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Resumo 

Este documento aborda o Lagar Social de Vila Ruivas, do ponto de vista 

da Antropologia do Económico. Ao longo do texto enquadra-se a 

comunidade de Vila Ruivas, tecem-se breves comentários sobre os 

lagares da área e caracteriza-se o objecto do estudo, principalmente 

através da sua escritura pública, do livro de Resultado do Exercício 

Comercial do Lagar Social de Vila Ruivas (1979 - 1991) e do Quadro 

Regulador do Lagar Social de Vila Ruivas. De modo muito abreviado 

são também tratados temas como a oliveira, o azeite e o sub-produto 

bagaço.  

O trabalho é ainda constituído por dois anexos. No Anexo 1 reproduz-se 

o original da escritura pública do Lagar Social de Vila Ruivas, datada de 

18 de Agosto de 1951. No Anexo 2 apresenta-se um inventário dos 

lagares do concelho de Vila Velha de Ródão, reportáveis a diferentes 

tipologias e épocas, tecem-se alguns comentários de carácter geral e 

apresenta-se um roteiro fotográfico. 
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Abstract4  

This document addresses the Social Olive Oil Mill of Vila Ruivas, from 

the standpoint of Economical Anthropology. Over the text, the 

community of Vila Ruivas is outlined through brief comments on the olive 

oil mills of the area and the purpose of the study is characterized, mainly, 

through the public deed, the Financial Statement of the Social Olive Oil 

Mill of Vila Ruivas (1979 - 1991) and its Regulatory Framework. 

In a very abridged way are also addressed themes such as olive trees, 

olive oil and the by-product bagasse.  

The study is further comprised of two attachments. In Annex 1 is 

reproduced the original of the Public Deed of the Social Olive Oil Mill of 

Vila Ruivas, dated August 18, 1951. Annex 2 presents an inventory of 

the mills of the municipality of Vila Velha de Ródão, reportable to 

different typologies and eras; a few general comments are added and is 

also presented a photographic roadmap.  

 

                                                 

4 Tradução de Cláudia Bettencourt. 

Introdução 

1. O texto intitulado O Lagar Social de Vila Ruivas (Vila Velha de Ródão) 

foi apresentado em Junho de 19925 na Universidade Nova de Lisboa, 

com pequenas alterações ao nível da qualidade da escrita 

comparativamente com o presente.   

Enquanto aluno da disciplina de Antropologia do Económico, leccionada 

pelo Prof. Doutor Adolfo Yanez Casal, da Universidade Nova de Lisboa, 

um dos subscritores (FH) apresentou parte deste documento para 

avaliação.  

Na altura, o trabalho foi perspectivado de modo diferente. Pretendia-se 

partir do inventário concelhio de lagares, de vários tipos e épocas, das 

suas escrituras públicas de constituição, analisar e comentar os seus 

conteúdos. Depois de apreciar o projecto, de acordo com o programa da 

disciplina, o professor em boa hora lhe limitou o âmbito e pudemos 

constatar, posteriormente, quão sensata foi essa decisão.  

Duas décadas depois o trabalho foi melhorado, aumentado e 

reordenado, tal como agora se apresenta. Foi acrescentado um novo 

                                                 

5 Ao longo deste texto, os valores monetários são mantidos em escudos ($). 
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anexo (Anexo 2). O primeiro contém a escritura pública do lagar Social 

de Vila Ruivas. O segundo é um inventário de lagares de azeite do 

concelho de Vila Velha de Ródão.  

Na altura, foi difícil encontrar bibliografia que servisse os propósitos 

deste estudo e o trabalho foi condicionado por essas limitações. 

2. Numa sociedade tradicional, como a rodanense, não é possível cingir-

nos aos aspectos puramente económicos. Fizemos, por isso, pequenas 

incursões em várias outras áreas, ainda que tivessemos receio de 

aprofundar domínios para os quais não estávamos à vontade e fora do 

cerne do problema central.  

Podemos questionar: porquê os lagares e não qualquer outra realidade 

social? Concretamente, nem o sabemos claramente, mas há muito que 

pretendíamos tratar o lagar sob outros prismas que não o económico. 

Depois, são uma realidade em vias de extinção, pelo menos no modelo 

vigente. Os lagares são também um tema que se pode enquadrar num 

objectivo mais vasto, que temos seguido nos últimos trinta anos, de 

inventariação das construções, dos usos e dos costumes da realidade 

tradicional local. Por último, um dos subscritores (FH) já trabalhou, há 

muitos anos, num lagar, mantendo dessa experiência as melhores 

recordações. 

3. Nesta área os lagares conhecidos destinam-se à produção de azeite. 

Não há lagares de vinho. 

O Lagar do Meio de Vila Ruivas é a estrutura económica sobre a qual 

nos iremos debruçar. Lagar do Meio é a designação utilizada pela 

generalidade das pessoas de Vila Ruivas e do seu aro. Em termos 

legais é uma sociedade civil por quotas denominada Lagar Social de 

Vilas Ruivas. Ao logo do trabalho utilizaremos os dois modos de 

identificação. Tem como sede social o próprio lagar. 

Os mapas, as tabelas e os quadros, úteis para a sua caracterização, 

estão dispostos ao longo do texto, para facilidade de leitura e 

interpretação do leitor. Inserimos, unicamente, as cartas indispensáveis, 

de modo a não sobrecarregar o texto com elementos supérfluos. 

Para a elaboração deste trabalho utilizámos a observação directa, o 

contacto informal e a entrevista, gravada ou não. Para o conseguirmos, 

deslocámo-nos muitas vezes a Vila Ruivas e tivemos acesso, como à 

frente se verá, à escritura do lagar e à sua escrituração comercial. 
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Utilizamos sempre a nomenclatura de Vila Ruivas. Ainda que, nas cartas 

mais antigas seja preferencialmente denominada por Vilas Ruivas. 

Foi-nos muito difícil encontrar documentação sobre lagares. 

Conhecíamos a sua existência em “arquivos” oficiais mas as entidades 

responsáveis não estavam sensíveis para a procurar. 

 

1. O território de Vila Ruivas 

Vila Ruivas é uma pequena aldeia do centro interior de Portugal. Fica 

localizada a pouco mais de mil metros da margem direita do rio Tejo 

(Figura 1). Em termos administrativos pertence ao distrito de Castelo 

Branco, ao concelho e à freguesia de Vila Velha de Ródão. 

Actualmente, o acesso a esta aldeia faz-se por uma via estreita, 

alcatroada, com cerca de 5 quilómetros de extensão que a liga à estrada 

nacional nº 18, junto da ponte sobre o rio Tejo em Vila Velha de Ródão. 

Esta estrada segue para Fratel, mas depois de Vila Ruivas o piso é de 

terra batida. Esta via, além de estreita e com muitas curvas, encontra-se 

em muito mau estado de conservação6. As pessoas que não se fazem 

transportar em animais ou em carros nunca a utilizam, preferindo usar 

atalhos. 

O seu território está implantado numa reduzida superfície planáltica, 

entalada entre a crista quartzítica da Serra das Talhadas, a oriente, e a 

ribeira de Vila Ruivas, a norte e a ocidente. A sul tem o rio Tejo como 

limite. 

As cotas variam de forma decrescente de oriente, na crista da Serra das 

Talhadas, com 361 metros de altitude, para ocidente, no ribeiro de Vilas 

Ruivas, com cotas a rondar os 80 metros. A sul, o rio Tejo corre entre os 

60 e 70 metros de altitude. 

A sua rede hidrográfica, com carácter permanente, é constituída por 

dois cursos de água: o ribeiro de Vilas Ruivas, mais próximo da aldeia, e 

o Rio Tejo. O primeiro é afluente do segundo. O território mencionado 

está retalhado por uma rede de cursos de água secundários que correm 

em leitos estreitos e profundos acabando, deste modo, por possuir 

pouca importância em termos de economia agrícola (Figura 1). 

                                                 

6 Ao fim de vinte anos a estrada foi alcatroada em toda a sua extensão e alargada até 
Vila Ruivas.  
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Figura 1. Localização de Vila Ruivas em extracto da folha nº 314 da 
Carta Militar de Portugal (esc. 1/25 000), do IGeoE. Indica-se a 
implantação do Lagar Social com um quadrado vermelho. 
 

Quanto ao substrato geológico (Figura 2), o território de Vilas Ruivas, 

excluindo a parte oriental, integra rochas do chamado Grupo das 

Beiras7. A área oriental é constituída pela crista quartzítica da Serra das 

                                                 

7 Em 1992 designado por complexo xisto grauváquico da Beira Baixa. 

Talhadas cercada, em todo o redor, por depósitos de vertente, que 

chegam quase às portas da povoação. 
 

 
Figura 2. Extracto da Carta Geológica de Vila Velha de Ródão 
(Carvalho et al., 2009). Legenda: 1 – Depósitos de vertente 
(Plistocénico e holocénico); 2 – Formação de Falagueira (Placenciano); 
3 – Formação de Cabeço do Infante (Paleogénico); 4 – Xistos argilosos 
(Ordovícico); 5 – Quartzitos (Ordovícico); 6 - Grupo das Beiras (Pré-
Câmbrico e Câmbrico). 
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Utilizando a Carta de Capacidade de Uso de Solos, datada de 1969, 

observamos que todo o território de Vilas Ruivas é composto por solos 

de classe E, os mais pobres em termos agrícolas. Os solos desta região 

são, em geral, esqueléticos e pedregosos. 

Numa área muito pequena, que abrange as cabeceiras de uma pequena 

linha de água, entre o aglomerado populacional e a crista quartzítica, há 

a referenciar um nódulo de solos de classes B e C, mais adequados 

para produção agrícola. É aqui que se localizam as hortas, 

indispensáveis à sobrevivência da população. 

Com base na Carta Agrícola e Florestal de Portugal, de 1967, 

constatamos que a mancha de olival no território de Vilas Ruivas se 

distribui, principalmente, pelas margens e encostas dos cursos de água 

e em toda a vertente ocidental da crista quartzítica da Serra das 

Talhadas8. Na serra, e em geral em terrenos de maior declive, cada 

oliveira era suportada por um muro de contenção de terras, que era 

localmente designado calçada. 

                                                 

8 Hoje coberta de pinhal. 

Numa área de dimensão significativa, situada a norte e a ocidente da 

povoação, a oliveira continua a aparecer misturada com a azinheira. 

Noutras parcelas, na envolvência da povoação, ocorre sobreiro e cultura 

arvense de sequeiro. 

