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O antigo lagar de varas da
Quinta do Major era certamente
movido a água.
“Corre este ribeiro por um sítio
chamado Valvelido, que, entre
encumeados montes que o
cercam, tem um espaçoso vale,
na área do qual está fabricada
uma aprazível quinta, produtiva
de muita fruta, vinho, azeite e
hortaliça”.
Memórias Paroquiais

DO FUNDO
DOS TEMPOS

O azeite foi desde cedo utilizado
para iluminação: lucerna da época
romana proveniente do Cabeço do
Lameirão (Meimoa) existente no
Museu Municipal

01 | Pedro Reis, 2014

Vem de longe o respeito quase devocional que o homem mediterrânico guarda à oliveira, ao seu fruto
e ao óleo que dele se extrai, o azeite. Talvez nenhum
outro elo estabeleça uma ligação tão identitária de
tão vasta região quanto a oliveira relativamente ao
mundo mediterrânico. A cultura e o uso do seu fruto acompanha a história das várias civilizações que
aqui se desenvolveram e floresceram. A comprovada
longevidade, medida em alguns milhares de anos,
de certos exemplares ainda hoje produtivos sugere a
ideia de perenidade, e aos seus pés somos levados a
acreditar estarmos perante testemunhos mudos, mas
vivos, da história dos povos que aqui se sucederam
em diversas épocas civilizacionais. Como aconteceu com os cereais, podemos imaginar o homem do
neolítico a descobrir, paulatinamente, as virtudes e
qualidades de um óleo que viria a ter tanta preponderância na alimentação como na iluminação, na saúde,
na religião, e na arte01. Podemos ainda imaginar as
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02 | Carlos
Dias, 2017

sucessivas etapas que conduziram à domesticação do
zambujo, desde as primeiras recolecções do seu fruto
em contexto silvestre até ao apuramento da oliveira
em pomar, e os vários estádios da sua dispersão por
toda a bacia do Mediterrâneo a partir, crê-se, do sul
do Cáucaso, passando pela Assíria, Fenícia, Palestina,
Egipto, Ásia Menor e Grécia. A datação de uma oliveira
de há 3350 anos, em Mouriscas, concelho de Abrantes,
sugere a presença fenícia no médio Tejo muitíssimo
antes da chegada dos romanos. “A sua sombra”, escreveu Carlos Dias02 “certamente, acolheu celtas, iberos,
lusitanos, celtiberos, cónios, romanos, visigodos, alanos ou árabes que se alimentaram das azeitonas que
produziu. É contemporânea do faraó Ramsés II e de
Moisés (1250 anos a.C.). Continua de pé e a produzir
azeitona (…), revelando um estado vegetativo que lhe
permite acrescentar mais uns séculos à sua tão longa
existência se, entretanto, as acções do homem não a
reduzirem a lenha.”

Oliveira milenar do Mouchão,
em Mouriscas
FOTO: mediotejo.net
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Oliveiras nas
barroqueiras do Castelo
de Penamacor

Em Penamacor existem inúmeros exemplos de olivais
seculares facilmente detectáveis por observação directa e sem necessidade de datações cientificamente
comprovadas; mas seria interessante que o método
descoberto pelo professor José Penetra Louzada, da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que
tem a particularidade de ser o único existente a nível
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03 | Silvina
Silvério,
2007

mundial para datar árvores antigas quando o seu interior se encontra oco, fosse aplicado a alguns exemplares das barroqueiras do Castelo de Penamacor, onde a
eventual existência de oliveiras milenares não oferece
grande dúvida, certamente não com a longevidade
daquela de Mouriscas mas que nos parece verosímil
podermos apontar para horizontes romanos. Em todo
o caso, do que não há dúvida é que a oliveira já era
aqui cultivada por volta do século I, como provam
elementos e estruturas afectas à produção de azeite,
postas a descoberto pelas escavações levadas a cabo
no vale da Canadinha, Meimoa, entre 2006 e 201003.

VESTÍGIOS DE UM LAGAR DE AZEITE DA ÉPOCA ROMANA
Não há dúvida que a oliveira já
pelas escavações levadas a cabo
era aqui cultivada por volta do
no vale da Canadinha, Meimoa,
século I, como provam elementos
entre 2006 e 2010.
e estruturas afectas à produção
de azeite, postas a descoberto
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Será preciso dar um grande salto no tempo para voltarmos a ter evidências da presença de oliveiras e do
subsequente azeite neste território. Nos parcos informes que o Pe. António Carvalho nos deixa na sua
Corografia Portugueza, tomo 2, de 1708, o azeite é mencionado de passagem pelas paróquias de Penamacor,
Bemposta e Aldeia de João Pires. Já as respostas aos
inquéritos de 1758, que consubstanciam a matéria do
“Dicionário Geográfico de Portugal”04, vulgarmente
conhecido por “Memórias Paroquiais”, dão notícia da
sua produção em todas as actuais freguesias, excepto
no lugar de Salvador, de cujo cura peca por laconismo
excessivo.
Nas generalidade das restantes paróquias, o azeite
aparece sempre no lote dos frutos mais colhidos pelos seus habitantes, com maior expressividade em
Meimoa e Bemposta, onde o precioso óleo vem logo

