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Resumo 

Este estudo caracteriza o processo de elaboração do primeiro prato típico local de uma cidade 

reconhecida internacionalmente como Slow City enquanto uma expressão contra-hegemônica 

para o turismo. Para tanto, foram empregados três métodos científicos: o bibliográfico, o 

documental e a observação. Como resultados, o prato típico analisado revela componentes 

simbólicos que retratam elementos autóctones do patrimônio material e imaterial da Slow City 

estudada, assim como tem se tornando paulatinamente um atrativo gastronômico para o 

desenvolvimento turístico da cidade. Conclui-se que o primeiro prato estudado representa o 

resgate e a requalificação de saberes populares que estavam relativamente perdidos e 

fragmentados, o qual é sistematizável.  

Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial; Desenvolvimento territorial; Turismo.  

Resumen 

Este estudio caracteriza el proceso de elaboración del primer plato típico local de una ciudad 

reconocida internacionalmente como Slow City como expresión contrahegemónica para el 

turismo. Para ello se utilizaron tres métodos científicos: bibliográfico, documental y de 

observación. Como resultado, el plato típico analizado revela componentes simbólicos que 
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retratan elementos autóctonos del patrimonio material e inmaterial de la Ciudad Lenta 

estudiada, así como se ha convertido paulatinamente en un atractivo gastronómico para el 

desarrollo turístico de la ciudad. Se concluye que el primer plato estudiado representa el rescate 

y recalificación de saberes populares que se encontraban relativamente perdidos y 

fragmentados, los cuales pueden ser sistematizados.Palabras clave: Herencia cultural 

intangible; desarrollo territorial; Turismo. 

Abstract 

This study characterizes the elaboration process of the first typical local dish of a city 

internationally recognized as Slow City as a counter-hegemonic expression for tourism. To this 

end, three scientific methods were used: bibliographic, documentary, and observation. As a 

result, the typical dish analyzed reveals symbolic components that portray autochthonous 

elements of the material and immaterial heritage of the Slow City studied, as it has gradually 

become a gastronomic attraction for the tourist development of the city.  It is concluded that 

the first dish represents the rescue and requalification of widespread knowledge that was 

relatively lost and fragmented, which can be systematized.  

Keywords: Intangible cultural heritage; Territorial development; Tourism. 

 

1. Introdução  

Novas formas de se fazer turismo na contemporaneidade podem estar relacionadas com 

práticas de especialização de territórios. Essas práticas são mais explicitamente identificáveis 

quando o governo de um município organiza suas ações, inclusive de promoção de seu 

território, com base em vocações endógenas, ou em um conjunto de interesses exógenos, ou 

em uma perspectiva que congregue essas vocações e interesses. 

Os termos mais conhecidos, empregados para a especialização de territórios podem ser 

observados por meio de expressões como cidade: criativa (Landry & Bianchini, 1995), verde 

(Campbell, 1996), empreendedora (Hall & Hubbard, 1996), inovadora (Feldman & Audretsch, 

1999), digital (Ishida, 2002), inteligente (Shapiro, 2006), incubadora (Mendes, 2014) e slow 

(Mayer & Knox, 2006). Esta última, a cidade slow ou Slow City, como será tratado neste texto, 

tem sido uma proposta de desenvolvimento territorial que busca conciliar interesses públicos 

endógenos ao local com o atendimento de desejos de consumo e fruição contemporâneos, 

pautada em atividades que coadunam com o movimento slow, a partir de articulação de práticas 

relacionadas ao slow food (Petrini, 2001) e ao slow tourism (Heitmann et al., 2011).  

Este trabalho parte do pressuposto de que ações integradas do movimento slow com 

agentes públicos e privados do turismo, especialmente dos segmentos de alimentos e bebidas, 

podem contribuir para o desenvolvimento do turismo gastronômico a partir do resgate e da 
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requalificação de receitas de pratos tradicionais da comunidade local, assim como na definição 

de espaços de convívios (convivium ou convivias) para preparar, degustar e saborear pratos 

típicos autóctones. O convivium e a valorização da gastronomia local são atributos essenciais, 

mas não exclusivos e nem únicos, para a certificação de uma cidade no modelo Slow City ou 

também conhecida na América Latina como Cidade do Bem Viver. E neste contexto o turismo 

pode ser uma forma de agregar valor socioeconômico para produtos oferecidos no contexto 

slow. 

A partir da integração entre diferentes atores para a consecução de um bem comum, 

relacionados à perspectiva teórica da cocriação, mais especificamente no que tange à 

coprodução, tais conceitos que serão elucidados ao longo do trabalho, foram relacionados para 

a compreensão de como os diferentes agentes contribuíram para a realização de uma ação 

conjunta com vistas à requalificação de elementos do turismo e gastronomia em nível local.  

Das mais de 200 cidades certificadas desde 1999 pela rede internacional Slow City, 

existem dentre elas, aquelas que não possuíam nenhum prato típico de comida autóctone até o 

momento da certificação como Slow City, que pudesse distinguir a gastronomia da mesma das 

demais que já faziam parte desta rede. Ressalta-se que para uma cidade ser certificada como 

Slow City não é determinante ter um prato típico ou gastronomia autóctone, mas necessita 

atender satisfatoriamente mais de 50% dos atributos indicados pela rede internacional, os quais 

serão expostos no decorrer deste trabalho. A cidade de Vizela, no norte de Portugal, foi uma 

dessas cidades certificadas como Slow City que não possuía um prato típico local e nem um 

diferencial gastronômico que a identificasse e reforçasse sua adequação a este modelo, ao ponto 

de estimular novas formas de se fazer turismo, por meio de experiências que valorizassem o 

movimento slow. Diante disso, surge a questão desta pesquisa: De que forma a elaboração de 

um prato típico local em uma cidade orientada por um processo de qualificação territorial 

possibilita a cocriação entre diferentes atores sociais? 