 
Figura 3. Extracto da folha 28B da Carta de Capacidade de Uso do 
Solo (SROA, Secretaria de Estado da Agricultura, 1969), originalmente 
na escala 1:50000. O quadrado vermelho assinala a posição do Lagar 
Social. Legenda: Ce+Bs - complexo de subclasses C+B ; Ee+Es - 
complexo de solos da subclasses E. 
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Orlando Ribeiro, nos Opúsculos (1991:245), afirma que: “o montado de 

sobro, azinho, olival -, parecem destinados a desempenhar na economia 

da região, o principal papel”. 

 
Figura 4. Extracto da folha 314 da Carta Agrícola e Florestal de 
Portugal (SROA, Secretaria de Estado da Agricultura, 1967), 
originalmente na escala 1:25000. Uma quadrícula corresponde a 1 km2. 
O quadrado vermelho assinala a posição do Lagar Social. Legenda: Ol 
- oliveira; Ca - culturas arvenses de sequeiro; Sb - sobreiro; Az - 
azinheira; Lg – laranjeira; Pnb – pinheiro bravo; Ic - incultos. 

Do ponto de vista demográfico (Quadro 1), o concelho de Vila Velha 

Ródão esteve em ascensão até à década de quarenta do século XX. A 

partir desta data entrou em declínio populacional até à actualidade. 
 
 

Quadro 1. População residente no concelho de Ródão 
na freguesia de Ródão e na aldeia de Vila Ruivas 

 

Anos 
Concelho de V. V. 

Ródão 
Freguesia de V. 

V. Ródão 
Vila Ruivas 

18909 6161   

191110 7627 362611 23512 

192013 7803 388514  

193015 8763 3520  

194016 960717  26618 

                                                 

9 Portugal – Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria (1896), Censo da 
População do Reino de Portugal no 1º Dezembro de 1890, vol 1, Imprensa Nacional, 
Lisboa. 
10 Direcção Geral de Estatística (1913), Censo da População de Portugal, vol. I, 
Imprensa Nacional, Lisboa. 
11 Inclui as freguesias de Ródão e Alfrívida. 
12 INE (1952), X Recenseamento Geral da População, tomo I, vol. 2, Portugal, Lisboa. 
13 Direcção Geral de Estatística (1923), Censo da População de Portugal, vol. I, 
Imprensa Nacional, Lisboa. 
14 Inclui as freguesias de Ródão e Alfrívida. 
15 Direcção Geral de Estatística (1933), Censo da População de Portugal, 1 de 
Dezembro de 1930, Imprensa Nacional, Lisboa. 
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195019 9568 3756  

196020 8038  24121 

197022 6695 2660 143 

198123 5605  106 

199124 4960 2436 77 

 

Desde então, a população não parou de diminuir nem de envelhecer. As 

pirâmides etárias do concelho de Ródão dos anos de 1911 e 1991 

(Figura 5), exemplificam bem essa evolução. 

                                                                                                            

16 INE (1945), VIII Recenseamento geral da População, vol. I, Portugal, Imprensa 
Nacional de Lisboa, Lisboa. 
17 INE (1962), X Recenseamento Geral da População, tomo I, vol. 2, Portugal, Lisboa. 
18 INE (1962), X Recenseamento Geral da População, tomo I, vol. 2, Portugal, Lisboa. 
19 INE (1952), IX Recenseamento Geral da População, tomo I, Portugal, Lisboa. 
20 INE (1962), X Recenseamento Geral da População, tomo I, vol. 2, Portugal, Lisboa. 
21 INE (1962), X Recenseamento Geral da População, tomo I, vol. 2, Portugal, Lisboa. 
22 INE (1973), XI Recenseamento da População, vol. 1, Portugal, Lisboa. 
23 INE (1984), XII Recenseamento geral da População, resultados definitivos, total do 
país, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa; população residente. 
24 INE (1993), Censos 91, Centro, resultados definitivos, Instituto Nacional de 
Estatística, Lisboa; população residente. 

 

 
Figura 5. Pirâmides etárias da população do 
concelho de Vila Velha de Ródão em 1911 e 
1991. 
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Chamamos a atenção para o aspecto crescente da pirâmide de 1911, 

típica de uma sociedade tradicional, e para o aspecto decrescente da 

pirâmide de 1991, comum nas sociedades envelhecidas e afastadas do 

sector primário. Cremos que este aspecto irá acentuar-se nas próximas 

décadas.  

A diminuição da população e o índice de envelhecimento têm crescido 

em toda a região. 

No concelho de Ródão podemos verificar uma diminuição da população 

em 53% nos últimos 40 anos (1950-1991). Fenómenos idênticos 

observam-se com o Índice de Envelhecimento (I.E.) e com a 

percentagem de pessoas com mais de 65 anos, como documenta o 

Quadro 2.  

Pelo que têm de quase dramático, estes números dispensam 

comentários. 

No cômputo geral dos sete concelhos do sul da Beira Interior, o 

concelho de Ródão só é superado pelo concelho de Idanha-a-Nova no 

que concerne ao envelhecimento da população. Vila Ruivas não foge a 

este aspecto geral e, embora nos faltem dados recentes sobre o 

envelhecimento da sua população, constatamos, entretanto, que não há 

crianças ou casais jovens na povoação. 

 
Quadro 2. Índice de envelhecimento e percentagem de pessoas com 

mais de 65 anos no concelho de Ródão 
 

 1911 1930 1950 1960 1970 1981 

Índice de 
envelhecimento25 

18,27 23,95 39,30 58,20 117,00 160,10 

% população com mais 65 
anos 

5,92 7,17 10,02 13,00 20,00 25,74 

 

2. Vila Ruivas: uma visão multifacetada 

A população desta pequena comunidade foi, e podemos escrever que 

quase continua a ser, totalmente auto-suficiente. Aqui, havia ferreiros, 

sapateiros, albardeiros, pedreiros e moradores com outros ofícios. 

As hortas distribuem-se quase unicamente pela mancha de solos de 

classes B e C, no aro da povoação e numa estreita faixa de terreno, ao 

                                                 

25 Número de pessoas idosas (65 e mais anos) por cada 100 jovens (0-14 anos). 
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longo da linha de uma água até ao rio Tejo. Deste espaço retiram todos 

os produtos agrícolas de que necessitam e, tendo em consideração a 

sua dimensão, esta área exige práticas agrícolas continuadas. 

Apesar da proximidade entre Vila Ruivas e o rio Tejo não tem havido um 

aproveitamento das potencialidades dessa relação. 

O peixe aqui consumido era fornecido pelas peixeiras de uma 

comunidade vizinha, situada na margem esquerda do rio Tejo, no bordo 

da bacia tectónica do Arneiro. 

Quase todas as famílias possuem casa própria. 

Em Vila Ruivas, como em todas as comunidades vizinhas, era hábito os 

homens deslocarem-se no Verão para o Alentejo, para fazer a ceifa. 

Aliás, nestas comunidades, a ida para à ceifa e ganhar como homem 

era assumido como um rito de passagem. 

Dos três lagares existentes, com funcionamento simultâneo, resta um. E 

dos bens aqui produzidos o azeite era o único a ter alguma saída para o 

exterior. 

As características desta comunidade mudaram muito ao longo do século 

XX. Desde há algumas décadas, e de modo progressivo, os mais novos 

têm partido para locais que ofereçam melhores perspectivas de vida, 

engrossando uma migração interna, geralmente em direcção a Lisboa 

ou zona envolvente. Uma parte significativa desses emigrantes foram 

trabalhar nos Caminhos-de-ferro e na Companhia Carris. 

A maioria da população não era rica, como retrata uma notícia de jornal 

(Figura 6), de 1933, relativa a outra comunidade concelhia, Sarnadas de 

Ródão. Vila Ruivas não era diferente. 

Actualmente é uma comunidade de idosos sem capacidade de 

regeneração. 

A escola primária fechou há muito tempo e da taberna/loja florescente 

resta uma lojinha para as primeiríssimas necessidades. 

Olivais e courelas várias, que há anos atrás valiam pequenas fortunas, 

hoje são vendidas ao desbarato, ou não encontram mesmo comprador, 

se o acesso for difícil e o preço pouco atraente. 
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Figura 6. Era Nova (1933), Sarnadas de Ródão - 
ano 6, nº 292, 18 de Fevereiro, p. 2, Castelo 
Branco. 

No interior de Vila Ruivas nunca houve um templo cristão. Os residentes 

utilizam a Capela da Senhora do Castelo que dista do povoado uns três 

quilómetros e está implantada no topo da crista quartzítica da Serra das 

Talhadas, junto ao castelo, sobre as Portas de Ródão. 

Das azenhas existentes ao longo do ribeiro das Vila Ruivas não resta 

uma única a funcionar. Actualmente, o abastecimento de pão é feito 

duas vezes por semana por padeiro, ainda que se constate um uso mais 

assíduo do forno comunitário. 

A pastorícia, ainda que não tenha sido a actividade primordial da 

comunidade, não pode ser ignorada, porque não havia família que não 

tivesse cabeças de gado caprino. Tal prática ainda se observa na 

actualidade. Este gado fornece o leite utilizado na confecção do queijo, 

conduto imprescindível nas merendas do dia-a-dia e a carne fresca das 

épocas festivas. 

Pela sua importância, na economia familiar, há que referir o porco. Aqui, 

cada família engordava um ou dois porcos, consoante as suas posses. 

E, pela facilidade de conservação da sua carne acabava por ter maior 

importância que qualquer outra. Era um elemento primordial na 
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constituição de qualquer merenda, na composição das dietas dos dias 

festivos e no tempero da quase totalidade das refeições do dia-a-dia. 

Sobre Vila Ruivas não encontrámos bibliografia temática. 

Vila Ruivas é a única povoação da freguesia de Vila Velha de Ródão 

localizada a oeste da Serra das Talhadas. 

 

3. Os lagares da área: notas breves26 

Com o aumento da área de olival e consequentemente da quantidade 

de azeitona e de azeite, movimento que ocorreu na nossa região a partir 

dos séculos XVII e XVIII e sobretudo no século XIX, houve naturalmente 

alterações nos lagares. Pode ler-se na edição nº 14 do jornal Terra da 

Beira, de 15 de Fevereiro de 1930, que:  

“o velho lagar movido a água, a atafona movida por animais, cederam o 

logar ao moderno lagar a vapor. As varas primitivas com o contrapeso 

                                                 

26 Em 1994, Vila Velha de Ródão tinha 60 lagares e ocupava em termos distritais o 
terceiro lugar. O concelho de Castelo Branco tinha 161 e Idanha-a-Nova tinha 62. 
 

de pedra, foram substituídas pelas prensas de ferro e aço. A Beira Baixa 

tem hoje os melhores lagares do Paíz e fabrica os melhores azeites de 

Portugal.” 

Com a modernização dos lagares pretendia-se ganhar tempo, economia 

de mão-de-obra e qualidade do azeite, de modo a torná-lo num produto 

mais vendável e exportável. 