Vestígios do antigo lagar da Quinta
do Major, vendo-se em primeiro plano
a “sertã” e ao fundo os cachorros de
fixação da vara

04 | Patrício Curado, 1999, PENAMACOR - o
concelho nos Inquéritos de 1758 - Memórias
Paroquiais - Leitura, Transcrição e Notas por
Fernando Patrício Curado (por publicar).
Do Prólogo: “O «Dicionário Geográfico» do
reino de Portugal, que o erudito e infatigável
Padre Luís Cardoso, da congregação do
Oratório de Lisboa, tinha composto sobre as
memórias que os Párocos do Reino enviaram,
por ordem superior do Secretário de Estado,
perdeu-se miseravelmente nas ruínas do terramoto de 1755, escapando apenas as letras
A, B e C, do primeiro e segundo volumes,
por estarem já impressos, e distribuídos por
partes aonde não chegou o estrago.
A simples leitura destes volumes que restam
basta para convencer os verdadeiros Portugueses – quero dizer: os amantes da Glória
e da Pátria – de que a perda dos que falham
foi grande e irreparável. E o seria muito mais
se o autor, apesar de ser já avançado em
anos, não concebera o projecto de refundir

a sua obra, adicionando-a com a relação dos
estragos e catástrofe que acaba de mudar a
face de todo o Reino.
Com este fim, pediu novamente, instou e conseguiu da Secretaria do grande e respeitável
Sebastião José de Carvalho, ordem para
que todos os Párocos do Reino enviassem
novas «Descrições» das suas Freguesias,
com aquelas escrupulosas e circunstanciadas
miudezas que mais abaixo constarão da cópia
dos «Interrogatórios» que, impressos, lhes
foram enviados com o preceito de responderem - preceito que a maior parte dos Párocos
cumpriram no mesmo ano de 1758, em que
lhes foi intimado (…)”
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depois do centeio e do trigo, e em Vale de Lobo, onde
encabeça mesmo a lista dos “frutos que nesta terra
mais se colhem”. Já quanto a lagares, apenas são mencionados os de água, na resposta à pergunta explícita
que, sobre o rio ou ribeira que passa nos lugares,
manda informar “se tem moinhos, lagares de azeite,
pisões, noras ou outro algum engenho.”
É preciso notar que o inquérito se encontra organizado em três grupos de perguntas e que vêm a ser:
1º – O que se procura saber dessa Terra; 2º – O que
se procura saber sobre essa Serra; 3º – O que se procura saber do Rio dessa terra. Ora, o facto de outros
lagares não virem mencionados deve-se apenas à

circunstância não ser essa matéria objecto de qualquer pergunta. De certeza, lagares de tracção animal
haveria muitos, certamente em todas as aldeias, mas
sobretudo na vila. Quanto aos lagares de moinho movido a água temos notícia de vários, alguns em locais
improváveis, como o de Aldeia do Bispo, que “o mais
do tempo, por falta de águas, anda de bois”; ou aquele
instalado no ribeiro de Aldeia de João Pires, onde “em
tempo ordinário alguns anos mói com as suas águas
um lagar de fazer azeite”; provavelmente, o mesmo
sucederia com aqueloutro na ribeira da Bemposta.
Já diferente seria a situação da ribeira do Alísio, no
Meimão, que, mais caudalosa, alimentava, além de
quatro moinhos de moer pão, um lagar de azeite. Seria este o mesmo que foi submerso já nos anos 1980
quando da construção da barragem? Surpreendente é
a revelação do cura de Vale de Lobo que diz da ribeira
ter esta, “donde principia até à Benquerença, quatro
lagares de azeite e quatro moinhos”. Na Baságueda
contam-se, pela mesma altura, dezasseis moinhos de
cereais mas não é mencionado um único lagar, apesar
da referência ao cultivo, nas suas margens, de “muito
trigo, centeio e azeite”. Contudo, noutro ponto, a propósito do ribeiro da Casinha, afluente da Baságueda,

O fuso e a caldeira do lagar do
Santíssimo do Meimão encontram-se
hoje no Museu Municipal
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é dito que “corre este ribeiro por um sítio chamado
Valvelido, que, entre encumeados montes que o cercam, tem um espaçoso vale, na área do qual está fabricada uma aprazível quinta, produtiva de muita fruta,
vinho, azeite e hortaliça”. A Quinta não é outra se não
a do Major e na margem direita do ribeiro da Casinha
lá está ainda hoje a ruina de um lagar.