Para apontar respostas para este problema, a cidade de Vizela será o lócus desta 

investigação, por ser uma Slow City que no período de 2011 a 2015 envolveu ações para 

resgatar e requalificar um prato típico que estivesse associado a história e as tradições desta 

cidade. Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a institucionalização do 

primeiro prato típico local de uma Slow City.  
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2. Desenho da Pesquisa 

Em termos metodológicos, forma empregados três métodos: o bibliográfico, o documental e a 

observação participante. O primeiro possibilitou levantar evidências sobre os agentes 

envolvidos com o processo de resgate e requalificação prato típico local da Slow City em 

estudo. E a observação participante com inspiração etnográfica foi aplicada para registrar as 

narrativas dos agentes que vivenciaram a institucionalização do primeiro prático típico da Slow 

City, bem como experienciar a oferta deste prato resgatado e qualificado para alinhar-se aos 

princípios do projeto Slow City, enquanto orientação política internacional de desenvolvimento 

local para cidades de com menos de 50.000 habitantes. Os conteúdos obtidos foram 

organizados em dois grandes temas que permitiram a descrição do processo de 

desenvolvimento do primeiro prato típico local em uma Slow City. Os temas foram: (1) resgate 

do prato e a (2) requalificação do prato típico. Esses temas foram apresentados a partir quarta 

seção. 

Desta forma, para a apresentação e análise da institucionalização do primeiro prato 

típico de Vizela enquanto Slow City, foi necessário elaborar terceira seção, que contempla uma 

breve revisão da literatura que abordassem de modo articulado termos relevantes como 

movimento slow, gastronomia, turismo e Slow City para auxiliar na compreensão do objeto em 

estudo. Detalhes do percurso metodológico foram descritos no decorrer do presente trabalho. 

3. Movimento Slow e Slow City  

A qualificação territorial Slow City, tem suas origens relacionadas ao movimento Slow Food, 

a qual surgiu durante a década de 80 e foi pensado inicialmente como forma de oposição ao 

fast food e à dinâmica social por este representado (Petrini, 2001). Este movimento faz parte 

de uma dimensão ideológica maior, denominada slow movement, com vertentes antagônicas ao 

modelo fast, que está relacionado à lógica hegemônica de progresso e às suas respectivas 

disfunções. Uma prática inerente à filosofia slow, consiste na convergência existente entre o 

Slow Food e as vertentes comunitária, solidária e sustentável presentes no turismo 

(Pérez‑Mongiovi & Cardoso, 2013; Ekinci, 2014). 

A preocupação com a sustentabilidade, a preservação e o bem comum em locais 

turísticos é vista como parte de visões alternativas aos modelos tradicionais de turismo e de sua 

massificação, uma vez que “o meio ambiente e as relações sociais com as comunidades 

autóctones sempre são citados como zonas de conflitos da atividade turística” (Mendonça & 
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Macoppi, 2014, p.249). Nesse sentido, projetos de desenvolvimento de áreas turísticas com o 

foco em atividades realizadas em espaços naturais, rurais e segmentos populares em situação 

de baixa vulnerabilidade, que trazem como cláusula pétrea os princípios de sustentabilidade e 

valorização local são vistas como projetos heterodoxos do turismo. 

Existe na vertente alternativa num esforço (inovador) de colocar os atores em 

cooperação para o desenvolvimento local endógeno, essa característica peculiar característica 

da visão heterodoxa, somada às novidades trazidas pela filosofia slow, fez desencadear o 

projeto Slow City, que surge em 1999 a partir do Congresso Mundial do Slow Food em Ovieto, 

na Itália. Essa proposta foi posteriormente articulada com as práticas de Slow Food, sendo um 

dos principais indutores em prol de um desenvolvimento local articulado com iniciativas para 

induzir práticas de turismo gastronômico slow (Pereiro & Conde, 2005). 

Dessa maneira foi assinado um termo de aplicação dos fundamentos do Slow Food na 

abrangência dos territórios por meio do modelo Slow City, que propõe, a partir do protagonismo 

da comunidade, ações de melhorias da qualidade de vida local a partir de propostas sustentáveis 

vinculadas ao turismo, à cultura, a gastronomia local, ao território, ao meio ambiente e outros. 

Nesta perspectiva, o movimento Slow proporciona à comunidade a oportunidade de 

coproduzir, isto é, utilizar de insumos de diferentes origens para o oferecimento de bens e 

serviços públicos (Ostrom, 1996). Este fato pode se manifestar de diferentes formas e por meio 

da interação de inúmeros agentes. Isso dependerá da dinâmica local, dos projetos existentes, 

assim como das necessidades do grupo que pretende coproduzir junto (Brandsen & Honingh, 

2016).  

Para que uma cidade seja certificada como uma Slow City, inicialmente o governo local 

deverá convocar a população residente no seu território, diretamente ou por meio dos seus 

representantes comunitários ou parlamentares, para apoiar o governante na candidatura da 

cidade, a qual será por meio de um documento a ser enviado para a sede da rede internacional 

Slow City. Este documento de candidatura indicará se a cidade atendem de modo satisfatório 

as diretrizes/requisitos de uma Slow City. Nenhuma cidade necessita reunir todos os requisitos 

de imediato, mas deverá demonstrar nesses documento, para cada um deles, a forma como 

pretende alcançar os objetivos que inicialmente a cidade não atende ou que possui algo ainda 

incipiente. Neste sentido, conforme Ekinci (2014), a certificação de uma cidade Slow City 

baseia-se em seis critérios fundamentais: a) Políticas ambientais; b) Políticas de infraestrutura; 

c) Aumentar a qualidade do tecido urbano; d) Comemoração e Promoção da Produção Local e 
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de Produtos Locais; e) Comunidade e Hospitalidade; f) Sensibilização e compreensão da Slow 

City. 

4. Reflexões sobre Cocriação e Coprodução 

As discussões sobre cocriação e coprodução envolvem a compreensão da dinâmica do 

envolvimento de múltiplos agentes na composição de um determinado bem ou serviço. 

Contudo, conforme ver-se-á a seguir, existem algumas distinções teóricas em relação aos dois 

conceitos que demandam reflexões mais atenciosas a respeito de como tais definições se 

manifestam nos fenômenos sociais em análise.   