Para a elaboração desta nota introdutória visitámos lagares em todo o 

concelho de Vila Velha de Ródão (Figura 7) e para cada um deles 

preenchemos uma ficha simples. Nesse âmbito inventariámos (Anexo 2) 

mais de oito dezenas de lagares, de vários tipos e épocas, mas tal 

listagem deve considerar-se incompleta.  

Os lagares visitados foram distribuídos por freguesias e dentro destas 

por aglomerados populacionais.  

Em 1963, Nazaré Carmona (1963: 78 e 79) regista 59 lagares no 

concelho (50 lagares de sociedade e nove particulares). Na freguesia de 

Ródão contabiliza 27 lagares. 
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Figura 7. Distribuição dos lagares de azeite sobre carta da hidrografia 
do concelho de Vila Velha de Ródão (base cartográfica extraída de 
Carvalho et al., 2006).  
 

A designação do lagar, inscrita na ficha, é a denominação dada 

popularmente pelo informante. Oficialmente, quase todos têm outra 

designação. 

Quanto à propriedade há (ou havia) lagares de três tipos: (1) particular, 

de um só proprietário; (2) em sociedade, pertencente a vários 

proprietários; (3) cooperativos. 

Os do primeiro tipo estão associados à média propriedade, situada no 

compartimento inferior da falha do Ponsul, configurada no monte de 

exploração agrícola, porque tinham matéria-prima e recursos para a 

construção e manutenção de um lagar. Um só proprietário podia possuir 

mais do que um lagar, um deles situado no monte e outro num 

importante aglomerado populacional, como por exemplo, Gavião ou Vila 

Velha de Ródão. Eram utilizados apenas pelo proprietário. Muitos 

destes lagares já encerraram as suas portas, em consequência da 

decadência de algumas das grandes casas agrícolas do concelho.  

Os lagares de sociedade pertenciam a vários proprietários e eram os 

mais comuns no concelho de Vila Velha de Ródão. Cada aglomerado 

populacional tinha uma ou mais unidades deste tipo. Têm uma origem 

remota e nos anos 30/60 tiveram a última reestruturação. Geralmente, 
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qualquer pessoa tinha acesso a este tipo de lagar, quer fosse associada 

ou não, estes últimos com menor frequência. 

Eram associados destes lagares quem participasse na sua constituição 

original, quem comprasse quotas a qualquer elemento fundador ou 

quem herdasse essas mesmas quotas. Numa família, quem herdava os 

olivais herdava as quotas do lagar, outra coisa não faria sentido. Na 

comunidade qualquer pessoa tinha acesso a este tipo de lagar, mas era-

lhe cobrada uma maquia superior. 

Os lagares cooperativos obedecem à lei geral das cooperativas, sendo 

constituído por corpos sociais: a assembleia geral, a direcção e o 

conselho fiscal. Este tipo de lagares surgiu depois do 25 de Abril de 

1974 e, devido a essa génese mais tardia, tornaram-se os mais 

modernos do concelho. 

A força motriz de um lagar depende muito da sua implantação. Desse 

modo, constatamos a utilização das seguintes fontes de energia: 

energia hidráulica; energia animal; energia eléctrica (do motor a diesel 

ou da rede pública); sistema misto (hidráulico + eléctrico); a vapor, com 

sistema de caldeira. 

É normal que os lagares implantados em cursos de água com caudal 

suficiente sejam movidos a água. Hoje já não existem, excepto na forma 

mista de roda aguadeira com motor a gasóleo. O motor a gasóleo 

funciona como auxiliar da roda aguadeira, quando a água é insuficiente 

ou quando não há água.  

O único lagar referenciado nestas circunstâncias, a funcionar, é o lagar 

do Meio, em Vilas Ruivas.  

No concelho de Vila Velha de Ródão já não existem lagares movidos a 

energia animal (ou sangue). Os que existiram no passado situavam-se 

no interior dos povoados ou em montes de exploração agrícola, o que 

se compreende pela falta de correntes de água. O boi, pela sua 

docilidade e pujança, foi sempre o animal eleito neste tipo de lagar. 

Estes lagares foram os primeiros a ser equipados com motor a diesel ou 

com corrente eléctrica da rede pública.  

Os lagares a electricidade, como anteriormente se disse, resultaram da 

reconversão daqueles que usavam as formas de energia anteriormente 

mencionadas. Tudo começou com a introdução do motor a gasóleo e 

logo após com a energia da rede pública. Os lagares mais recentes já 
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não foram equipados com motor a gasóleo; utilizavam apenas a energia 

da rede pública. 

Em Ródão, há alguns anos, sabia-se quando os lagares começavam a 

funcionar porque a intensidade de energia eléctrica, distribuída ao 

domicílio, diminuía intensamente. 

O único lagar, conhecido no concelho, movido a vapor de água, estava 

no interior de Vila Velha de Ródão. Teve uma vida curta e era pertença 

de uma das mais ricas casas agrícolas do concelho.  

Quanto à implantação, os lagares podem agrupar-se em três grandes 

grupos: (1) lagares em margem de curso de água; (2) lagares em monte 

agrícola; (3) lagares situados no interior ou na periferia de uma 

povoação. Demo-nos conta de um tipicismo na localização dos lagares, 

principalmente na freguesia de Fratel. Nesta freguesia os lagares mais 

antigos situam-se fora da povoação, a cerca de 300 m a 400 m de 

distância das casas mais próximas e na margem de linhas de água 

fracas. O caudal destas linhas de água, mesmo durante o inverno, não 

era suficiente para mover uma roda motriz. São lagares de vara, foram 

movidos a animais e a sua implantação deve-se há existência de água, 

elemento indispensável ao funcionamento de um lagar. Alguns destes 

lagares têm uma nascente nas proximidades. 

Os lagares do primeiro tipo atrás indicado estão implantados nas 

margens dos cursos de água de maior caudal, com capacidade para 

mover a roda aguadeira e, desse modo, fornecer a força motriz ao 

engenho. Este tipo de lagar tem uma distribuição homogénea no 

território rodanense. 

Os lagares do segundo tipo estão implantados em unidades de 

exploração agrícola – os Montes. Este tipo de implantação só se 

observa na parte Este-Sudeste do concelho que corresponde ao 

compartimento inferior da falha do Ponsul, às terras agrícolas de melhor 

qualidade e à média propriedade. Este tipo de propriedade ocorre 

apenas neste sector do concelho. 

Os lagares do terceiro tipo estão localizados na periferia ou no interior 

de povoações. Alguns poderão datar dos séculos XVIII-XIX. Eram 

movidos a animais, mais tarde a diesel e por fim a electricidade. 

Nas décadas de 30 a 60 do século XX quase todos estes lagares foram 

restaurados e reequipados.  
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No que concerne à separação do azeite dos subprodutos, como as 

águas russas e o bagaço, existem três tipos de lagares no território 

rodanense, coexistindo, quase sempre, dois deles: (1) lagares de vara; 

(2) lagares de prensa hidráulica; (3) lagares de linha contínua.  

Os lagares de vara são os mais antigos. Têm baixa rentabilidade. O 

sistema de prensa é sumariamente constituído por um grosso caule de 

árvore fixo na parede do próprio lagar por um sistema articulado. Na 

parte anterior desta vara funciona um fuso que o permite baixar 

(comprimir o ceirâme) ou subir (aliviar).  

A parte do tronco de menor secção, logo mais leve, fixa-se 

articuladamente na parede. São as agulheiras. É o próprio homem que 

baixa ou alivia a vara, através de uma alavanca encaixada no fuso. Era 

um trabalho muito duro. 

As galgas deste lagar umas vezes funcionavam com força animal (bois), 

outras vezes eram movidas através de um complexo sistema de rodas e 

correias postas a funcionar pela roda aguadeira. 

Neste tipo de lagar não havia horário de trabalho rígido. Começava, 

geralmente, com o abougueiro e um ajudante, cerca das duas horas da 

manhã. Depois de tudo preparado moíam uma mededura. Cerca de 

uma hora depois levantavam-se os restantes elementos e o lagar não 

parava até à hora da ceia, correspondente ao nosso jantar. Porém, 

devido à lentidão da operação, a vara funcionava, muitas vezes, durante 

vinte e quatro horas. As pessoas trabalhavam cerca de dezoito a vinte 

horas por dia, mas, no entremeio, havia períodos de menor actividade, 

durante os quais um ou outro trabalhador podia repousar um pouco. 

Nesta área, as prensas hidráulicas começaram a ser introduzidos no 

final dos anos vinte do século XX e, em cerca de trinta anos, todos os 

lagares do espaço concelhio foram reestruturados e reequipados. Os 

que não foram reestruturados deixaram de funcionar e foram quase 

todos desmantelados. 

A introdução deste tipo de mecanismo foi uma autêntica revolução. O 

ferro passou a predominar em vez do granito e da madeira. A 

rentabilidade aumentou. As metalúrgicas do Tramagal, do Crato, e 

outras, equiparam, com este sistema, todos os lagares do concelho. 

Muitos lagares desta geração estão no interior de um grande espaço 

murado onde, para além do lagar, se encontram as tulhas e outras 

estruturas indispensáveis como a habitação, com cozinha, quarto e 
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divisão com sanita. Em redor dos lagares situam-se as tulhas, de planta 

rectangular ou circular (raras), construídas em xisto ou em tijolo e 

revestidas a cimento. Também ocorrem tulhas escavadas na rocha 

(metassedimentar).  

Havia lagares cujas tulhas se encontravam expostas ao ar livre ou, 

noutros casos, abrigadas em grandes barracões (Matos Pinto e Dr. 

Rocha, em Vila Velha de Ródão), livres dos agentes atmosféricos. Havia 

defensores para ambas as opções. Muitas tulhas tinham as iniciais dos 

proprietários, lavradas sobre cimento, e eram todas numeradas. 

Aquando da remodelação, os antigos lagares foram abandonados, 

porque os modernos exigiam mais espaço para a instalação de novas 

máquinas e em muitos casos foi necessário demolir o edifício antigo. 

Nessa época apareceram os primeiros motores a gasóleo e pouco 

depois a energia eléctrica. 

O horário de trabalho diminuiu cerca de seis horas por dia, ou mais, e 

passou para doze horas diárias. 

Estes lagares podiam servir mais do que uma povoação, porque os 

proprietários dos olivais nem sempre residiam na área da povoação 

onde o lagar se situava27. Os proprietários que estavam nessas 

condições preferiam possuir acções no lagar mais próximo dos seus 

olivais do que fazer o transporte da azeitona para o lagar da sua área de 

residência. Mais tarde, houve lagares que passaram a servir várias 

povoações, como por exemplo o lagar do Vermum que era usado pelos 

povos do Juncal, do Vermum e da Carepa ou o lagar do Vale da Estrada 

que ficava a meio-caminho entre as aldeias de Silveira e Riscada, 

servindo, desse modo, ambos os povos.  