Aspecto do lagar de água do
Santíssimo do Meimão, nos
finais dos anos 70 do século
XX. São visíveis: fuso, peso, pio,
galga e entrosga
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QUE OLIVAL E QUE AZEITE?
Feita alguma luz sobre a antiguidade do olival e da
extração do azeite por estas paragens, várias questões
se colocam, como, por exemplo, que tipos de cultura e
de processos e que qualidade do azeite assim obtido.
Em Portugal, “ao longo dos séculos, até ao final do
período oitocentista, a oliveira era cultivada de forma dispersa, proveniente sobretudo da enxertia de
zambujeiros e, em menor número, pela plantação de

estacas ou tanchões. Orlando Ribeiro denominou este
longo período por proto cultura da oliveira. Os olivais
surgiam ao redor das povoações e os lagares instalavam-se junto aos cursos de água próximos”05. Ferreira
Lapa (1823-1892), agrónomo notável, foi “muito crítico
às práticas coevas no olival e no lagar, afirmando que
existia uma teimosia em estragar os azeites”06. Podem
estas palavras parecer duras aos ouvidos de muita
gente convencida que possa estar de que antigamente
tudo era bom e puro; nada, no entanto, comparadas
com as que relatam “o desaire do azeite português na
Exposição Universal de Paris, em 1878, onde foi difícil
convencer o júri da exposição de que os azeites eram
comestíveis, e uma boa parte foi considerada própria
apenas para máquinas”07. Em resumo, salvaguardando algumas honrosas excepções — como aquela protagonizada por Alexandre Herculano, que, quando
05 | Pedro Reis, 2014
06 | idem
07 | idem

19

instalado na sua quinta de Vale de Lobos, “promove
uma autêntica revolução na olivicultura e na extracção do azeite”08 —, até finais do séc. XIX “havia um
abandono do cultivo da oliveira, as práticas de cultivo
e de laboração dos lagares eram primitivas e desleixadas, o azeite era de uma qualidade deplorável”09.
Este panorama devia também ser extensivo a Penamacor e ao concelho, assim como devemos considerar
que por cá também se vão registar os avanços que se
iniciaram ainda ao longo da segunda metade da centúria de oitocentos, quer ao nível da cultura, quer ao
nível da técnica e processos de extracção, sobretudo
no que respeita às casas de lavoura abastadas, que
dispunham de lagares próprios, já com preocupações
de colocação do azeite no mercado, como documenta,
por exemplo, a correspondência do administrador
Domingos José de Figueiredo para o Conselheiro Jacinto Cândido, onde é patente e classificação do azeite
por categorias10 e já se faz alusão ao teor de acidez 11.
Nesta altura, está-se em 1900, divisam-se já grandes
extensões de olivais em torno das casas fidalgas e
grandes proprietários rurais, mas a “democratização”
da cultura operar-se-ia sobretudo a partir daqui até
meados do século. O olival tradicional, quando alinhado, pode comportar uma média de duzentas árvores por hectare. Contudo, isso só acontece em parcelas
de média ou grande dimensão. Por norma, o número de pés ajusta-se à dimensão da parcela, por vezes
pequenas leiras, das quais, não raras vezes, a copa
da oliveira extravasa os limites. O pomar, longe de
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esgotar a utilização do solo, coabita com as culturas
cerealíferas, leguminosas e outras. Com o êxodo rural
e consequente regressão da área cultivada a partir
dos anos 1960, com a alteração das relações de custo
e a diversificação dos consumos de gorduras, nomeadamente de óleos vegetais, a produção de azeite cai
abruptamente, e a cultura da oliveira, “a mais prestigiada árvore mediterrânea” 12, entra em declínio acelerado, situação que há relativamente pouco tempo
começou a inverter-se em algumas regiões do país,
por via da instalação de olivais intensivos irrigados,
mas que ainda vai perdurando entre nós.
“Assim, no decurso de uma geração, os que em rapazes e homens novos com tanto entusiasmo se dedicaram quase exclusivamente a plantar oliveiras viram,
em velhos, o declínio e o abandono desta árvore…”13

08 | idem
09 | idem
10 | Laurinda Mendes, 2010
Há, pelo menos, menção a quatro categorias:
azeite velho de 2ª classe, azeite velho fino,
azeite de 1ª e 2ª classe
11 | Idem
Denotando alguma apreensão, o passo da
carta que Domingos José dirige ao seu patrão
é este: “o meu irmão ficou admirado com o
azeite do Sr. Conde ter menos acidez do que
o do V.ª Exª”
12 | Benjamim Pereira, 1997
13 | Idem

A SAFRA
Não é nosso propósito alongarmo-nos aqui em descrições da faina da apanha da azeitona. Seria entrar
em campos próprios da etnografia e da antropologia
cultural onde não estamos técnica e cientificamente
autorizados, pelo que quaisquer imagens que pudessemos aduzir não constituiriam mais que um respigar de obras ou testemunhos de terceiros. Entre estes
salientamos o estudo de Benjamim Pereira, de 199714,
que dá um quadro detalhado do que era a faina da
colheita até há pouco menos de meio século, acompanhado de raras e elucidativas fotografias; e ainda
o subcapítulo sobre a azeitona inserto na monografia
“Aranhas ontem e hoje”15, onde se descrevem os usos e
costumes inerentes à apanha, com grande colorido e
vivacidade. Aqui, acrescentaríamos apenas que o processo do varejo se utilizava mais no sul do concelho,

FOTOGRAFIA DE ARTUR
PASTOR: reprodução a partir
do livro “Tecnologia tradicional
do Azeite”

onde predominavam os olivais de maior dimensão e
que empregavam maior força de trabalho, enquanto
no norte, onde a acolheita era maioritariamente uma
tarefa familiar, as azeitonas eram ripadas à mão para
poupar a ramagem, ficando a vara destinada a deitar
abaixo alguns frutos que ficavam depois de retiradas
as escadas.