Nesta perspectiva, antes de serem apresentados os conceitos e discussões sobre os 

mesmos, é preciso compreender que em diferentes níveis de intensidade, os conceitos de 

cocriação e coprodução estão relacionados com a esfera acadêmica do marketing, mais 

especificamente com a questão de criação, comunicação e percepção de valor atrelados à 

experiência individual em múltiplas perspectivas (social /cidadã, organizacional, como cliente) 

(Frio & Brasil, 2016).  Dessa forma, os conceitos aqui considerados, envolvem a adesão de 

diferentes agentes na composição de uma oferta e troca constante de valores entre tais agentes. 

Ressalta-se ainda que apesar do viés mercadológico dos conceitos, a interação dos mesmos 

com a área pública é cabível, conforme defendem Brandsen e Honingh (2016). 

Neste sentido, apresenta-se aqui a dimensão lógico-conceitual que permeia tanto a 

coprodução quanto a cocriação, denominada de Lógica de Serviço Dominante (LSD), a qual 

estabelece que a percepção e a geração de valor para uma oferta não está no bem em si, mas na 

relação que se estabelece entre fornecedor e os diversos stakeholders por meio da interação, 

negociação e proposição de atributos que venham a trazer incrementos econômicos e 

substantivos aos outputs de determinado processo (Vargo & Lusch, 2004). Este contexto 

implica necessariamente na necessidade de existência de insumos, informações e pessoas 

oriundos de diferentes origens na proposição de um serviço para que de fato a cocriação ou 

coprodução possam existir.    

Elucidada a lógica que orienta o escopo de tais conceitos, os mesmos podem ser 

caracterizados de maneira mais contextualizada. Morais e Santos (2015) apontam a 

necessidade de consolidação dos conceitos de coprodução e cocriação sobretudo nas questões 

relacionadas ao segundo, pois tal conceito apresenta ainda imprecisões e incipiências em sua 

delimitação teórica. Essa necessidade reforça-se sobretudo pelo fato de as discussões 
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acadêmicas sobre cocriação serem bastante recentes, tendo início com os trabalhos de Prahalad 

& Ramaswamy (2002). 

Neste sentido, espera-se contribuir para a literatura existente por meio do presente 

trabalho, adotando-se o foco da cocriação nas contribuições dos intermediários na cadeia de 

produção de valor. Dessa forma, acredita-se que no caminho entre os que fornecem os insumos 

e os usuários dos produtos originados de um determinado processo, a cocriação ocorre 

juntamente aos intermediários que contribuem para a geração de valor.  

Assim, pode-se interpretar a cocriação como a "participação ativa do cliente em 

atividades da cadeia de valor" (Morais & Santos, 2015, p.228). A partir dessa definição 

constata-se que a cocriação tem uma conotação mais associada à terminologia usualmente 

empregada no setor privado, sobretudo no contexto do marketing, conforme explicitou-se 

anteriormente. Na cocriação, diversos atores podem contribuir para o processo de geração de 

valor em diferentes etapas da prestação de um serviço com foco na competividade e efetividade 

na prestação de um serviço.  

O contexto da definição de cocriação e mais ainda da cocriação de valor, envolve a 

experiência cognitiva e relacional. Ou seja, a interação e a aprendizagem dos atores que 

participam de determinado processo influência na obtenção de resultados pois, a cocriação 

considera o aspecto interativo da geração de valor obtido por meio da relação entre os elos da 

cadeia de criação de um bem ou serviço (Ribeiro, Tavares & Costa, 2016). 

Endossam este argumento, os achados de Prahalad e Ramaswamy (2002), situados na 

perspectiva de que a cocriação tem como escopo aumentar a competitividade e a visibilidade 

de determinado processo produtivo (Ribeiro, Tavares & Costa, 2016). Neste sentido, tal lógica 

pode ser apropriada em diferentes contextos, como na qualificação do oferecimento de 

determinado bem ou serviço de interesse coletivo. 

No que diz respeito à coprodução, suas definições conceituais seminais são claras: trata-

se do "processo através do qual os insumos utilizados para produzir um bem ou serviço são 

contribuídos por indivíduos que não estão na mesma organização" (Ostrom 1996, p.1073). 

Considerando-se o contexto do presente trabalho, trazendo-se as reflexões sobre a coprodução 

para o âmbito público, é possível perceber a existência de uma evolução em relação ao 

conceito, uma vez que inicialmente, o mesmo tenha surgido para tornar o Estado mais eficiente, 

delegando atribuições para outros agentes na prestação de serviços públicos. Contudo, frente 

às mudanças e tendências ocorridas na administração pública desde as discussões iniciais sobre 
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coprodução na década de 1970, percebe-se que a mesma evoluiu, relacionando-se à maior 

adesão dos bens e serviços públicos aos seus utilizadores, gerando maior valor e atendendo às 

necessidades e desejos reais dos cidadãos e demais stakeholders, uma vez que os mesmos se 

tornam parte do processo de geração e oferta de valor (Brandsen & Honing, 2015). 

Nas discussões sobre coprodução, o papel do usuário de um determinado serviço tende 

a ser mais restrito e operacional, uma vez que o foco de sua atuação se concentra 

especificamente no processo produtivo (Morais & Santos, 2015). Desta forma, contata-se ainda 

que a ideia de coprodução se mostra mais aderente com o contexto da área pública em que o 

foco está mais na questão da efetividade dos serviços do que na competitividade e geração de 

resultados pecuniários.  

Com base nas definições conceituais aqui estabelecidas e partir das contribuições de 

autores como Santos e Morais (2015) bem como Frio e Brasil (2016), assumir-se-á no presente 

artigo que a cocriação consiste em um processo mais amplo, abrangente, cujo foco está no 

aspecto relacional da cadeia de valor e com aspecto mais mercadológico; ao passo que a 

coprodução pode ser tomada com um conceito cujo foco encontra-se no processo produtivo, 

relacionadas às contribuições de todos os agentes que participam da oferta de um determinado 

bem e serviço para a transformação dos insumos em produtos. Ressalta-se ainda que no 

presente trabalho, acredita-se que o processo de coprodução possa estar inserida no processo 

de cocriação.  