Estes lagares estavam equipados com cozinha (chaminé, mesa e 

bancos) e dormitório para os operantes (compartimento com o solo 

revestido a palha centeia onde as pessoas se deitavam), havendo um 

compartimento com sanita, anexo a um daqueles edifícios. Durante a 

safra, as pessoas dormiam e comiam nas instalações do lagar. 

Trabalhar num lagar requeria ciência do ofício. Não era fácil, não tanto 

pelo trabalho em si mas pelo simbolismo do azeite, que era igual a 

riqueza, igual a oiro, não se tolerando o amadorismo ou as perdas. 

                                                 

27 Registamos um aspecto curioso acerca da propriedade das oliveiras. Havia 
proprietários de uma ou mais oliveiras no interior de olivais com outro dono. Esta 
situação era comum e resultava, frequentemente, do pagamento de uma dívida. Estas 
eram denominadas oliveiras das almas. 
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Os lagares, principalmente os que ficavam fora das povoações, 

possuíam uma aura de sobrenatural. Eram considerados locais de 

encontro das bruxas, de aparecimento de medos e palco para práticas 

de magia, documentadas na literatura popular desta região.  

Desde os finais do século XIX até à década de 50/60 do século XX 

houve uma expansão rápida da área ocupada pela oliveira28. Este 

crescimento, com um aumento proporcional da azeitona, era 

incompatível com a técnica artesanal de extracção do azeite. É provável 

que este aumento de matéria-prima tenha provocado a introdução de 

novas tecnologias e meios compatíveis com uma resposta mais eficaz 

em termos de transformação daquele produto, entre outras causas.  

Houve muitos lagares que ficaram pelo caminho. Os que não resistiram 

foram desmantelados e os equipamentos vendidos para ferro-velho. 

                                                 

28 Orlando Ribeiro aborda o tema em Olivais do Ródão (1991:150). Afirma que toda a 
cobertura de olival do compartimento inferior da falha do Ponsul teve origem no final do 
séc. XIX e início do XX, depois da construção da ponte sobre o rio Tejo. Antes deste 
período faziam-se bouchas que consistiam em “lavouras episódicas na charneca 
precedidas de derrubada e queimada, e mantidas geralmente por três anos (centeio, 
cevada, pousio relvado para o gado), que ao fim deles se deslocavam”. Informa 
também que os terrenos da Serra das Talhadas nas áreas de Ródão e de Nisa não 
tinham qualquer cultura, nem mesmo proprietário. Eram utilizadas pelos carvoeiros e 
cabreiros. 

Contudo, alguns mantiveram a roda aguadeira devido à sua difícil 

acessibilidade para desmonte. Sobreviveram os que tinham melhor 

acessibilidade e os que estavam mais perto das povoações. 

Cremos que desta transformação técnica não resultou uma diminuição 

do número de lagares no concelho, porque muitos outros se 

construíram. 

A médio prazo, na área do concelho, passam a existir somente três 

lagares. Dois deles já em laboração (Fratel e Monte Fidalgo) e um 

terceiro em fase de construção (Vila Velha de Ródão). Estão dotados de 

quantidade adequada de potentes centrifugadoras e equipados com 

material de vanguarda. 

Estas novas estruturas estão organizadas sob a forma de cooperativas 

e obedecem às normas comunitárias. 

A redução drástica do número de lagares resultou, essencialmente, dos 

seguintes factores: 

- as exigências restritivas, por parte da UE, no que concerne à descarga 

da almufeira / águas russas nos cursos de água; actualmente, uma 
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simples charca (fossa séptica) para vazar estas águas custa cerca de 

dois milhões de escudos, investimento incomportável para a quase 

totalidade destes lagares; 

- a enorme diminuição da quantidade de azeitona que chega aos 

lagares (dados empíricos). A este fenómeno não é alheio o 

envelhecimento e a ausência de investimento no olival. Actualmente há 

grandes olivais que ficam por colher, devido à baixa ou nula 

rentabilidade, na opinião dos proprietários; 

- a população não parou de diminuir e de envelhecer ao longo deste 

meio século e não podemos esquecer que a produção era 

essencialmente para auto-consumo; 

- o aumento da quantidade de azeitona que os lagares de prensa 

hidráulica têm capacidade de transformar, quando comparados com os 

lagares de vara, mesmo operando em 24 horas; 

- a ocorrência, nos últimos vinte anos29, de uma transformação radical 

das estruturas sócio-económicas que suportavam a exploração da terra. 

                                                 

29 Tendo como referência o ano de 1992. 

Assistimos, assim, a um desmembramento e à queda das grandes 

casas agrícolas locais. 

 

4. A oliveira 

Abordar o azeite e os lagares exige que se aborde igualmente o tema 

oliveira. 

“Na Beira Baixa nos séculos 13,14,e 15 a cultura da oliveira estava 

pouco espalhada, como se vê no Tombo dos Jantares da Diocese da 

Guarda, que os Bispos recebiam dos lugares que visitavam.  

Com efeito, na relação de géneros que Castelo Branco, Vila Velha de 

Rodam, as duas Idanhas, Marmeleiro, Salvaterra, Segura e Proença, 

pagavam a título de colheitas e procurações ao Bispo da Guarda, não 

figura o pagamento de azeite, e no entanto nestas terras a cultura da 

oliveira é hoje dominante” (Terra da Beira, nº 14 de 15.02.1930, p.3). 

A cultura da oliveira desenvolveu-se com a abolição dos pastos comuns 

e das áreas incultas; sacrificando sobreiros, carvalhos, castanheiros e 
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outras formações arbóreas, principalmente nos arredores das 

povoações, segundo Silbert (1978). 

Posteriormente, a oliveira veio a cobrir, e ainda cobre, uma percentagem 

significativa do território rodanense30, ainda que esta área tenha vindo a 

decrescer. Tal diminuição não foi provocada por factores fitossanitários 
                                                 

30 “A cultura da oliveira em larga escala é relativamente moderna na região, pois não 
conta ainda com um século de existência. Começou com a abolição dos pastos 
comuns e intensificou-se a valer nos últimos cincoenta anos, consumidos no trabalho 
de desbravar encostas de matagal improdutivo, abrindo covas onde enraizaram as 
estacas abençoadas”, Terra da Beira, nº 23 de 4.10.1930, p. 4. 
“Do outro lado, os olivedos de Ródão pontuam, com geométrica regularidade, todas as 
ondulações do terreno. O azeite é hoje o principal produto da região. O 
desenvolvimento dos olivais data, todavia, de 60 ou 70 anos. Foi por essa altura que 
se romperam encostas de mato maninho e sem dó se revolveram campos de 
cónheiras (terraços) abandonados por antigos rios. Então fizeram-se autênticos 
milagres de esforço. Tôdas as ladeiras da serra do Perdigão, dum e doutro lado do 
Tejo, foram transformadas em gigantesca escadaria, e cada oliveira tem ao pé, para 
suster a terra de que necessita, um murosinho de pedra solta. Do outro lado do rio, 
revolveram-se as pedras reboludas do terraço para procurar, debaixo delas, chão mais 
produtivo. As conheiras espessas lavram-se penosamente e estrumam-se a rabo de 
ovelha para que a oliveira cresça dos calhaus estéreis” (Sant'anna Dionísio, vol.3, 
1944: 644). 
“Por serem covil de feras, nomeadamente lobos e javalis, os matagais do sitio da 
Charneca, não longe d’esta villa, nas ribanceiras do Tejo, haverá 40 anos que aquelle 
grande tracto de terreno tinha tão insignificante valor que em troca de umas oliveiras 
que renderiam 24 litros d’azeite, recebeu o dono d’ellas o vasto chão, onde hoje se vê 
um soberbo olival de milhares de pés, não estando ainda todo plantado” (Pinho Leal, 
tomo XI, 1886:1082). 

do olival mas apenas por factores antropogénicos, nomeadamente, a 

emigração, o encarecimento da mão-de-obra, o envelhecimento da 

população e a quase ausência de capital para investimento no olival, 

entre outros. 

A oliveira, embora sendo uma árvore muito resistente, exige cuidados 

de criança (poda, cava ou lavra, estrumagem ou adubagem e colha). 

Desse modo, só com mão-de-obra abundante e barata é possível 

providenciar tais cuidados, em espaços pouco propícios à mecanização. 

Mas, como esta realidade faz parte do passado, são poucos os olivais 

que hoje merecem os cuidados necessários. 

Em consequência disso, a serra das Talhadas e muitas outras áreas, 

anteriormente ocupadas com olival, encontram-se agora ocupadas por 

pinheiros e, mais recentemente, há cerca de 10 anos31, por eucaliptos. 

Os terrenos são vendidos, ou alugados por vinte e cinco anos, às 

empresas florestais ligadas à indústria da celulose. Estas empresas 

pagam bem os terrenos, em comparação com os padrões locais, e a 

                                                 

31 Tendo como referência o ano de 1992. 
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população carente vê nisso um maná. Deste modo os olivais acabaram 

por ser arrancados dando origem a grandes eucaliptais. 

Vila Ruivas enquadra-se neste panorama, estando uma parte 

significativa do seu território abandonado ou coberto de eucaliptal 

recém-plantado e pinhal. 

Esta área possui dois tipos de azeitona, a cordovil e a galega. A primeira 

é uma azeitona grossa. É a primeira a ser colhida, em Outubro, ainda 

com a cor verde. É utilizada para alimentação humana e cada família 

possui somente o número suficiente de pés para se abastecer. É pouco 

indicada para produção de azeite, porque funde pouco. 

A azeitona galega é preferida na produção de azeite, embora também 

seja usada em conserva. A sua colheita tem início em Novembro32 e em 

anos de grande produção poderia, excepcionalmente, ir até Março. 

A funda da azeitona não era uniforme. A que mais fundia vinha das 

oliveiras da serra das Talhadas e a pior era proveniente de oliveiras 

situadas nas hortas. 

                                                 

32 Até há poucos anos a colheita tinha início no dia dois de Novembro. 

5. O Lagar do Meio de Vila Ruivas 

5.1. Aspectos gerais 

Em Vila Ruivas houve tempos em que laboraram três lagares, em 

simultâneo. Estavam implantados nas margens do ribeiro de Vila Ruivas 

e eram movidos a água. Qualquer deles distava cerca de quilómetro e 

meio da povoação. 

O primeiro a ser desactivado foi o lagar Cimeiro. Os informantes, 

pessoas ligadas à actividade lagareira tal como os seus pais, não 

conseguiram informar quando se deu a sua desactivação e porquê. 

Deste lagar restam ruínas. 