14 | Referimo-nos ao estudo
“Tecnologia tradicional do azeite
em Portugal”, edição do Centro
Cultural Raiano de Idanha-a-Nova,
1997
15 | Edição da Liga dos Amigos
de Aranhas, 1986
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LAGARES

DISTRIBUIÇÃO DOS LAGARES
POR FREGUESIA

Das cerca de seis dezenas de lagares de cuja existência,
directa ou indirectamente, tivemos conhecimento, no
concelho e em vários tempos, sobram hoje os dedos de
uma mão para contar os que se mantêm em laboração:
quatro no seu conjunto, distribuídos por Penamacor
(1), Salvador (1) e Vale da Senhora da Póvoa (2).
Desse número absoluto, sessenta e um, para sermos
exactos, calculamos que cerca de quarenta lagares
terão laborado em simultâneo ainda pelos anos 1960.
Seria temerário da nossa parte lançar um número que
espelhe a produção de azeite desse tempo, certamente
na ordem das dezenas de milhar de hectolitros, tendo
em conta os dados obtidos pela análise da já citada
correspondência do administrador da casa do Conselheiro Jacinto Cândido16, de onde se constata que nesse ano, só para venda, foram expedidos 13 cascos a
uma média de 750l cada. Se somarmos a este o azeite
que ficava para consumo da casa e aquele que resultava de alguma azeitona, pouca, de particulares que era
metida no lagar, facilmente esta pequena unidade de
carácter particular ultrapassa os 10.000l.
Não é, porém, nosso objectivo entrar no campo da
estatística do ponto de vista da produção, até porque
se nos afigura uma tarefa inglória, dada a ausência
de registos para a esmagadora maioria dos casos17. O
desafio que nos move é apenas dar uma panorâmica
da geografia dos lagares nas diversas freguesias do
concelho, sobretudo ao longo do século XX, nomeá-los tal como eram conhecidos em cada comunidade
e, na medida do possível, descrevê-los no seu modo
de funcionamento durante o período de vida em que
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Moinho do Lagar
da Lameira, Aldeia
do Bispo
(página anterior)

Lagar do Sr. Esteves em
laboração, Benquerença
anos 1990

laboraram. Não fora agora a fazer-se este levantamento, acreditamos que no decurso dos próximos
vinte anos muita da já escassa informação, que, apesar
de tudo, conseguimos reunir, estaria perdida. Lagares
há de que só tivemos notícia por intermédio de outros autores que ainda contaram com o testemunho
de interlocutores já falecidos. Nalguns casos nem já
o imóvel subsiste, ou, subsistindo, foi transformado e

afectado a outro uso. O que mais persiste são ruinas.
Ruinas em todos os graus e para todos os gostos. Algumas que falam, outras nem tanto. É o tempo a impor
a sua lei de tudo trazer e tudo levar. Não admira, por
isso, que a exposição seja, de alguma forma, marcada por imagens de ruinas, fruto, talvez, de uma certa
força de atracção que exercem sobre o olhar interrogador, que se emprega no exercício fantasioso de

16 | Ver notas 10 e 11
17 | Com base em cálculos grosseiros,
tendo por bons alguns dados obtidos
nas entrevistas, a produção global anual
pode ter atingido largas dezenas de
milhar de hl.
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descortinar as sucessivas camadas de tempo que
pendem sobre o lugar, como se de um palimpsesto
se tratasse.
Desculparão também aqui os mais interessados alguma míngua de informação ou até algumas imprecisões detectadas acaso por alguém mais conhecedor
que os próprios informadores de que nos socorremos.
Sempre que possível tentámos cruzar testemunhos,
que não poucas vezes se revelaram dissentes entre si
neste ou naquele pormenor, como seja, por exemplo,
o número de prensas. Na dúvida, optámos por dar
crédito ao que nos pareceu mais verosímil, atendendo
ora à idade, ora ao ânimo ou ao próprio percurso de
vida do interlocutor. Seja como for, o quadro geral fica
esboçado. E mais não pretendemos.

Os potes que se avistam por
entre as grades do portão é o único
sinal que denuncia a existência
do lagar do Ferreiras na Rua do
Espírito Santo, em Aranhas
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LAGAR DO CONDE

LAGAR 
DO TORRES

LAGAR DE
ANTÓNIO JOAQUIM
GALHARDO

PENAMACOR
LAGAR DE FRANCISCO
GODINHO ROBALO

LAGAR
DO DR. ELVAS

LAGAR OSÓRIO

LAGAR DO
CONSELHEIRO

LAGAR
DO TAROUCA

LAGAR DO CAPITÃO
CORDEIRO

Contabilizados, são catorze os lagares de que há
memória em Penamacor, incluindo a moderna
unidade da Penazeites (o único actualmente em
laboração e um dos quatro activos no concelho), o
lagar da Estalagem, (Arrancada), e o da Quinta do
Major, em plena Serra da Malcata. Na vila, olhando para o mapa, facilmente se percepciona a sua
concentração em dois núcleos principais, cujas
localizações aproveitam as pendentes do terreno
para escoamento das águas-ruças.