 

5. A Slow City em Estudo  

Vizela é um dos 308 concelhos de Portugal, que possui 23.736 habitantes (Instituto Nacional 

de Estatística – INE, 2012) distribuídos em uma área territorial de 24,7 km2, administrada pelo 

seu município, autarquia local com mesmo nome, reconhecida desde o dia 1º de setembro de 

1998 pela Lei 63 da Assembléia da República (Portugal, 1998). Nesta mesma lei, a Vila de 

Vizela, sede do município foi elevada ao estatuto de cidade.  A cidade de Vizela, conforme a 

Figura 1, está situada na região Norte de Portugal (1), na antiga província regional do Minho 

(2) no distrito de Braga. A cidade de Vizela possui aproximadamente 12.700 habitantes que 

faz parte de um concelho que possui cinco freguesias desde 2013, conforme item 3 da Figura 

1. 
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Figura 1. Localização do município de Vizela na região do Minho em Portugal. 

 

Fontes: Elaboração nossa. Adaptado de Portugal Minho (2016) e Wikipédia (2016). 

 

 Em 2008, o arquiteto e responsável pela área de planejamento urbano da Câmara 

Municipal de Vizela, a partir da leitura de uma notícia sobre Slow City em um jornal de 

Portugal, buscou informações sobre o modelo internacional Slow City de desenvolvimento 

territorial sustentável e iniciou a elaboração do projeto para candidatura de Vizela à certificação 

Slow City, com o consentimento e apoio do presidente da Câmara Municipal.  

Foram necessários dois anos, 2009 e 2010, para a organização e elaboração do projeto 

de candidatura à condição Slow City, segundo Pérez-Mongovi (2013, p.201-2002), a cidade de 

Vizela conseguiu ser certificada neste modelo de desenvolvimento local em 2011, com base 

nos seguintes atributos: a) ambiental: qualidade das águas e a recuperação do termalismo 

enquanto atividade sustentável e fornecedora de qualidade de vida, incluindo o parque natural 

arbóreo e a paisagem rural que envolve a cidade; b) patrimônio cultural: de natureza material 

(edificado e arquitetônico de origens romana e medieval) e de natureza imaterial como as 

tradições ancestrais e a gastronomia, marcada pela qualidade de confecção e da existência do 

Bolinhol (Pão de Ló coberto), em que Vizela é considerada um polo de desenvolvimento e de 

reconhecimento deste produto, única em Portugal. 

A partir da condição Slow City, a cidade de Vizela, por meio da Câmara Municipal, 

passou a comungar um conjunto de diretrizes/requisitos em prol da sustentabilidade local com 

aproximadamente 208 municípios, de até 50 mil habitantes, de 30 países que integram 

atualmente a rede internacional (Slow City, 2015). Esses requisitos para o desenvolvimento de 

cidades Slow City estão relacionados a políticas ambientais e de infraestrutura, à malha urbana, 
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à valorização da produção local, ao senso comunitário e à hospitalidade, bem como à 

comunicação e compreensão da filosofia do movimento (Ekinci, 2014). 

Diante desses requisitos, a Câmara Municipal de Vizela ao olhar para a história e 

patrimônio cultural do seu território, observou e instigou por meio do coordenador técnico do 

projeto Slow City em nível local, neste caso, o próprio arquiteto proponente deste projeto, a 

população a resgatar o primeiro prato típico autóctone em uma cidade que não possui nenhum 

institucionalizado de forma endógena.  

 

5.1 Resgate do prato típico  

Para resgatar evidências autóctones dos hábitos alimentares que compunham a gastronomia do 

território de Vizela, se fez necessário estudar, e descrever resumidamente neste texto, a longa 

história deste território, a partir de observações de campo e de documentos sobre este local. 

Isso permitiu compreender elementos que auxiliaram a Câmara Municipal de Vizela em 

parceria com empresários da área de alimentos e bebidas (principalmente restaurantes) da 

cidade a levantarem informações que permitiram identificar um potencial prato típico para 

servir como um símbolo e atrativo turístico da cidade no contexto Slow City. 

 A história de Vizela é antiga e remete a vestígios de civilizações pré-românicas da Idade 

do Ferro, como os celtas, que viveram e passaram por este território que atualmente pertence a 

Portugal. Um dos atrativos naturais que faz parte desta história são as águas termais existentes 

no concelho de Vizela. No Museu Martins Sarmento, em Guimarães, cidade limítrofe de 

Vizela, estão expostas evidências desta antiguidade, duas lápides com inscrições a Bormanicus, 

ou seja, o deus das águas em latim, encontradas a partir do séc. XVIII nas terras de Vizela. 

Segundo Silva (2013) e a Câmara Municipal de Vizela (2016), principal órgão executivo da 

administração pública do município, os Romanos (séculos III e II, a.C.) foram um dos povos 

que mais marcaram o território de Vizela pela construção de banhos de águas termais, 

principalmente no lugar da Lameira, atual Parque da Termas situado no centro desta cidade 

(Figura 2). As águas termais de Vizela possuem propriedades medicinais para terapias e 

tratamentos de saúde. 
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Figura 2. Mapa turístico da cidade de Vizela 

 

Fonte: Portugal-hotels (2016). 

 

As ruínas do assentamento romano permanecem, ainda, sob parte da zona do centro 

histórico e sob a pavimentação da praça principal da cidade, onde há um fontanário de águas 

sulfurosas conhecido em Vizela como Bica Quente, para uso público e gratuito. Esse 

patrimônio material foi requalificado pela Câmara Municipal com o seu ingresso na rede 

internacional Slow City, sendo o fontanário restaurado e a “bica” de saída das águas em seu 

interior requalificada com a inclusão de uma placa de bronze escrito “Bormanicus”, em 

homenagem aos povos pré-romanos que passaram por Vizela na antiguidade (Figura 3). 