O lagar Fundeiro foi desactivado por "desinteresse da população". O 

seu equipamento foi vendido para sucata, mas parte dele, pouco 

importante, passou para o lagar do Meio. Os informantes desconhecem 

os termos desta transferência. 

Logo após a venda, este lagar foi destelhado para não pagar 

contribuições. Restam dele as paredes, em ruínas, e a roda aguadeira, 
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que nunca chegou a ser desmantelada por quem comprou o material há 

cerca de 30 anos. 

O lagar do Meio está implantado a noroeste da povoação, num vale 

pouco amplo, na margem esquerda do ribeiro de Vila Ruivas. Por este 

lugar passava uma antiga via, testemunhada por um conjunto de trilhos, 

paralelos, abertos sobre o afloramento xistoso, e que muito 

provavelmente seguiria em direcção a Vilar de Boi, onde foram 

encontrados outros trechos com trilhos.  

Um caminho estreito, cavado sobre solo xistoso e de piso muito 

irregular, proporciona-lhe um acesso de má qualidade, principalmente 

para carros ligeiro, devido à irregularidade do piso, e para camionetas, 

devido à largura insuficiente. 

Desconhece-se a data da sua fundação, mas os vários informantes 

contactados garantem ser "muito antigo". Pelo que observámos, não 

será anterior ao século XIX. 

Era gerido por uma sociedade por quotas que teve origem numa 

sociedade irregular a qual girava em nome de Agostinho Pires e outros. 

Em 1951 foi transformado e reequipado. Deixou nesta data de ser um 

lagar de vara para se transformar em lagar de prensa hidráulica ou de 

bateria. Tem dois pios (um para a azeitona e outro para o bagaço), duas 

prensas, a bateria e todos os artefactos necessários ao seu 

funcionamento. 

Ao nível da força motriz é movido, ou pode ser movido, unicamente pela 

roda aguadeira33, quando o caudal da ribeira de Vila Ruivas é suficiente 

para o efeito, o que somente acontece em anos chuvosos, ainda que 

exista, a cerca de duas centenas de metros a montante, em plena 

ribeira, um açude para acumular a água. Também pode ser movido pelo 

motor a gasóleo, instalado em 1951, ou por uma combinação da roda 

aguadeira com o motor a diesel, o que acontece, quando a água não 

sendo suficiente para mover sozinha o lagar, pode ajudar a diminuir os 

gastos do diesel. 

Este lagar pertencia, até 1951, a um pequeno número de residentes da 

povoação de Vila Ruivas. Era “só dos ricos”, segundo os informantes. 

Em 1951, como não tinham o capital necessário para a sua inteira 

remodelação, propuseram-se alargar a sociedade. Os antigos 

                                                 

33 Era em ferro, tinha seis metros de diâmetro e era movida pela água do ribeiro de Vila 
Ruivas. 
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proprietários venderam o lagar por 60.000$00 ou 64.000$00 e a 

sociedade foi constituída por 250 acções ao preço de 300$00 cada uma. 

A venda das acções, após a sua compra inicial, exigia a aprovação da 

maioria da assembleia-geral. Se um accionista morria a sua quota-parte 

pertencia aos herdeiros. As assembleias-gerais funcionavam com 

qualquer número de sócios. Se algum sócio cometesse, 

propositadamente, uma irregularidade grave a punição seria decidida 

em assembleia-geral. 

Quase todas as famílias de Vila Ruivas, na posse de oliveiras, 

acabaram por comprar uma ou mais acções e passaram a ser 

associadas do Lagar Social de Vila Ruivas. Hoje, são poucos os sócios 

primitivos. A generalidade das quotas está pulverizada na posse dos 

herdeiros e um número bem menor foi vendido. 

Quem possuía olivais, em Vila Ruivas, tinha todo o interesse em deter 

quotas no único lagar a laborar naquela área. Tornava-se bem mais 

prático retirar o azeite, no fim da safra, do que transportar, diariamente, 

a azeitona para um lagar (tulha) localizado a alguns quilómetros de 

distância, com caminhos pouco transitáveis e meios de transporte 

lentos. 

Na altura da constituição da sociedade houve uma distribuição de todos 

os associados por dez grupos. As dez pessoas com maior número de 

acções ficaram à cabeça de cada grupo – designado como cabeça de 

grupo. E, dentro de cada grupo, ordenavam-se as restantes pessoas por 

ordem decrescente do número de quotas detidas. Tentou-se que todos 

os grupos fossem semelhantes. Dessa distribuição existe uma listagem 

afixada em lugar público do lagar. Esta listagem permitia conhecer 

antecipadamente a ordem de moagem de cada pessoa. Assim: num ano 

começava-se, por exemplo, no grupo A prosseguindo para os grupos B, 

C, D e seguintes. No ano seguinte a moagem era iniciada pelo grupo B 

continuando de acordo com a sequência alfabética até ao grupo A que 

era o último desse ano. E assim sucessivamente até voltar novamente 

ao grupo A. Cada grupo moía completo, isto é, começava pelo cabeça 

de grupo e acabava no associado com menor número de acções, desse 

mesmo grupo. A necessidade de instituir uma regra resultava do facto 

de ninguém desejar ser o primeiro a fazer a moagem, e muito menos o 

último, que ocasionalmente poderia chegar a moer em Março, em anos 

de grande produção, com consequências negativas na qualidade do 

produto final. 
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Nenhum cooperante queria ser o primeiro a moer, devido aos 

inconvenientes associados ao arranque da laboração. Para minorar esta 

desvantagem foram inventados vários métodos. No início da safra, cada 

acção do lagar entrava com dez quilogramas de azeitona - infarno - que 

era moída e transformada em azeite. O infarno tinha como objectivo 

dividir por todos o encargo de "untar" o maquinismo (pios, ceiras, 

capachos, prensas, tarefas, etc). O azeite assim obtido era dividido 

equitativamente por quem contribuísse para o infarno. Actualmente, em 

alguns lagares desta área os gerentes preferem comprar dois ou três mil 

quilos de azeitona para "untar o lagar".  

A gestão do lagar do Meio não era diferente da que se fazia noutros 

lagares desta área, seguindo todos um mesmo modelo, com pequenas 

alterações. A gestão era feita, geralmente, por um gerente ou por uma 

comissão de três pessoas em que um deles era o gerente. O gerente ou 

a comissão eram eleitos pelo período de uma safra e poderiam ser 

reeleitos indefinidamente. 

O lagar do Meio teve sempre um único gerente. Era função do gerente 

providenciar o bom funcionamento do lagar, contratar o mestre e 

restante pessoal, mandar proceder a obras de reparação (no lagar ou 

nos anexos, na levada, no caminho de acesso, etc), resolver as avarias 

que o mestre fosse incapaz de resolver, contactando e trazendo ao local 

técnicos competentes, guardar as chaves de um ano para o outro, 

convocar, para o segundo domingo após o fim da safra, uma reunião de 

associados, no próprio lagar, com o objectivo de apresentar 

publicamente as contas e eleger um novo gerente. A convocatória para 

a reunião era colocada na porta do lagar e no interior da povoação, mas 

o que funcionava mais eficazmente era o boca-a-boca. 

Na reunião de aprovação das contas era oralmente proposto e eleito, o 

gerente ou a comissão que estaria à frente dos destinos do lagar na 

próxima safra. O sócio ou os sócios disponíveis para gerentes 

candidatavam-se ao lugar. Se houvesse um único pretendente era esse 

que ficava. Caso contrário havia eleições. Neste caso eram os 

proprietários que votavam, nunca as acções. Deste modo, uma pessoa 

que tivesse vinte acções tinha o mesmo peso que o detentor de uma 

única acção. 

O gerente não era renumerado. Mas pagavam-lhe, ocasionalmente, as 

despesas que efectuava ao serviço do lagar (viagens, dias gastos, etc). 

O eleito, como gerente, pretendia administrar o melhor possível o lagar 
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de modo a que não desse prejuízo. Era uma questão de brio e de 

concorrência com gerentes anteriores.  

Os nossos informantes foram unânimes em reconhecer que é difícil ser-

se gerente, considerando o trabalho, o esforço dispendido e a 

responsabilidade que é exigida. Referiram-nos que este cargo só dá 

chatices, incómodos e mal-entendidos. Ser gerente do lagar já não dá 

prestígio social, nunca o deu, segundo alguns informantes. Pelo 

contrário, argumentam, "qual é o gerente que não sai do lugar com fama 

de ladrão?" 

Os trabalhadores do lagar eram contratados pelo gerente. Tal 

incumbência não impedia, contudo, que o mestre propusesse a 

contratação de pessoas com quem já trabalhara e lhe mereciam a maior 

confiança. Nos tempos mais recentes acontece, muito frequentemente, 

que o mestre de um lagar acabe por sê-lo durante vários anos. E o 

mesmo ocorre com outros elementos da equipa laboral. 

Ao mestre competia, mediante a listagem pré-existente, orientar a 

ordem de moer de cada um. Esta ordem não poderia ser alterada, 

excepto por troca e com consentimento de ambas as partes. Por 

exemplo, A devia começar a moer hoje, mas ainda lhe faltava apanhar 

algumas oliveiras; por acordo, podia dar a vez à pessoa B, passando o 

A a moer na vez de B. Mas, em função da quantidade já acumulada, 

poderia ser mais vantajoso A moer, na sua vez, o conteúdo que já tinha 

em tulha, para que a azeitona não ficasse mais tempo à espera, dando 

origem a um azeite de menor qualidade. A azeitona em falta era deixada 

para uma segunda volta. 

Voltando às funções do mestre, competia-lhe medir o azeite e retirar a 

respectiva maquia, orientar a acção de todo o pessoal, prevenir e 

resolver atempadamente qualquer anomalia técnica (azeitona mal 

moída, avarias, rebentamento de correias de transmissão, etc). Era 

importante que o mestre conseguisse transmitir uma imagem de 

credibilidade de si e do lagar. Do mestre dependia a rentabilidade do 

lagar e dele se esperava que a máquina não desse, pelo menos, 

prejuízo. 

No conjunto dos operantes do lagar o vencimento maior cabia ao 

mestre. Porém, no Lagar do Meio, de acordo com a contabilidade, 

houve anos em que o mestre recebeu tanto como qualquer outro 

trabalhador. Mas, no final da safra, quando se vendia o azeite que 
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pertencia ao lagar, o mestre e os restantes funcionários eram 

contemplados com dinheiro extra, embora em percentagens diferentes. 

Aos lagareiros competia desenvolver todo o trabalho técnico (excepto 

lidar com o azeite), colaborar com o mestre, vigiar o maquinismo, fazer o 

transporte da azeitona das tulhas para o pio, informar o mestre do início 

e fim da moagem da azeitona de cada associado e da quantidade de 

cestos34 transportados da tulha para o pio. 