LAGAR DO TENENTE
ALMEIDA

LAGAR DA
CORREDOURA
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LAGAR D
 O CAPITÃO CORDEIRO
Existia no lugar da oficina do Sr. Manuel Januário Augusto, mais conhecido por Manuel Marinheiro. Dispondo de cinco prensas hidráulicas, era, de todos os antigos

lagares, o de maior capacidade de transformação, chegando a moer 8500kg por dia. O seu raio de acção na
captura de azeitona ia muito para além do concelho.

LAGAR DO TENENTE ALMEIDA

LAGAR OSÓRIO

Ficava na EN 332, no troço que vai do Lar D. Bárbara
para a rotunda da Água Férrea. Actualmente existe
um prédio de habitação no seu lugar.

Sito na Avenida das Tílias, confinante com os jardins
do palacete Osório. Dispunha de duas prensas
accionadas a vapor.

LAGAR DO CONSELHEIRO
Lagar de varas e tracção animal. Fazia o azeite da
casa e, havendo disponibilidade, moia ocasionalmente para fora.
(página seguinte)
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LAGAR DO TAROUCA

LAGAR DO DR. ELVAS

LAGAR DO TORRES

Situava-se junto à Fonte Nova. Foi adquirido pelo
Dr. António Fidalgo, mais conhecido por Benjamim. Trabalhava com três prensas.

Situado na Rua de Campos, este lagar de prensas hidráulicas moia para o povo em geral. A laborar em
pleno centro da vila, nem por isso as águas russas
deixavam d
 e correr livremente p
 ela Rua de S. João,
agravando os lamaçais das ruas n
 ão pavimentadas,
próprios do Inverno.

Sito à entrada da Rua da Cavaleira, utilizava motor a diesel, que movia uma galga e duas prensas.
Só moia para a casa. Laborou até finais dos anos
1980, inícios de noventa.

LAGAR D
 O CONDE
Existiu, segundo informação recolhida, nos actuais
n.os 11, 13 e 15 da Rua Pina Ferraz. Lagar de varas e
tracção animal, só moia para a casa.
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LAGAR DE FRANCISCO
GODINHO ROBALO
Situava-se na rua Nova de S. João. Dispunha de quatro
prensas hidráulicas. Adquirido ultimamente pelo Sr.
António Gaspar, laborou até ao início deste século.

LAGAR DE ANTÓNIO JOAQUIM
GALHARDO
Ainda restam vestígios deste antigo lagar, que se
situava junto à Porta de Carros, ao fundo da antiga
Rua de Carros, hoje Miguel Bombarda.
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LAGAR DA CORREDOURA
Também conhecido por lagar do Toneca Tomás, foi
mais tarde adquirido pelo professor Leitão, de Aldeia
do Bispo. Dispunha de três prensas hidráulicas.

Como ficou dito, a estes há que somar os lagares de
varas da Estalagem e da Quinta do Major — o primeiro utilizando tracção animal, o segundo movido
a água — e o Lagar Penazeites, situado na Zona Industrial, propriedade da empresa do mesmo nome,
que produz, embala e comercializa as suas próprias
marcas nos mercados nacional e internacional com
base nas variedades de azeitona tradicionais e num
processo de produção controlado, visando a qualidade
e valorização do produto final.
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ÁGUAS

ALDEIA DO BISPO

Pelos testemunhos que obtivemos dos populares
abordados na freguesia, a extracção de azeite em
Águas está muito associada à Casa Megre. Depois de
um antigo lagar, de que só há memória oral, e que
se situava junto à antiga igreja matriz, a família viria a construir o novo lagar no local onde ainda hoje
subsiste com toda a maquinaria montada, apesar de
desactivado desde o início do século. Esta última unidade fabril, instalada nas imediações da nova igreja
matriz, começou por utilizar um tractor como força
motriz e por fim a electricidade. Dispunha de dois
moinhos, um dos quais de três galgas cónicas, para
moer azeitona, o outro de duas galgas cilíndricas para
o bagaço, que alimentavam quatro prensas. Tudo isto,

Em Aldeia do Bispo há notícia de três lagares.
Lagar da Carminda: próximo da igreja, do lado do alçado norte, este era um lagar de uma só vara. Não se
conseguiu apurar se utilizou força animal. Sabe-se,

porém, assentava já num engenho mais antigo, de
varas e tracção animal, que existiu no mesmo local.
Igualmente antigo, também de varas e tocado a vacas,
era o lagar do José Antunes Pires, que ocupava o espaço do actual edifício do Centro de Dia.