 

Figura 3. Fontanário Bica Quente e fonte Bormanicus 

 

Fonte: Magnus Luiz Emmendoerfer (2015) 
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Outra evidência da romanização neste território foi a construção da ponte romana sobre 

o rio Vizela, que fazia parte das antigas estradas romanas (Almeida, 1968), que servia a via-

militar que ligava as cidades de Braga e Mérida. Posteriormente esta ponte foi substituída por 

outra, de características românicas, não tendo a primeira sobrevivido nem se sabendo, 

exatamente, qual teria sido o seu lugar de existência. A ponte existente, conhecida como “Ponte 

Velha” é um dos símbolos de Vizela, a qual está ilustrada no brasão do município (Figura 4), 

tendo sido classificada como patrimônio nacional (Silva, 2013). Atualmente, a ponte existe de 

forma conservada, sendo utilizada para a passagem de pessoas e automóveis poderem ter a 

experiência em trafegar sobre algo da época de “Vizela Romana”. 

 

Figura 4. Ponte Velha (1905) e como símbolo no brasão do município de Vizela 

 

Fontes: Silva (2013, p.49-50) 

 

A influência das organizações religiosas como a católica também marcou o território 

de Vizela no século VII. Nesta época, realizou-se “um concílio para a divisão do território em 

bispados, surgindo, assim, as primeiras paróquias portuguesas, entre as quais, Oculis 

Calidarum, ou seja, “Caldas” de Vizela, uma das atuais freguesias deste concelho (Vizela, 

2016). 

  Após 218 anos da fundação de Portugal como reino independente, em 1361, o Rei Dom 

Pedro I concede por meio de uma carta de foral, documento da realeza que regulamenta a 

administração de territórios conquistados, a seu filho o Infante D. João I (filho de D. Pedro e 

de D. Inês de Castro) as terras de Riba Vizela, nome anterior de Vizela. Assim, de 1361 a 1408, 

foi um concelho com independência administrativa. Posteriormente, o território de Vizela foi 

integrado ao território de Guimarães, permanecendo subordinado a este município por vários 

séculos, inclusive como vila, estatuto reconhecido a partir do ano 1929. 
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Em 1964, é fundado o Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela - MRCV, 

com a proposta de tornar a vila novamente um concelho (Vizela, 2016), que foi efetivada 

oficialmente pelo governo de Portugal em 1998. 

 O concelho de Vizela possui como atrativos, além do parque das Termas, espaços para 

a prática de lazer e desporto, como: remo, tênis, golfe e pesca. Para visitação, possui 

patrimônios edificados como o Paço de Gominhães e a Igreja Matriz de São Miguel (do século 

XIII), o solar Casa de Sá (do século XVII) e o Jardim Manuel Faria, onde há uma estátua 

alegórica, “Vizela Romana”, que simboliza a origem romana das Termas de Vizela – inspirado 

numa obra do pintor vizelense José Pereira da Costa e reproduzida em estátua pelo escultor 

portuense João Barata Feyo. 

Além disso, há também outros atrativos naturais importantes como os Montes de Santo 

Adrião e o de São Bento. Neste último, há parques de merendas e pode-se visitar o santuário, 

a capela (do século XIV) e o miradouro com vista para a cidade. 

 Destaca-se que o resgate desta história, dos patrimônios culturais e dos atrativos de 

Vizela foram importantes para a Câmara Municipal de Vizela e o empresariado residente na 

cidade, planejarem e desenvolverem a requalificação do prato típico que passou a ser chamado 

de Frango Merendeiro.   

O Frango Merendeiro foi a designação atribuída ao prato típico que foi recentemente 

redescoberto em Vizela num esforço induzido para o desenvolvimento e manutenção das 

diretrizes do modelo Slow City. O resgate de informações sobre o prato típico Frango 

Merendeiro advém do estudo feito pela Câmara Municipal de Vizela sobre as antigas tradições 

gastronómicas existentes no território. Observou-se que os seus residentes haviam “esquecido” 

deste saber popular. Este desenvolvimento surge com a filosofia Slow City e Slowfood, que 

pretendiam dotar a cidade de um prato originário e identificativo do território, bem como um 

potencial indutor do turismo local.  

Há muito tempo as pessoas de Vizela são devotas de São Bento (Santo padroeiro) e que 

se organiza, todos os anos no dia 11 de Julho, a procissão desde a praça central de Vizela até 

ao santuário, corolário do monte homônimo (Bento - das Peras) sobranceiro à cidade. Como 

tradição levava-se uma merendeira para se poder recuperar forças depois da subida.  

Havendo no centro da cidade uma fonte de água termal quente (conforme observado na 

Figura 3 – Fontanário Bica Quente), desde sempre que esta foi usada para “escaldar” os frangos 

que se utilizavam na confecção de um prato de fácil execução e de transporte. O Frango 
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Merendeiro advém desse pragmatismo gastronómico, que levava o povo de Vizela a transportar 

ao longo da subida de peregrinação, arroz com frango, salpicão e presunto, servidos à chegada 

ao santuário, em merenda, recorrendo assim à alimentação básica e fruto das criações das 

famílias de Vizela.  

Destaca-se o frango do campo, como ingrediente central deste prato, e que depois de 

“escaldado” em água quente termal era lavado em água fria com limão, para perder o “sabor” 

sulfúreo e assim se poder confeccionar. Fruto do ressurgimento desta receita antiga, a própria 

fonte termal, ainda existente e requalificada no centro da cidade, foi por sua vez recuperada, 

tendo em conta a importância que ainda detém no imaginário das pessoas de Vizela, assim 

como a curiosidade de todos os que a visitam. 