Era comum que, ao fim de muitos anos de trabalho, um lagareiro fosse 

convidado para ser mestre. Por exemplo, um dos nossos informantes, 

com quarenta anos de trabalho num lagar, foi mestre durante quinze 

anos. 

Os moços são indivíduos que rondam os vinte anos de idade e que 

trabalham pela primeira ou segunda vez num lagar. São aprendizes de 

lagareiro. A sua função é acarretar a azeitona da tulha para o pio e 

colaborarem com o lagareiro em tudo o que lhes seja solicitado. A um 

moço era pedido, muitas vezes, que preparasse as refeições. 

                                                 

34 Cesto de verga. Cheio de azeitona pode pesar 35 a 55 quilos. 

Nalguns lagares existia uma mulher que trabalhava de lagareiro e 

preparava também o almoço e o jantar para os restantes elementos. Tal 

nunca aconteceu em Vila Ruivas. 

Nos meses de Novembro e de Dezembro, numa zona pobre como esta, 

não era fácil obter trabalho. Restavam praticamente duas opções: 

trabalhar num lagar ou na colha da azeitona. A generalidade das 

pessoas optaria por trabalhar num lagar, mesmo sabendo que o 

trabalho era mais intenso e mais longo. Os nossos informantes 

alegavam que, no lagar, se ganhava um pouco mais, ainda que a razão 

jorna / horas de trabalho fosse semelhante, rondando em 1991/92 cerca 

de 375$00 / hora. Mas, num lagar não se apanhava chuva nem frio, 

como na apanha da azeitona ao ar livre (de inverno), e sempre iam 

oferecendo alguma bebida. 

No lagar do Meio, no período áureo da sua produtividade, chegaram a 

trabalhar seis pessoas (incluindo o mestre), todas do sexo masculino. 

Nas últimas duas safras, correspondentes aos anos de 1990/1991 e 

1991/1992, apenas trabalharam duas pessoas. Uma delas tinha lugar 

permanente e exercia as funções de mestre; a outra tinha lugar 
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temporário (rotativo). Na safra passada35 já não estava previsto que o 

lagar funcionasse, e oficialmente não funcionou, porque ninguém lhe 

queria pegar. Mas, um associado, com vasta experiência de lagareiro e 

de mestre, ofereceu-se para o abrir, em colaboração com um outro 

elemento da povoação, com uma condição: quem lá moesse teria de 

trabalho no lagar, enquanto a sua azeitona fosse moída.  

O lagar do Meio funcionou mais um ano, mas com um futuro muito 

negro pela frente. A maior parte dos associados tinham optado por moer 

noutros lagares. E na última safra funcionou apenas cinco dias. 

Pressagiava-se um fim próximo. 

O lagar foi, e continua a ser, motivo de controvérsia e de conversas ao 

soalheiro, sempre que abre em cada ano, ou pense abrir as suas portas. 

Numa comunidade onde ocorrem poucos acontecimentos, dignos de 

registo, a abertura do lagar é um facto social. 

As pessoas estimam os seus lagareiros, aqui e em qualquer outro lugar 

desta área. Por isso, sempre que um associado ande a moer é cordial 

levar aos lagareiros vinho, aguardente, nozes ou passas de figo. 

                                                 

35 Em relação ao ano de 1992. 

Receiam que se não o fizerem o mestre lhes retire um pouco mais de 

azeite. Sendo assim, experimentam, simultaneamente, um sentimento 

de ambivalência, por desconfiarem do mestre e dos lagareiros. Têm 

medo de serem roubados, porque é um processo que não controlam, 

receiam que o mestre lhes cobre maquia superior ou deixe ir azeite, 

propositadamente, para o ladrão.  

A maquia é uma percentagem de azeite, retirada do total obtido por 

cada associado, de que o lagar se apropria para se quebrar do seu 

trabalho. Explicado de outra maneira: é o azeite que se retira aos sócios 

para as despesas do lagar. Em muitos lagares existem dois valores de 

maquia. Um desses valores é aplicado aos sócios do lagar e o outro aos 

não sócios. A segunda quantia é obviamente superior à primeira. No 

lagar do Meio a maquia era oficialmente de oito por cento. 

Há algumas décadas atrás os lagareiros não podiam sair do lagar; 

saíam só de noite, de modo furtivo, para que ninguém os visse.  

Como o lagar do Meio só funcionava para sócios, existia um único valor 

para a maquia. Nos últimos anos de funcionamento36 esse valor era 

                                                 

36 Antes de 1992. 
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10%, mais alto que o previsto na escritura (Anexo 1), 8%. Isto é, por 

cada 100 litros (dez alqueires) de azeite produzido o mestre retirava dez 

litros para o lagar.  

É com o azeite da maquia que, depois de vendido, se paga o 

funcionamento da máquina, nomeadamente as despesas com o 

pessoal, as reparações e os impostos. 

A maquia podia variar de ano para ano. Na prática tal não se verificava, 

pelo menos de modo frequente, porque, na opinião dos nossos 

informantes, não se pretendia que o lagar desse lucro, não podia era dar 

prejuízo. Deste modo, o valor da maquia obtida em cada ano não podia 

ser inferior às respectivas despesas.  

Suponhamos um ano excepcionalmente bom, por exemplo 1987 (ver 

Quadro 10 - Resumo do Resultado do Exercício Comercial do Lagar do 

Meio). Nesse ano o valor total da maquia é muito superior às despesas 

e o lagar tem lucro. Na safra seguinte, equaciona-se o valor financeiro 

excedente da safra anterior com as despesas previstas e, se o gerente 

achar indicado pode baixar-se o valor da maquia. É um modo de fazer a 

distribuição de lucros. O lagar não possui outra fonte de rendimentos 

que o obtido da venda do azeite da maquia. É com este valor que a 

máquina funciona anualmente. 

Actualmente, devido à situação económica difícil dos lagares e à 

diminuição do número de suínos nas explorações domésticas, o bagaço 

obtido no final da moagem deixou de ser propriedade do associado e 

passou a ficar na posse do lagar. Deste modo, além da maquia, o lagar 

passou a ter outra fonte de rendimentos, com a venda deste bagaço 

para as fábricas de extracção de óleos, mesmo considerando que no 

cômputo final o seu valor não seja significativo. 

Contudo, há locais em que o bagaço não é pertença do lagar, mas dos 

lagareiros. Assim, no final da safra é vendido e o produto da venda 

distribuído pelos trabalhadores do lagar. Outros lagares mantém o 

modelo tradicional, sendo o bagaço pertença do proprietário da azeitona 

que lhe deu origem, o qual pode optar por o oferecer aos lagareiros. 

Em todos os tipos de lagares sempre existiram dois tanques (que 

comunicam entre si através de um sistema de vasos comunicantes) num 

nível inferior, devidamente tapado, ou dissimulado - é o ladrão37. Este 

                                                 

37 Salvado (1959:78) designa esta estrutura por “inferno”. 
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espaço tem muito má fama, porque o mestre pode estar "roubando" o 

cliente, estando um ao lado do outro, sem que este se aperceba. O 

ladrão é um espaço destinado a impedir que o azeite saia directamente 

para o exterior. A almufeira38 ao sair das tarefas passa pelos tanques 

mencionados (ladrão) e todo o azeite que possa conter, pela diferença 

de densidade, fica nestes tanques. 

O mestre, de modo consciente, pode deixar sair algum azeite para o 

ladrão. Tal ocorrência não parece ser rara. No final da safra, o azeite 

que existe no ladrão é também propriedade do lagar e junta-se ao da 

maquia. 

Vimos algumas soluções adoptadas pelos lagares para sustentar o seu 

funcionamento. A terminar, vamos abordar a produção média diária de 

um lagar actual, em doze horas de laboração. 

Não existem valores padrão, porque preponderam variáveis quase 

incontroláveis, como a intensidade de trabalho da equipa, a funda da 

azeitona, que como já vimos varia com a sua origem, a utilização de 

uma só tulha ou de várias e outras. Porém, podemos avançar um valor 

                                                 

38 Ou água ruça. 

médio de laboração de 20 a 30 alqueires, por cada doze horas e por 

cada prensa. 

Chamamos ainda a atenção para o seguinte facto: se um lagar produzir 

o máximo da média atrás referida e possuir duas prensas, produz cerca 

de sessenta alqueires por dia. Sessenta alqueires correspondem a seis 

alqueires de maquia que, ao preço vigente de 5.000$00 - preço para o 

público não para o armazenista que é inferior - pode rondar 30.000$00. 

Com estes valores é impossível garantir a sobrevivência de um vulgar 

lagar, tendo em conta que cada lagareiro ganha, actualmente39, 

5.000$00 nas doze horas de trabalho, valor a que acrescem os custos 

de energia eléctrica, de gasóleo, as contribuições, as reparações, as 

aquisições inevitáveis, etc. Assim, das duas uma, ou o mestre, por 

ordem do gerente, cobra uma maquia superior, ainda que seja comum 

1/10, ou o lagar dá prejuízo, atrás de prejuízo e acabará por fechar. 

5.2. Quadro regulador do Lagar Social de Vila Ruivas   

A ordem de moagem de cada accionista do Lagar Social de Vila Ruivas 

está instituída num quadro constituído por quarto círculos concêntricos, 

                                                 

39 Tendo como referência o ano de 1992. 
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divididos por 10 raios, gravados a caneta, e aproximadamente 

equidistantes (Figura 8).  

 
 Figura 8. O quadro regulador do lagar do Meio. 

O primeiro círculo, mais interior, tem escrito, a caneta, o número do 

grupo, que vai de 1 a 10 - por exemplo “1º GRUPO”, porque os 

accionistas foram divididos em dez grupos. O sentido de leitura é o dos 

ponteiros do relógio. O círculo seguinte, o segundo a contar do interior 

para o exterior, tem gravados a lápis os nomes dos accionistas. O 

terceiro círculo, também escrito a lápis, contém o número de acções do 

accionista que foi inscrito no círculo anterior.  

Originalmente, cada grupo estava ordenado por ordem decrescente do 

número de acções. Assim, o accionista com maior número de acções 

seria o primeiro e os últimos teriam apenas uma acção. Esta regra ainda 

se mantém nos grupos 1, 4 e 5. 

O quarto e último círculo têm, escrito a lápis, o número da tulha que 

corresponde ao accionista em questão, cujo nome figura no segundo 

círculo. 

Neste quadro estão documentadas alterações e o acréscimo de alguns 

nomes. A versão actual deste quadro não corresponde ao momento da 

escritura, atendendo às rasuras observáveis, à alteração de nomes e de 

regras. O número total de quotas também não corresponde às iniciais 
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250, sendo nesta versão apenas 248, e dos 64 accionistas iniciais o seu 

número subiu para 91. 
 