Lagar da C
 asa
Megre
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sim, que acabou a trabalhar com um motor a diesel
e que ainda estava activo por volta dos anos 1970. Foi
depois parcialmente convertido em casa da habitação.
Lagar da Lameira: trata-se de um lagar de tês varas,

O lagar do José Antunes
Pires deu lugar ao Centro
de Dia de Águas

Lagar
da Lameira
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com pio em pedra de três galgas movidas inicialmente a força animal, substituída por um tractor na
sua última fase de laboração, findava já o século XX.
Pertenceu à Casa Campos, passou pelas mãos de uma
sociedade de três sócios e acabou propriedade de José
Augusto, que, perante as crescentes exigências de
ordem higiénica e ambiental, implicando a reconversão total da unidade, optou pelo seu encerramento.
O lagar é hoje propriedade da Junta de Freguesia e,
dado o seu estado de conservação, pode e merece ser
preservado.
Lagar da Casa Megre ou “A Fábrica”: de três prensas
hidráulicas, accionadas por máquina a vapor, viria a
fechar portas nos anos 1980. Localizava-se no entroncamento da Rua Pina Ferraz com a Estrada Municipal
que liga Aldeia do Bispo a Águas. Com o seu encerramento, “A Fábrica” deu entretanto lugar a um café, que
tomou o nome de “O Lagar”, e casa de habitação.

Vasilhas: Lagar
da Lameira
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ALDEIA DE JOÃO PIRES

Sem prejuízo de ter havido outros em séculos anteriores, Aldeia de João Pires teve, durante parte do século
XX, quatro lagares em laboração simultânea. Assim,
na rua do Lavadouro existiu o lagar do Pedro Amaral,
chefe de repartição de finanças em Penamacor, casado na Aldeia. Tratava-se de um engenho de varas que
utilizava tracção animal no moinho. De varas e a tração animal eram também os lagares da D
 . Alice e da
Casa Ferreira do Amaral, o
 primeiro situado na rua da
Amoreira e o segundo na Estrada Nacional. Na mesma
estrada ficava ainda o lagar de João Franco Frazão,
também designado da “Casa Franca”, d
 e todos o de
maior capacidade e também o último a deixar de laborar. No lintel da porta pode ler-se a data 5-10-1869,
certamente o momento da sua construção, seguindo a
tipologia corrente, de varas e tração animal. Em 1948
foi completamente remodelado, passando a dispor de
dois moinhos e quatro prensas hidráulicas, uma das
quais de cinchos, tudo movido a vapor.

Lagar da Casa
Franca
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Lagar da D. Alice, com os
poiais de apoio à vara
ainda visíveis do exterior

Lagar da Casa
Franca

47

ARANHAS

Conta o Sr. Abel Carreto, de 92 anos, que ainda se lembra de ter visto a funcionar cinco lagares em Aranhas:
Lagar do Povo Novo, originariamente da casa Pina Ferraz, de duas varas, moinho de galgas a tração animal.
Hoje completamente em ruina, na torça do portal, figura a data de 1860, certamente o ano da conclusão da
sua construção. Segundo o informante, dizia-se que
produzia o melhor azeite; Lagar dos Ferreiras, de duas
prensas hidráulicas, localizado próximo da capela do
Espírito Santo. Começou a funcionar com motor/gerador a diesel e, mais tarde, com a electrificação da
aldeia, foi adaptado à nova situação. Construído pelo
Ferreira “Velho”, viria depois a ser gerido pelo filho
Luís; Lagar dos Candeias, de varas, com galga movida
a tracção animal. Encontra-se hoje convertido em sala
de eventos.

Nos anos 60 do século XX surgem dois modernos
lagares de uma assentada, que tiveram na sua origem
investimentos societários, não sem alguma disputa
entre as duas sociedades: um, conhecido por Lagar do
Joaquim Landeiro, foi instalado num edifício de boa
construção mas encontra-se totalmente desmantelado;
o outro, pertencente a uma sociedade com cerca de
meia dúzia de sócios, terá sido construído à pressa,
apresentando ainda hoje o aspecto de edifício inacabado. Não obstante, o equipamento era do mais avançado para a época.

A centrifugadora do lagar
societário da Rua Jacinto
Cândido resiste, de pé, ao
abandono e degradação geral
das instalações
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Manto de vegetação
vai cobrindo o que
resta do lagar do Povo
Novo
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BEMPOSTA
Apesar da proximidade de Pedrógão, onde abundavam os lagares de azeite, em razão da existência de
várias casas de lavoura abastadas, Bemposta teve
também os seus engenhos ao longo da sua história de
séculos. No período em que incide este trabalho, de
um modo geral todo o século XX, detectámos ainda
três unidades que, na memória dos informantes, laboraram na aldeia. De entre eles destaca-se o
 Lagar
do Dr. António, constituído por moinho de duas galgas

Largo da Atafona, em
Bemposta. A toponímia
é muitas vezes
reveladora.
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cilíndricas e três prensas hidráulicas, uma das quais
de cinchos, destinada apenas ao bagaço, tudo movido
a motor a diesel. Encerrado definitivamente por volta
dos anos 1980, este foi também o último lagar a funcionar em Bemposta. Existência mais efémera teve o
lagar dos Brito Elvas, montado pelos irmãos Eduardo,
José e Victor na viragem dos anos 1950/1960, e encerrado decorridos pouco mais de dez anos. Era equipado com motor a diesel. Mais esquecido da memória
está um antigo lagar de varas, com moinho de tracção
animal, localizado no Largo da Atafona. Tanto quanto
foi possível apurar, cessou actividade por meados do
século passado.

