
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAGEM DE MATERIAIS, PRODUTOS, TIPOS DE SERVIÇO E MOTIVOS DECORATIVOS A UTILIZAR 

(ANEXO VI ) 

1. CONSIDERAM-SE PRODUTOS DA ÉPOCA: 

Animais domésticos: Boi/vaca, carneiro, ovelha, cordeiro, cabrito, cabra, porco, leitão, coelho  

Aves domésticas: Galinha/galo, capão, pombo, rola, ganso, pato  

Animais de caça: Javali, veado, lebre, gamo, perdiz, faisão, pato bravo, galinhola  

Derivados de carnes: Chouriços, chouriças, linguiças, farinheiras, toucinho, presunto e outros fumeiros  

Peixe: truta, sardinha, carapau, pescada, cavala e peixes do rio , bacalhau 

Ovos  

Leite e seus derivados: Manteiga, queijo fresco, queijo curado, requeijão, coalhada, nata  

Leguminosas: lentilha, ervilha, feijão, chícharo (feijão frade), grão, favas, tremoço 

Hortaliça: Couve, repolho, alface, agrião 

Tubérculos: Alho, cebola, cenoura, nabo, batata, rábanos  

Outros produtos vegetais: pepino, pimento, pimentão, cogumelos, abóbora, espargos 

Pão: Pão centeio, pão de mistura, bola de azeite 

Outros produtos alimentares: Arroz, trigo, centeio, aveia, cevada, milho painço, mel  

Temperos e ervas aromáticas: Sal, limão, laranja azeda, vinagre, cominhos, loureiro, orégão, coentro, tomilho, poejo, alecrim, 

carqueja, pimenta, canela, mostarda  

Gorduras: Azeite, óleos vegetais, banha, manteiga, toucinho  

Conservas: Xarope, geleia, compota, conservas em mel, conservas em vinagre, em azeite, em vinho, em óleo, em sal, no fumeiro  

Fruta fresca: Ameixa, ginja, cereja, uva, pêssego, alperce, nêspera, maçã, pêra, figo, marmelo, laranja, limão, romã, medronho, 

melão, melancia, azeitona, morango  

Fruta seca: Avelã, noz, amêndoa, castanha, figo seco, uva, maçã, ameixa.  

Ervas de cheiro/infusão: Alfazema, hortelã, hortelã-pimenta, rosmaninho, verbena, salsa, anis, erva doce, camomila, lavanda, 

cidreira, hipericão, funcho, malva, sabugueiro  
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Bebidas: Vinho maduro e verde, branco, tinto, cidra, sumos naturais, água, infusões, xaropes, licores, cerveja  

2. CONSIDERAM-SE MATERIAIS DA ÉPOCA: 

Osso, peles, couros de animais  

Cerâmica, vidro, madeira, cortiça, resina, vime, cestaria, madeiras  

Ouro, prata, cobre, bronze, estanho, ferro, ferro forjado, aço, zinco, chumbo, latão  

Vestuário/tecidos – Linho, estopa, veludo, seda, algodão, lã, têxteis naturais 

Calçado – Sapatos, botas, tamancos 

Adereços – Chapéus, colares, brincos, pulseiras, anéis, cintos, sacolas, bolsa  

Cera  

 

3. TASQUINHA – COMIDAS E TIPO DE SERVIÇO 

Enchidos: Chouriça de carne, de sangue e farinheira, Salpicão e presunto 

Queijo de ovelha, cabra e vaca 

Malga de grão-de-bico cozido com cebola e salsa 

Malga de feijão cozido, seja preto, vermelho, branco ou frade 

Malga de sopa com muita verdura e alguma carne ou não 

Malga de ovo cozido 

Malga de lentilha ou fava 

Malga de tremoço ou azeitona 

Carne de porco (Torresmo, entrecosto, barriguinha e febra), vaca, pato, galinha, codorniz, faisão, veado, lebre, coelho, perdiz, 

cabra, ovelha – tudo temperado com sal e ervas aromáticas 

Peixes de mar e rio: assados, fritos ou em molho de escabeche 

Fruta: Ameixa, ginja, cereja, uva, pêssego, alperce, nêspera, maçã, pêra, figo, marmelo, laranja, limão, romã, medronho, melão, 

melancia, azeitona  

Fruta seca: Avelã, noz, amêndoa, castanha, figo seco, uva/passas, maçã, ameixa, pinhões, castanha  

Pão 

Pichéis de vinho branco ou tinto, água-pé e cidra, cerveja deve ser sempre servida em copos de barro de vidro e/ou esmalte 

Chá 

Mel 

Papel pardo ou jornal como recurso de embalagem   

Impossível de avistar nas tasquinhas: Plásticos, fogões, micro-ondas, arcas, relógios e outros equipamentos e COPOS DE 

PLÁSTICO 

 



 

4. DECORAÇÃO DE ESPAÇOS / EMBALAGEM PARA PRODUTOS 

Para decoração de stand e esplanadas: carroças simples, carros de mão em madeira, pipos, utensílios agrícolas, pano-cru, 

serapilheira, rosmaninho, giesta, fardo de palha, cesta, flores, latoaria, peças de tecelagem, peles, produtos hortícolas (abobora), 

sacos de pano.  

Papel pardo ou de jornal como recurso de embalagem.   

 

NÃO SÃO CONSIDERADOS PRODUTOS E MATERIAIS DA ÉPOCA 

Fruta tropical, amendoim, coco, baunilha, chuchu, pistachos 

Porta-chaves, esferográficas  

Produtos plastificados ou de plástico  

Elásticos, fita-cola, cordas plásticas ou de nylon. 

Telemóvel  

Instrumento e materiais com data de invenção/colocação no mercado posterior aos anos 60. 

 

- A utilização de óculos escuros era apenas limitada às classes altas e que tivessem acesso à cultura 

internacional. 

 

 

 
 