Quadro 3. Leitura do Quadro Regulador do Lagar Social de Vila Ruivas 

 

Nº do 
Grupo 

Nº de 
accionistas 

do grupo 

Nº de quotas 
constituintes 

de cada 
grupo 

Nº de 
elementos 
sem tulha 

Observações 

1º 10 26 2 

Um accionista com três 
acções tem um ponto de 
interrogação junto do 
número 3 (acções) 

2º 9 18 4 - 

3º 8 20 0 

A tulha nº 19 surge riscada. 
Foi alterado o nº de quotas 
de um accionista 
observável pela rasura 
existente. 

4º 9 28 3 - 
5º 8 20 2 - 
6º 8 27 2 - 

7º 9 31 2 

Foi alterado o nº de quotas 
de um accionista 
observável pela rasura 
existente 

8º 9 24 2 

Foi alterado o nº de quotas 
de um accionista de um 
para dois, observável pela 
rasura existente 

9º 11 28 2 Foi alterado o nº de quotas 

de um accionista 
observável pela rasura 
existente. 
Foi alterado o nº de quotas 
de dois accionistas, de um 
para dois, observável pela 
rasura existente 

10º 10 26 2 - 
Totais 91 248 21  

O número de accionistas por cada um dos grupos varia entre 8 e 11 

indivíduos e o número de acções varia de 18, no segundo grupo, a 31, 

no sétimo grupo. Dos 91 accionistas apenas 70 (23%) têm tulha 

registada no quadro. 

5.3. Escritura do Lagar Social de Vila Ruivas 

As pessoas indicadas no Quadro 4 constituíram, entre si, uma 

sociedade civil, particular e por quotas, no valor de 75.0000$00 (setenta 

e cinco mil escudos), totalmente subscrito. 

Para este trabalho parece-nos pertinente conhecer os termos da 

escritura da unidade económica em referência (Anexo 1). A partir dela 

elaborámos a tabela seguinte, onde consta o nome do comprador da 

quota, ou o seu representante legal, o seu estado civil (c - casado, v - 
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viúvo, s - solteiro, d - divorciado), a profissão, a naturalidade, a actual 

residência e a quota com que participou naquele acto. 
 

Quadro 4. Lista dos associados e respectivas quotas  
à data da constituição da sociedade 

 
 Nome  Profissão Natural Residente Quota 

1 Manuel Ferreira Pinto c Proprietário Vilar do Boi Vilar do Boi 6000$00 

 Isidoro Pinto Correia c Comerciante Fratel Lisboa 2100$00 

2 João Pires Rombo c Proprietário Vale do Cobrão Vila Ruivas 4800$00 

3 Manuel Pires c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 4500$00 

4 Manuel Esteves Pires v Proprietário Marmelal Vila Ruivas 4500$00 

5 Manuel Pires Carrilho - -- Aroeiro Vila Ruivas 4200$00 

6 Agostinho P. D. Flores c Proprietário Vila Ruivas Tostão 3000$00 

7 Leonel Pires Belo c Proprietário Vila Ruivas Vilar do Boi 2400$00 

8 João Pires Rombo (Novo) c Proprietário Vale do Cobrão Vila Ruivas 2400$00 

9 
João Gonçalves 

Carmona 
c Func. público Vila Ruivas 

V. Velha de 
Ródão 

2400$00 

10 Jerónimo G. Ferreira c Func. Público Vila Ruivas Vila Ruivas 1800$00 

 José Gonçalves Ribeiro c Ferroviário Vila Ruivas Vila Ruivas 600$00 

 José Gonçalves Tavares c Emp. CTT Vila Ruivas Zebreira 600$00 

11 Agostinho Pires Belo c Proprietário Gavião Gavião 1800$00 

12 João Belo c Proprietário Vale do Cobrão Vila Ruivas  

 José Maria Gonçalves c Militar Vila Ruivas Porto 300$00 

13 Manuel Barrocas c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 1500$00 

14 Joaquim António Ferro c Proprietário Gavião Vila Ruivas 1500$00 

15 Manuel Joaquim Pires c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 1500$00 

16 Anástica Pires Toco s Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 1500$00 

17 Joaquim Pires c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 1500$00 

18 Alfredo Catarino c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 1500$00 

19 José Luis Pires c Proprietário Vilar de Boi Vila Ruivas 1200$00 

20 José Gonçalves Pereira c Proprietário Perdigão Perdigão 1800$00 

21 Domingos Alves da Cruz c Proprietário Sobreira Formosa Perdigão 1800$00 

22 João Pires Rodrigues c Proprietário Silveira Vila Ruivas 900$00 

23 Maria Cardoso d Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 900$00 

24 Maria Esteves Cardoso c Proprietária Vila Ruivas Benquerença 900$00 

25 João Augusto c Proprietário Gavião Vila Ruivas 900$00 

26 Marcelina Pires Rombo v Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 900$00 

27 Manuel Alves Pires s Proprietário Perdigão Perdigão 900$00 

28 José Lourenço c Proprietário Perdigão Perdigão 600$00 

29 Manuel Gonçalves c Proprietário Sobreira Formosa -- 600$00 

30 
José Rodrigues 

Gonçalves 
c Proprietário Tostão Vila Ruivas 600$00 

31 João Fernandes c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 600$00 

32 José Pires Marques c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 600$00 

33 Agostinho Mendes c Proprietário Ladeira Vila Ruivas 600$00 

34 João Lourenço c Proprietário Perdigão Vila Ruivas 600$00 

35 
Agostinho Carmona 

Lourenço 
c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 600$00 

36 Manuel Farinha c Proprietário Vale do Cobrão Vila Ruivas 600$00 

37 José Mendes Esteves c Proprietário Vilar do Boi Vila Ruivas 600$00 

38 Agostinho Pires Carmona c Proprietário Sarnadinha Vila Ruivas 600$00 

39 José Ramalhete c Ferroviário Perdigão Vila Ruivas 600$00 

40 Joaquim Gonçalves Pires c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 600$00 

41 
Maria Angélica 

Conceição 
s Doméstica Portalegre Portalegre 600$00 

42 Teresa Pires v Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

43 José Filipe c Proprietário S. Pedro Esteval Vila Ruivas 300$00 

44 Cristiano Ribeiro c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

45 José Fernandes Cardoso c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

46 Joaquim S. Pedro Tropa c Ferroviário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

47 Rosalina G. Ferreira v Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 
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48 João Belo Gonçalves c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

49 Baltazar Pires Correia c Proprietário Fratel Fratel 300$00 

50 Manuel Martins c Proprietário Montes da Senhora Vila Ruivas 300$00 

51 Júlio Farinha c Ferroviário S. Martinho Porto S. João Estoril 300$00 

52 António Gonçalves c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

53 Agostinho Agostinho c Proprietário Vale da Figueira Vila Ruivas 300$00 

54 
Francisco Corga 

Rodrigues 
c Proprietário Vilar do Boi Vila Ruivas 300$00 

55 João Ferreira Alves c Proprietário Perdigão Vila Ruivas 300$00 

56 António Pires Carmona c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

57 Elísio de Jesus Mendes c Proprietário Vila Ruivas Cacém de Baixo 300$00 

58 Francisco Rosa Boleto c Proprietário Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

59 Clementina Pires v Proprietária Vila Ruivas Vila Ruivas 300$00 

60 António Bento Cardoso c Proprietário Velada Vila Ruivas 300$00 

61 Valentim Marques c Proprietário Perdigão Vila Ruivas 300$00 

 

A partir da tabela anterior, distribuímos o valor das quotas de mil em mil 

(Quadro 5) e dentro de cada grupo especificámos o valor das acções, o 

número de accionistas e as respectivas percentagens, sobre o número 

total de accionistas, o capital realizado por cada grupo de acções e a 

sua percentagem sobre o total. Cada acção tinha o valor de 300$00. 

 

 

Quadro 5. Distribuição do valor das acções por grupos 
 

 ACCIONISTAS CAPITAL 

Valor das Quotas 
Nº 

accionistas 
% 

Parciais 

% 

Totais 

Capital 
realizado 

Valor parcial 

% sobre o 
capital 

subscrito 

300$00 a 999$00   67.18% 21 300$00 28,4% 

300$00 21 32,81%  6 300$00  

600$00 16 25,00%  9 600$00  

900$00 6 9,37%  5 400$00  

 

1 000$00 a 1 999$00   17,18% 17 400$00 23,2% 

1 200$00 1 1,56%  1 200$00  

1 500$00 6 9,37%  9 000$00  

1 800$00 3 6,25%  7 200$00  

 

2 000$00 a 2999$00   6,25% 9 300$00 12,4% 

2 100$00 1 1,56%  2 100$00  

2 400$00 3 4,68%  7 200$00  

 

3000$00 a 3 999$00   1,56% 3 000$00 4% 

3 000$00 1 1,56%  3 000$00  

 

4 000$00 a 4 999$00   6,25% 18 000$00 24% 

4 200$00 1 1,56%  4 200$00  

4 500$00 2 3,12%  9 000$00  

4 800$00 1 1,56%  4 800$00  

 

6 000$00 a 6 999$00 1  1,56%  8% 

6 000$00  1,56%  6 000$00  

 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 

 

 

AÇAFA On Line, nº 5 (2012)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 
 

474 
 

 

Verificamos que dos seis grupos constituídos o primeiro é o que contém 

maior número de accionistas, com investimento cujo valor vai de 300$00 

a 900$00. Este grupo representa 67,18% dos accionistas (43) e 28,4% 

do capital. Podemos concluir que a maioria dos accionistas comprou 

reduzido número de acções. Por exemplo vinte e um accionista 

compraram apenas uma acção. Dezasseis accionistas compraram duas 

e seis accionistas compraram três acções. Esta realidade é explicável 

pelo baixo poder económico da maioria da população da região. 

Um segundo grupo, também significativo, investiu de 1.000$00 a 

1.999$00. É constituído por onze pessoas que compraram quatro, cinco 

ou seis acções, e representam 23,2% do capital e 17,18% dos 

accionistas. No terceiro grupo agrupámos valores de investimento que 

medeiam entre os 2.000$00 e os 2.999$00, sendo constituído por quatro 

accionistas (6,25%) e 12,4% do capital. O quarto e o sexto grupos são 

pouco significativos em termos do número de accionistas, visto que 

representam apenas dois, um em cada grupo (1,56% + 1,56%), mas 

representam 12% do capital investido, 9.000$00. O quinto e último 

grupo, com investimentos compreendidos entre 4.000$00 a 4.999$00, é 

pouco significativo em termos da quantidade de accionistas, unicamente 

quatro (6,25%), mas representam cerca de 24% do capital. Estão 

incluídos neste grupo os accionistas oriundos da sociedade 

anteriormente denominada "Agostinho Pires e Outros" (nome comercial 

do lagar anterior a 1951). 