O Lagar dos Brito Elvas teve vida efémera, em parte devido
à acentuação crítica do êxodo rural, em parte devido à alta
cotação da azeitona destinada à conserva, que veio retirar
vigor ao circuito da produção de azeite.

Do lagar do Dr. António pouco mais resta que o
lugar, onde hoje se ergue uma casa de habitação,
e duas mós, ainda visíveis na pátio.
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BENQUERENÇA
Na memórias dos mais antigos, Benquerença teve
dois lagares. O Lagar de Baixo situava-se, e situa-se, já
que o edifício lá se mantém com todo o equipamento
desde o seu encerramento, ao fundo da Ladeira, junto
à Fonte de Baixo, provavelmente mandado construir
por D. Maria de Oliveira. Por morte desta, sem filhos,
veio à posse do sobrinho António Esteves de Oliveira,

Lagar 
do Sr. Chico
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passando então a ser popularmente designado por
Lagar do Sr. Esteves, do mesmo modo que, já na sua
derradeira fase de laboração, viria a ser conhecido
como lagar do Ti Porfírio, último proprietário. Começou por funcionar com duas varas e moinho de tracção animal, mas nos anos 1940 viria a ser totalmente
remodelado por António d
 e Oliveira Esteves, incorporando duas prensas hidráulicas e moinho de duas
galgas accionado a motor. Aconteceu com este lagar o
mesmo que com tantos outros: entre o investimento
necessário para cumprir com as novas exigências de
funcionamento e o encerramento prevaleceu a última
opção, que viria a verificar-se já na entrada no século
XXI. O outro lagar, de uma prensa apenas e moinho
movido a motor, teve vida mais curta. Propriedade de
Francisco Esteves, cunhado da D. Maria de Oliveira e
pai de António Esteves de Oliveira, a morte do dono,
por volta d
 e 1960, ditou também o fim daquele que
era conhecido por Lagar do Sr. Chico.

Lagar do Sr. Esteves
na actualidade

MEIMÃO
Na monografia Meimão, do passado aos nossos dias,
Joaquim A. Tomás, diz que a freguesia de Meimão
chegou a ter em laboração quatro lagares de Azeite,
num total de cinco prensas: dois manuais, com moinhos accionados por tracção animal, um mecanizado e
outro movido a água. Em boa verdade, pudemos confirmar a existência dos quatro lagares, mas já não o número das cinco prensas. De facto, visitando as velhas
instalações, apenas foi possível contar uma prensa de
parafuso no Lagar do “Penolho” e a prensa hidráulica
no do Sr. Eitel da Cunha, já que o lagar do Pe. Moiteiro,
em completa ruína, se encontra totalmente desprovido de equipamento. Quanto ao lagar d’água ou da

Confraria do Santíssimo é seguro que só possuía
uma prensa de vara. Situava-se na margem direita da
Ribeira do Alísio, numa zona rica em olivais. Foi expropriado quando das obras da Barragem, em 1983,
e anos depois submerso pela albufeira. A Agostinho
Dias Ribeiro se deve a descrição minuciosa deste lagar,
em impresso datado de 1988.

Lagar 
do “Penolho”

Lagar do 
Pe. Moiteiro

Lagar do
Sr. Eitel
da Cunha
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MEIMOA
Diz António Cabanas02 que, com a ajuda dos mais velhos, ainda conseguiu localizar três antigos lagares,
já desaparecidos, todos manuais, não especificando
como se processava a prensagem, se com recurso a
varas ou a prensas de parafuso. Era um o Lagar do

02 | Cabanas,
Meimoa de Ontem
e de Hoje
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Canilho, que se situava entre o restaurante Calhambeque e a casa do Ti Antero; outro o do Chico Esteves,
no actual palheiro de Joaquim Oliveira; e finalmente
um terceiro, o Lagar do Argentino, na actual casa do
Manuel Nabais. Informa-nos também que “a partir

Museu Dr. Mário Bento,
antigo Lagar Cameira
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dos anos 1940, os dois lagares de prensas hidráulicas
existentes davam conta de toda a azeitona da Meimoa, produzindo em conjunto uma média de 25000
litros de azeite por ano.” Eram estes o Lagar do Cameira, na Estrada Nacional, e o Lagar dos “Romões”,
situado à Estrada Nova, ambos já desactivados. O primeiro, surgido antes da 2ª Guerra Mundial pela mão
de José Cameira, grande empreendedor na Meimoa,
ainda utilizou a caldeira de vapor, em substituição do
motor a diesel que o equipava, para obstar à penúria
de combustível provocada pela guerra, sendo depois
reconvertido após a instalação da energia eléctrica.
No início deste século, após obras de conservação e
adaptação, deu lugar ao Museu Dr. Mário Bento. O
segundo, datado de 1952, é já filho da electrificação.
Sendo relativamente recente, não resistiu à onda de
encerramentos provocada pelas directivas comunitárias de carácter ambiental.