 

5.2 Requalificação do prato típico 

A síntese anteriormente apresentada sobre a história de Vizela foi uma ilustração sumarizada 

do que foi necessário para a Câmara Municipal congregar elementos culturais e simbólicos que 

marcaram a trajetória da cidade ao longo do tempo. Esse conjunto de elementos auxiliaram no 

entendimento de que a receita antiga do prato “Frango Merendeiro” não seria suficiente para 

conectar o passado e o presente com a visão de futuro da Câmara Municipal que inclui o 

Desenvolvimento Turístico Sustentável ou Sustainable Tourism Development (STD) como 

mais uma forma de dinamização socioeconômica da cidade Vizela Slow City. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Vizela propôs um projeto de requalificação do 

prato típico Frango Merendeiro como uma iniciativa no âmbito Slow City, buscando atender 

mais oito requisitos deste modelo, alinhados com a proposta de um desenvolvimento turístico 

sustentável nesta cidade. Ressalta-se que o processo de requalificação do prato Frango 

Merendeiro não seguiu rigidamente a sequência das ações indicadas a seguir porque algumas 

dessas ações foram realizadas de forma concomitante. Todavia, o ordenamento a ser 

apresentado possibilita a compreensão desse processo, sem comprometer os esforços devotados 

para a concretização deste prato, ora requalificado, para atender o modelo Slow City, bem como 

estimular o turismo por meio deste novo atrativo autóctone. Ressalta-se ainda que, conforme 

ver-se-á a seguir, a contribuição dos diferentes atores públicos e privados no fornecimento de 

insumos para geração do prato típico ratifica o uso das lentes teóricas da cocriação e da 

coprodução 
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5.2.1 Requisito 1 - Aumentar a consciência de uma boa alimentação e nutrição  

É um requisito de base gastronômica Slow Food e indutor de diversas ações que possibilitaram 

a Câmara Municipal de Vizela requalificar o prato Frango Merendeiro. Para tanto, foi 

primeiramente foi necessário buscar informações com as pessoas mais antigas e residentes em 

Vizela para conhecer os hábitos alimentares e modos tradicionais de preparar e cozinhar 

alimentos, com destaque para o prato em análise. A partir dessas pessoas mais antigas, teve-se 

o acesso e ao manejo de livros particulares de receitas alimentares fornecidos por ela, que 

permitiu a organização de uma receita de referência a partir dos ingredientes e modo de 

preparação do prato Frango Merendeiro. Aqui destaca-se ainda o papel de insumos substantivos 

tais quais as experiências de vida e os saberes tácitos para a configuração simbólica de uma 

proposta de valor cocriada a partir de elementos identitários de uma comunidade (Ribeiro, 

Tavares & Costa, 2016). 

Somado a isso, a requalificação do prato Frango Merendeiro incorporou a sua receita 

de preparo uma caçarola de barro, inspirada no fontanário da bica de água quente no centro da 

cidade e que resgata a tradição cerâmica de Portugal, conforme Figura 5. 

 

Figura 5. Protótipo da caçarola para preparo do prato Frango Merendeiro em Vizela 

 

Fonte: Magnus Luiz Emmendoerfer (2015) 

 

O protótipo da caçarola da Figura 5 foi projetado pelo arquiteto Abel Cardoso da 

Câmara Municipal de Vizela, sendo produzido por um artesão deste município.  
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5.2.2 Requisitos 2 e 3 - desenvolver um local de convívio slow food e proporcionar 

formação para as pessoas que prestam de serviços aos turistas 

A Câmara Municipal de Vizela convidou os proprietários de restaurantes da cidade para 

participar da oferta do prato Frango Merendeiro. Inicialmente a participação nas reuniões foi 

modesta, contando com poucos proprietários, mas no decorrer do desenvolvimento desses dois 

requisitos ao longo dos anos 2013 e 2014, a participação foi aumentando chegando a 14 

restaurantes. Esses restaurantes foram os locais que iniciariam o convívio SlowFood para 

difundir o prato típico Frango Merendeiro à população residente e aos turistas. Nessa forma, 

observam-se elementos associados ao fomento à atividade empreendedora e à competividade 

por meio de uma oferta turística integrada e sistematizada (Prahalad & Ramaswamy, 2002).  

Para organizar os restaurantes para esta orientação proposta pelo modelo Slow City 

foram promovidas várias reuniões organizadas pela Câmara Municipal de Vizela com os 

proprietários desses restaurantes para: sensibilizar sobre a importância do modelo Slow City 

para a cidade de Vizela; apresentar a história do Frango Merendeiro como prato típico da 

cidade; validação interna da receita de referência de preparo deste prato; definição da 

composição dos utensílios e demais alimentos que seriam utilizados para servir o prato Frango 

Merendeiro; e orientação dos proprietários e funcionários dos restaurantes para preparem e 

servirem esse prato típico de forma minimamente padronizada. Ressalta-se que praticas 

criativas seriam bem-vindas na prestação dos serviços dos restaurantes, desde que não 

comprometessem a essência do preparo deste prato e a forma de servi-lo, conforme Figura 6. 

 

Figura 6. Forma de servir o prato Frango Merendeiro nos restaurantes em Vizela 

 

Fonte: Magnus Luiz Emmendoerfer (2015) 
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A Figura 6 mostra como o prato Frango Merendeiro deve ser servido nos restaurantes, 

contemplado a caçarola na cor marrom (típica da produção ceramista portuguesa) com tampa 

que indica o nome do prato e da cidade, mais duas colheres tamanho grande para servi-lo, uma 

com a menção Bormanicus e a outra Oculis Calidarum, que remetem a elementos da história 

antiga e medieval de Vizela, provocando a curiosidade dos consumidores deste prato. Os 

ingredientes e o modo de preparação desse prato típico foram indicados na Figura 7. 

 

Figura 7. Receita de preparação do prato Frango Merendeiro em Vizela 

 

Fonte: Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo – APHORT (2015). 

 

A receita para preparação desse prato típico, apresentada na Figura 7, passou pela 

validação externa da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) 

que certificou o Frango Merendeiro como prato típico da cidade de Vizela no ano de 2014. 

