto porque nos parece que, apesar de se verificar 
um aumento global da quantidade e da variedade dos produtos consumidos e uma 
diminuição generalizada do tempo destinado às tarefas culinárias, se mantêm as técnicas de 
preparação tradicionais conhecidas, aprendidas como uma língua materna e mantidas pelo uso 
quotidiano e sistemático.
Por outro lado, torna-se extremamente difícil apreender qual a dimensão das pequenas 
alterações adoptadas nos processos de preparação culinária, decorrentes por exemplo dos contactos 
entre residentes e veraneantes, nomeadamente entre mulheres, contactos estes que assumem 
diversas formas e têm lugar em diferentes contextos: relações de vizinhança, do emprego 
proporcionado pelo turismo, quer a nível doméstico, quer nos estabelecimentos alimentares que 
vão surgindo, do convívio nos espaços públicos de lazer, muitas vezes em torno de práticas de 
consumo alimentar. Apesar dessa dificuldade supomos que essas pequenas alterações terão uma 
grande importância na evolução das práticas de preparação culinária e de consumo locais, uma vez 
que partilhamos a ideia de que as nossas cozinhas tradicionais, fortemente baseadas na 
aprendizagem oral, “estão cheias mais de procedimentos do que de receitas”, tendo “assim uma 
tremenda facilidade em adaptar novas matérias primas aos modos de sempre”, ou seja do que é 
diferente adopta-se o que, através de uma forma progressiva, se pode adaptar ao já conhecido.[10]
Finalmente, também ao nível das práticas de consumo, nomeadamente no que se refere ao 
número, horário e composição das refeições quotidianas, todas estas alterações em termos de horários 
de trabalho tiveram repercussões directas. Os ritmos alimentares tradicionalmente associados 
aos trabalhos agrícolas, são agora organizados em torno dos horários inerentes às 
actividades pertencentes aos sectores secundário e terciário. Outro tipo de alterações ao nível do 
consumo são as que dizem respeito aos gostos e à frequência de certos tipos de 
consumo, nomeadamente os de carne, para os mais jovens. Ainda relativamente às práticas de 
consumo, parece-nos que o turismo teve igualmente um significativo contributo ao nível da 
modificação das relações de sociabilidade ligadas aos espaços de consumo público, de que são 
exemplo os hábitos de as mulheres irem ao café, a meio da manhã e à tarde, bem como do almoço 
familiar de Domingo fora de casa, sobretudo por parte daqueles cujas possibilidades económicas 
o permitem.
Enfim, todo um processo induzido a partir do turismo e da presença de veraneantes, mas que encontrou 
na população local condições para que diferentes hábitos e comportamentos pudessem ser 
adoptados, adaptando-se aos já conhecidos e praticados. O papel das mulheres que, de domésticas 
ou agricultoras se tornam trabalhadoras salariadas, tendo assim rendimentos e propensão para 
a mudança, parece-nos muito importante neste processo.
O turismo contribuiu assim para a alteração profunda daquela região, nomeadamente através 
do crescimento demográfico, do aumento do número de habitações, do desenvolvimento do comércio 
local e da agricultura, sobretudo no que se refere às produções hortícolas que viram o seu 
mercado alargado, como ainda de uma modificação das relações de sociabilidade e dos hábitos 
e comportamentos dos residentes, inculcando neles diferentes valores e diferentes hábitos decorrentes 
do convívio com outros estilos de vida, o que, como vimos, se reflectiu no sistema alimentar local.
Os resultados deste estudo permitem-nos assim concluir que gastronomia, agricultura e turismo 
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constituem uma tríade cuja importância como potencial endógeno desta região é reconhecida por todos. 
O turismo aliado à agricultura, ambos  tendo por base as características culturais e económicas locais, 
será talvez a melhor forma de potenciar essa tríade. Isto significa que a actividade turística poderá 
ser promovida de modo a potenciar, valorizar e promover produtos e modos de vida 
tradicionais específicos da região.
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de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais, Lisboa, Instituto da Conservação da Natureza, 1993.
[3]

         Sobre este assunto, vejam-se os trabalhos de Maria Manuel Valagão, nomeadamente Práticas Alimentares Numa Sociedade 
em Mudança. Estudo de Caso numa Freguesia do Alto-Douro, e “A Problemática do Estudo das Práticas Alimentares. O caso das Ciências 
Sociais”, in Temas de Economia e Sociologia Agrárias, e o artigo da nossa autoria “Práticas Alimentares e Desenvolvimento Local”, in Actas do 
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Encontro Dinâmicas Culturais, Cidadania e Desenvolvimento Local (vide bibliografia),
[4]

         É esta a filosofia que está na base dos Regulamento CEE nos 2081/92 e 2082/92, ambos de 14 de Julho de 1992, relativos 
à protecção das indicações geográficas e denominações de origem e aos certificados de especificidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios.
[5]

         Vide bibliografia.
[6]

         Entre os vários autores que têm defendido esta ideia destacam-se Pierre Bourdieu, Jack Goody, Claude e Christiane Grignon e Maria 
Manuel Valagão (vide bibliografia).
[7]

         A propósito deste aspecto, e para o contexto do Alto-Douro, Maria Manuel Valagão refere que as produções de autoconsumo “não só 
desempenham um papel de primordial importância ao nível do equilíbrio nutricional do regime alimentar, e da economia familiar, mas 
mantêm a continuidade da alimentação tradicional”, contribuindo assim para a “fixação do regime e dos hábitos alimentares” (1990: 437).
[8]

         Esta tendência foi igualmente observada para outras zonas do país. Para o contexto do Alto-Douro, Maria Manuel Valagão que “em 
termos alimentares, é sobretudo ao nível da evolução das formas de oferta de bens alimentares que a evolução da economia local é mais 
visível” (1990: 437-438).
[9]

         Os dados estatísticos disponíveis mostram que a percentagem de mulheres em relação à população activa total aumentou de forma 
significativa entre 1981 e 1991, tanto ao nível da freguesia (cerca de 104,1%), como do concelho (cerca de 51,2%).
[10]

       Isabel Gonzalez Turmo, “El Mediterráneo: Dieta y Estilos de Vida”, in Antropologia de la Alimentación: Ensayos sobre la Dieta 
Mediterránea, pp.29-47.
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