Museu Dr. Mário
Bento, antigo Lagar
Cameira
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PEDRÓGÃO DE S. PEDRO
Hoje sem qualquer lagar em laboração, o Pedrógão
chegou a alimentar de azeitona, durante boa parte do
século XX, meia dúzia de lagares.
O lagar do Falcão, no antigo caminho do cemitério
para a Bemposta, conjugou o sistema de varas e de
prensa hidráulica accionada por máquina a vapor. No
mesmo caminho, um pouco mais distante da aldeia,
situava-se o lagar do Marrocos, que era de varas e

Lagar do
Alcides

de tracção animal. De varas era também o lagar do
Dr. Romão, que veio ainda a adoptar uma pequena
prensa hidráulica antes de ser demolido quando da
abertura da variante da Estrada Nacional. Situava-se
paredes meias com a Fonte de São Pedro, ao fundo
da rua Dr. Augusto Falcão. À sua demolição foi construído um novo lagar, distante daquele local cerca de
setenta metros para norte, que viria a ser conhecido
por lagar d
 o Seabra, genro do Dr. Romão. Ainda no
entroncamento da rua Dr. Augusto Falcão com a Estrada Nacional, mas do lado contrário à Fonte d
 e São
Pedro, ergueu-se o lagar de varas do Melo, mais tarde
também conhecido por lagar do Alcides, que veio a
utilizar um trator para tocar as galgas, antes de ser
modernizado com prensas hidráulicas. O lagar do Caria, situado no arraial de casas dos Ferraz de Oliveira,
passa por ser o lagar mais bem equipado de todos os
já referidos, começando logo por utilizar motor diesel
para mover as galgas e as duas prensas hidráulicas,
mais tarde substituído pela electricidade. Foi também
o primeiro 
a munir-se de separadora centrífuga.
Contudo, o primeiro lagar motorizado seria o da casa
Pimentel, que se situava no espaçoso quintal entre
as ruas Senhora da Graça e Dr. Augusto Falcão e, segundo consta, trabalhava essencialmente para aquela
casa agrícola.

Lagar da Casa
Pimentel
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Lagar
do Caria

SALVADOR
Contam-se por cinco os lagares de que foi possível recolher notícia na freguesia de Salvador, o mais antigo
dos quais encerrou pelos anos cinquenta do século
XX. Era o Lagar do Seabra, pertencente à Casa Seabra,
casa agrícola de Idanha. Localizava-se na actual Rua

Lagar de Joaquim
Justino, já uma moderna
instalação industrial de
linha contínua.
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Artur Pereira da Silva. Com moinho de tracção animal,
de duas galgas, utilizava duas prensas de varas e uma
prensa a força de braços, supostamente de cinchos,
para espremer o bagaço, de onde ainda se extraíam
mais dois ou três litros de azeite. Pela ordem de

Uma padaria
sucedeu ao Lagar
do Meio

desactivação, segue-se o Lagar do Meio, que trabalhou
até aos anos oitenta; o
 Lagar Fundeiro, desactivado já
depois de 2000, e o Lagar do Dr. Júlio, uma bem estruturada unidade de quatro prensas, que encerrou o
capítulo dos lagares tradicionais deste tipo em Salvador. Subsiste, hoje, o Lagar de Joaquim Justino, já uma
moderna instalação industrial de linha contínua.

O Lagar Fundeiro
é hoje um
supermercado

Lagar 
do Dr. Júlio
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VALE DA SENHORA DA PÓVOA
Em 1758, o cura Manuel Martins, nas Memórias Paroquias, referindo-se aos frutos que mais se colhiam
na terra, não hesita em destacar o azeite, a par do centeio. Outro facto curioso aí revelado é a existência, ao
tempo, de quatro lagares de azeite na ribeira, além de
outros tantos moinhos de cereais, o que denota bem a
relevância da cultura do olival na economia local desde
longa data. Não é, por isso, de admirar que o Vale seja
ainda hoje a única freguesia do concelho a manter dois
lagares em laboração. Nos anos 1960, além dos que hoje

existem, havia mais dois a funcionar, ambos pertencentes aos irmãos Lopes Dias, sendo que um vinha de
herança do pai, professor José Lopes Dias, enquanto o
outro, que chegou a ser electrificado no final da década
de 1950, já foi instalado pelo Dr. Jaime. No activo, encontra-se o lagar de Joaquim Vaz, construído em 1957
por António Fernandes, apetrechado com quatro prensas hidráulicas, e o lagar de Luís Mendes, construído nos
anos 1940 pelo Dr. José Vaz Barreiros, hoje transformado
numa moderna unidade industrial de linha contínua.

Lagar do
Joaquim Vaz

Lagar do Luís
Mendes
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