 

5.2.3 Requisitos 4 e 5 - Implementar medidas de proteção da produção local tradicional e 

dos produtos locais e proporcionar espaços para os mercados com produtos locais 

Além da certificação do prato Frango Merendeiro pela APHORT, foram estabelecidas medidas 

para proteger este primeiro prato gastronômico autóctone de Vizela como: a caçarola marrom 

e as duas colheres para servir este prato foram adquiridas pelos restaurantes, mas não podem 

ser vendidas por eles, porque esta composição é exclusiva para oferta deste prato nos 

restaurantes credenciados pela Câmara Municipal de Vizela, que contava em fevereiro de 2016 

com 22 restaurantes na cidade. Esta padronização, bem como o foco na interação entre atores 
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públicos e privados na composição do serviço, ratifica a perspectiva teórica da coprodução, a 

partir do consenso e da capacitação dos atores na sistematização da oferta do prato típico 

(Brandsen & Honingh, 2016). 

 Além disso, é possível evidenciar ainda a criação de atributos, isto é, vetores de entrega 

de valor, para a ampliação do alcance bem como para a geração de maior valor percebido em 

relação à oferta do Frango Merendeiro (Prahalad & Ramaswamy, 2002).,  de  Caso a população 

da cidade e os turistas desejem obter esta caçarola do Frango Merendeiro (com outra cor e sem 

as colheres) para preparem este prato nesta nova proposta gastronômica requalificada em suas 

moradias, ou apenas ostenta-la como uma lembrança ou souvenir desta cidade, é possível 

adquiri-la na Loja Interativa de Turismo de Vizela (Portoenortetem, 2014). 

 

Figura 8. Indicações dos principais atrativos de Vizela com exposição e comercialização 

da caçarola do primeiro prato típico “Frango Merendeiro” na Loja Interativa de 

Turismo. 

 

Fonte: Magnus Luiz Emmendoerfer (2015) 

 

A Figura 8 apresenta elementos do interior da Loja Interativa de Turismo de Vizela, 

que são espaços para divulgação de informações turísticas e produtos típicos em nível local. 

Neste local é possível comprar a caçarola do Frango Merendeiro e saber os restaurantes da 

cidade que comercializam este prato típico. Esta estruturação da atividade de comercialização 

da caçarola pode ser compreendida sob as lentes da cocriação, no que tange à agregação de 

valor por meio do incremento de atributos em uma determinada oferta conforme propõem de 

modo a efetivar a LSD conforme propõem Vargo e Lusch, (2004).  Destaca-se ainda, que este 

prato típico não é comercializado fora desta cidade porque a Câmara Municipal visa estimular 

e incrementar o turismo receptivo por meio do oferecimento desta nova opção gastronômica. 
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5.2.4 Requisitos 6, 7 e 8 - Desenvolver folhetos e páginas web que abordem os temas em 

que Slow City são aplicados, estabelecendo linhas de comunicação para imprensa e 

comunicação social local e nacional, bem como promover eventos locais especiais para 

incentivar instalações de desenvolvimento e suporte 

O prato típico Frango Merendeiro passou a ser divulgado nos meios de comunicação social 

pela Câmara Municipal de Vizela somente após a sua requalificação, cujo processo foi descrito 

nas seções anteriores, especificamente 3 anos após a certificação da cidade como uma Slow 

City. Neste sentido, o aspecto de comunicação de valor proposto pelas lentes da cocriação 

manifesta-se na realidade em análise, evidenciando a ressignificação da oferta turística em 

nível local (Vargo & Lusch, 2004).  

 Desde janeiro de 2015, além de ser comunicado nas páginas dos sítios web 

institucionais da Câmara Municipal de Vizela e da Associação Comercial e Industrial de Vizela 

(nível local), da APHORT (nível nacional) em campanhas publicitárias como o “Prove Vizela” 

e da Rede de Cidades Slow City (nível internacional), o Frango Merendeiro tem sido divulgado 

nas redes sociais virtuais como Facebook, Youtube e Wikipedia, que podem ser facilmente 

localizados na internet por um sistema de busca online.  A loja interativa de turismo no centro 

da cidade de Vizela divulga um flyer promocional sobre esse primeiro prato típico, assim como 

os eventos locais e nacionais também se tornaram locais de exposição e difusão deste prato 

para além do território de Vizela. Desta forma, após o lançamento oficial deste prato à 

população, no dia 24 de janeiro de 2015, na Casa do Povo de Vizela, o Frango Merendeiro 

passou a compor os cardápios dos restaurantes aderentes ao projeto desta promoção 

gastronômica autóctone, bem como a ser comercializado em eventos locais (Figura 9) como: 

“Fins-de-Semana Gastronómicos”, iniciativa promovida pela empresa de promoção do 

Turismo do Porto e Norte de Portugal; Festas da Cidade de Vizela no mês de agosto; Feira dos 

Miúdos com produtos terroir (da terra) no mês de novembro, dentre outros.   

Esses eventos podem ser considerados autóctones por serem autênticos por reunir em 

um mesmo espaço atividades nas áreas gastronômica, técnico-científica, econômica e cultural. 

Observa-se que esses eventos estimulam o turismo (Schlüter, 2006) para além de uma proposta 

sazonal, oferecendo possibilidades para outros nichos de desenvolvimento do turismo local, 

como o slow turismo, coadunando com a proposta de desenvolvimento local de Vizela. 
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Figura 9. Campanhas de eventos locais com apelo gastronômico e a sobremesa típica 

“Bolinhol” de Vizela como formas de promover o prato Frango Merendeiro. 

 

Fonte: Câmara Municipal de Vizela (2015). Fotografia de Magnus Luiz Emmendoerfer (2015). 

  

Para a promoção do turismo receptivo, a Câmara Municipal de Vizela em parceria com 

a Associação Comercial e Industrial do município, começou a participar de eventos nacionais 

como a Feira Internacional de Turismo em Lisboa, capital de Portugal, para a divulgação da 

cidade por meio da exposição e da degustação de seus produtos típicos como o prato Frango 

Merendeiro e a sobremesa típica, o Bolinhol (pão de ló coberto – vide Figura 9), que é um 

ícone tradicional da doçaria desta cidade. 

O Bolinhol passa a ser também comercializado de forma combinada com o Frango 

Merendeiro, nos cardápios dos restaurantes de Vizela. Isso tem permitido incrementar as 

vendas desses produtos típicos, bem como ampliar a promoção dos mesmos por meio desta 

combinação de prato e de sobremesa. Outra forma de popularização do prato típico Frango 

Merendeiro, tem sido a inclusão este prato como um item de premiação de concursos culturais 

na cidade, como o concurso municipal de fotografias “Vizela Sentida”. 

 Como desafios futuros em relação ao prato típico Frango Merendeiro, há algumas 

dimensões a serem ainda trabalhadas para fortalecer a gastronomia e o turismo locais. Na 

dimensão produtiva/econômica, os proprietários dos restaurantes de Vizela somente possuem 

esse prato sob encomenda ou aos finais de semana festivos. Se alguém da cidade ou turista que 

a visita quiser o prato para almoçar ou jantar no mesmo dia, correrá o risco de não dispô-lo 

para pronto atendimento. A justificativa é que o frango do campo utilizado para o preparo do 

prato necessita ser pronto utilizado para o bom feitio do prato típico, assim como não há 

produção suficiente de frangos do campo para atender esta demanda gastronômica na cidade. 

Caso o frango do campo for congelado poderá comprometer a qualidade e o sabor do prato 

típico. Este desafio na dimensão produtiva, provoca a necessidade de uma análise e de um 

planejamento integrado da cadeia produtiva das granjas e da infraestrutura de comercialização 
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de produtos típicos artesanalmente preparados na cidade. Este elemento se relaciona com a 

dimensão da coprodução, uma vez que a integração dos atores para a oferta do prato típico 

segue uma cadeia causal em que os insumos precisam estar articulados de maneira integrada, 

com meios de comunicação claramente operacionalizados, para a consecução da oferta 

(Ostrom, 1996). 

 Apesar dessa dimensão produtiva/econômica afetar a dimensão turística, outros 

aspectos relacionados a esta última é a necessidade de proporcionar de forma periódica a 

formação de pessoas para atender e divulgar bem os atrativos da cidade aos turistas, divulgando 

a agenda semanal ou sistema eletrônico de divulgação de reservas para agendamento do 

consumo do prato Frango Merendeiro. 

 Como dimensão social, um dos atuais desafios em relação ao prato típico Frango 

Merendeiro é torna-lo localmente (re)conhecido na cidade de Vizela, e para isso demandará 

ações público-privadas para se tornar mais inclusivo e de acesso a população de baixa renda. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Vizela juntamente com suas escolas públicas de ensino 

fundamental, com o intuito de incentivar o uso de produtos locais por parte das escolas locais, 

hospitais e centros comunitários, estão buscando oferecer uma vez por mês o prato Frango 

Merendeiro no almoço nessas escolas para as crianças e adolescentes conhecerem e divulgarem 

est prato típico. 

Além das organizações públicas e privadas relacionadas a área de alimentos e bebidas 

de Vizela que trabalham em prol do fortalecimento da cidade Vizela Slow City e da 

requalificada cultura gastronômica por meio do seu primeiro prato típico, é necessário criar e 

manter um registro atualizado de produtos e produtores produzidos localmente, em parceria 

com a Loja Interativa de Turismo.  

 

6. Considerações Finais 

O presente trabalho demonstrou como a requalificação sistematizada de um prato típico integra 

as pessoas e o território, gera produtos e serviços associados à gastronomia, com fins 

comerciais no contexto Slow City, e potencializa o turismo local. Neste sentido, de modo a 

responder a questão norteadora do presente estudo, é possível constatar que o projeto de 

elaboração do prato típico possibilitou a cocriação entre atores públicos privado de diferentes 

maneiras, como no processo de fornecimento por parte dos cidadãos de informações sobre a 
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história da cidade e a utilização das mesmas como fonte de inteligência para a feitura do prato 

típico, por parte do poder público. Neste ponto, pode-se verificar, inclusive, manifestações da 

coprodução, uma vez que um dos insumos (informação) tenha sido ofertado por cidadãos, ao 

passo que os demais recursos tenham sido encargos dos comerciantes e do poder público, 

trabalhando na transformação destes inputs em um serviço, que consiste em todo o processo de 

oferta do prato típico.  

Além disso, evidencia-se que no tange à geração e comunicação de valor, o Frango 

Merendeiro resulta de um processo mercadológico de geração de atributos, isto é, vetores que 

aumentassem a percepção de valor por parte dos potenciais consumidores do prato típico, 

atribuindo ao mesmo história, memória, publicidade e design, de modo a proporcionar que os 

clientes dos restaurantes em que o prato é oferecido percebam mais benefícios em consumir o 

produto, o que se relaciona com a perspectiva da cocriação.  

Ademais, ressalta-se ainda que a certificação da APHORT, agregou valor à ‘marca’ do 

Frango Merendeiro, pois atribuiu à mesma uma chancela de legitimidade, aumentando a 

qualidade dos serviços e a imagem construída em torno da iniciativa. 

Observou-se no caso de Vizela que o seu Frango Merendeiro tem sido utilizado como 

mais um elemento importante para diferenciar esta cidade das demais existentes em Portugal, 

bem como a especializa positivamente em relação aos requisitos para a manutenção do seu 

status Slow City. Assim, o prato Frango Merendeiro tem revelado que a gastronomia, neste 

caso pelo Slow Food, pode ser um meio de promover objetivos e práticas de sustentabilidade 

em uma Slow City. 

Por fim, este trabalho revelou a importância dos habitantes de uma cidade reconhecerem 

a sua história e seus patrimônios culturais, materiais e imateriais, para articular a criação e a 

produção de bens e serviços que podem potencializar e desenvolver formas contemporâneas de 

turismo, como o slow tourism. Ressalta-se que esta forma de estimular e de se fazer turismo na 

contemporaneidade tem, e teve no caso de Vizela, a gastronomia como um indutor relevante 

de novos fluxos e sociabilidades, inclusive com fins econômicos, que possui a sustentabilidade 

como norteador de seu desenvolvimento local. 
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