Sublinhamos a forte concentração de capital em apenas dez accionistas 

(15,62% do total), do terceiro grupo (2.000$00 – 2.999$00) ao sexto 

grupo (6.000$00 – 6.999$00), que representam 48,4% do capital no 

valor de 36.300$00. 

Apresentamos, seguidamente, a distribuição do capital pelo local de 

residência dos accionistas, nos Quadros 6, 7 e 8, para conhecer o 

contributo da comunidade de Vila Ruivas para o seu lagar social 

(Quadro 6). Verificamos que os accionistas residentes em Vila Ruivas, 

71,87% sobre o total, contribuíram com 64,8% - 48.600$00 - do capital e 

que a grande maioria das pessoas aqui residentes apenas comprou 

uma ou duas acções. 

No Quadro 7 observa-se uma maior homogeneidade no número de 

indivíduos que entraram com quotas de baixo e elevado valor, 

contrariamente ao registado no Quadro 6, em que existe grande 

discrepância entre estes números. Os accionistas não residentes em 
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Vila Ruivas (26,56%) participaram com pouco mais que um terço (34,4% 

que corresponde a 25.800$00) do capital do lagar. 

Quadro 6. Capital de accionistas residentes em Vila Ruivas 
 

Valor da quota Nº subscritores Capital subscrito 

300$00 16 4 800$00 

600$00 13 7 800$00 

900$00 4 3 600$00 

1 200$00 1 1 200$00 

1 500$00 6 9 000$00 

1 800$00 1 1 800$00 

2 400$00 1 2 400$00 

4 200$00 1 4 200$00 

4 500$00 2 9 00$000 

4 800$00 1 4 800$00 

Total 46 48 600$00 

% sobre total 71,87% 64,8% 

 

No Quadro 8 apresentamos os accionistas de residência desconhecida 

que têm um peso reduzido, em quantidade e valor investido. 

Quadro 7. Capital de accionistas residentes fora de Vila Ruivas 
 

Valor da quota Nº subscritores Capital subscrito 

300$00 5 1 500$00 

600$00 2 1 200$00 

900$00 2 1 900$00 

1 800$00 3 5 400$00 

2 100$00 1 2 100$00 

2 400$00 2 4 800$00 

3 000$00 1 3 000$00 

6 000$00 1 6 000$00 

Total 17 25 800$00 

% sobre total 26.56% 34.4% 

 

Quadro 8. Capital de accionistas de residência desconhecida 
 

Valor da quota Nº subscritores Capital subscrito 

600$00 1 600$00 

Total 1 600$00 

% sobre total 1.56% 0,8% 
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No Quadro 9 podemos observar que a maioria dos accionistas do lagar 

não era natural de Vila Ruivas, ou seja, 33 não naturais contra 31 

naturais, dos quais 46 são residentes e 17 não residentes. 

Na escritura estão identificados 54 accionistas (84,37%) com a profissão 

de proprietário. O termo pode estar hoje um pouco desfasado da 

realidade; realçamos que um proprietário poderia ser, e era geralmente, 

um mero jornaleiro ou uma doméstica que tinha umas courelas. 

Trabalhava principalmente para outrem e na sua propriedade apenas 

nos tempos livres 

Quadro 9. Naturalidade, residência e profissão dos accionistas 
 

Naturalidade, residência e profissão  
dos accionistas 

Número % 

Accionistas do lagar 64 100% 

Naturais de Vila Ruivas 31 48.43% 

Não naturais de Vila Ruivas 33 51.56% 

Residentes em Vila Ruivas 46 71.87% 

Não residentes em Vila Ruivas 17 26.56% 

Residência não mencionada 1 1.56% 

Proprietário de profissão 54 84.37% 

5.4. Resultados do exercício comercial do Lagar do Meio (1979-

1991) 

Tentámos que o quadro resumo do Resultado do Exercício Comercial 

do Lagar do Meio (Quadro 10) fosse alargado a 1951, data da sua 

constituição. Mas tal foi impossível por se desconhecer o paradeiro da 

escrituração do lagar anterior a 1979. 

Os valores constantes no Quadro 10 são oficiais; contam apenas para 

fins contabilísticos. Porque, na realidade, os verdadeiros lucros, ou 

prejuízos do lagar, não são os que constam no quadro. Para o gerente e 

accionistas do lagar a contabilidade oficial não interessa; as suas contas 

eram feitas do seguinte modo: (1) o gerente registava e fazia o 

somatório de todas as despesas inerentes ao lagar, desde que tomava 

posse; (2) no final, somava as verbas entradas para o lagar (venda de 

azeite da maquia e do ladrão, possível bagaço, etc); (3) comparava os 

dois valores anteriores; se houvesse lucro o dinheiro ficava em caixa 

como fundo de maneio, não havendo, geralmente, distribuição de lucros; 

se as despesas fossem superiores às receitas e se o lagar possuísse 

um fundo de maneio, oriundo de anos com saldos positivos, recorria a 

esse fundo para satisfação dos compromissos do lagar. 
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Quadro 10. Resumo do Resultado do Exercício Comercial  
do Lagar do Meio (1979-1990) 

 
Vencimentos 

Ano 
Valor do 

saldo 
Mestre Lagareiro 

Nº dias de 
actividade 

Observações 

1979 +39 128$00 a a a  

1980 - 8 338$00 600$00 550$00 3  

1981 +36 735$00 600$00 600$00 13  

1982 +128 847$00 600$00 600$00 7  

1983 + 52 095$00 800$00 800$00 48  

1984 - 27 789$00 -- -- -- Não funcionou. 

1985 + 56 496$00 950$00 950$00 41  

1986 - 25 465$00 1 000$00 1 000$00 16,5  

1987 + 212 023$00 2 268$00 1 880$00 50  

1988 - 306 634$00 2 230$00 1 900$00 35  

1989 + 7 462$00 2 500$00  6.5 Só houve um funcionário. 

1990 - 18 855$00 3 000$00  14 Só houve um funcionário. 

1991    6 
Oficialmente não trabalhou. 

Só houve um funcionário. 

1992     
Desactivado. Vendido para a 
sucata. 

a - Valores não mencionados. (-) Prejuízo. (+) Lucro. 

Apresentamos um simples exemplo de como aos accionistas do lagar 

não interessava a contabilidade oficial. Nos termos da lei deve fazer-se 

uma amortização do próprio lagar, regulada por valores percentuais 

constantes em tabelas previamente conhecidas. Ora no ano de 1990 o 

lagar teve um prejuízo de 18.855$00 e o valor das amortizações seria 

de 52.092$00. Porém, para o gerente e accionistas o lagar não teve o 

prejuízo registado na contabilidade, mas o lucro de 34.145$00 

(52.092$00 – 18.855$00). 

A escrituração do lagar era feita por um contabilista profissional ao qual 

pagavam 20.000$00 anuais. 

Numa leitura rápida do Quadro 10 verificamos que foi a partir de 1988 

que o lagar entrou em crise, com um prejuízo contabilístico de 

306.634$00. A partir desse ano passou a haver um único funcionário 

pago pelo lagar e os períodos de actividade anual diminuíram de forma 

drástica. De acordo com os valores inscritos no Quadro 10, constatamos 

que no período de 1979-1990 houve um saldo positivo de 145.705$00, 

em termos contabilísticos. 

Oficiosamente, 1991 foi o último ano de funcionamento, com um único 

trabalhador. 
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Curiosa foi a oscilação do saldo depois de 1983, em que num ano havia 

prejuízo e no ano seguinte havia lucro. Este facto pode ser explicado 

pela subida do valor da maquia, quando se antevia um ano de maior 

despesa, ou pelo ciclo natural do olival, com um ano de produção mais 

abundante seguido de um ano de diminuição de produção. 

Por que motivo umas pessoas tinham apenas uma acção e outras 

tinham 15 ou mais acções? Qual a vantagem de ter muitas acções 

quando se podia obter o mesmo objectivo apenas com uma? Perante 

esta questão os informantes foram unânimes e responderam “porque 

era rico”. Por uma questão de prestígio social? 

Há algumas dezenas de anos os lagares não davam prejuízo, 

ocorrendo, em alguns, uma distribuição de lucros. Cremos que seria o 

rendimento do lagar que movia um accionista a investir em mais acções 

do que o estritamente necessário, além de poder ser um dos primeiros a 

moer em cada grupo com as vantagens inerentes a essa primazia, como 

reduzir o tempo de espera da azeitona na tulha, com o consequente 

reflexo positivo na qualidade do azeite. 

Colocámos outra questão aos nossos informantes: se um gerente quiser 

abrir o lagar e não possuir o fundo de maneio indispensável, o que 

fazia? A resposta foi unânime: pedia aos accionistas determinado valor 

por acção, com a promessa de lhes devolver o valor no fim da safra. 

Este empréstimo, temporário, tinha um carácter voluntário. De facto, não 

era obrigatório e qualquer associado podia eximir-se a fazê-lo. 

Na assembleia-geral do lagar era definida a política da sociedade. Esta 

reunião tinha lugar no próprio lagar, todos os anos, no segundo domingo 

após o seu encerramento. Tinha como objectivos fazer o balanço da 

safra e dividir os lucros, caso existissem, pelos sócios, na proporção do 

número de quotas de cada um. Mas, os associados só tinham direito 

aos lucros se naquele ano tivessem usado o lagar para moer azeitona. 

 

6. O azeite 

O azeite é um óleo vegetal que se extrai da azeitona. É um líquido 

gorduroso, ligeiramente viscoso, insolúvel na água e de cor amarela - 

esverdeada. Emprega-se na alimentação. 
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Nesta comunidade todas as famílias angariavam o azeite40 suficiente 

para o seu governo anual. Quase todas as famílias tinham oliveiras e se 

não tinham ou se estas eram insuficientes compravam azeite a outras 

pessoas da aldeia. 

Os mais necessitados iam ao destêlo e ao rebusco. O destêlo consistia 

em apanhar os frutos que caiam das árvores, logo que começavam a 

amadurar (Setembro – Outubro), até à data limite de 1 de Novembro. O 

destêlo podia ser feito em qualquer olival, independentemente do 

proprietário. Quando este quisesse impedir tal colheita devia colocar, em 

sítio bem visível, umas fitas de pano penduradas das oliveiras. O 

rebusco era feito depois do proprietário ter colhido o olival. Em qualquer 

circunstância os frutos pertenciam a quem os recolhia. 

Não era crime, nem parecia mal, apanhar azeitona do destêlo ou do 

rebusco. Era uma prática social generalizada. As pessoas menos 
                                                 

40 No jornal Beira Baixa, Maia Ferreira (1938) refere que o distrito de Castelo Branco é 
o segundo maior do país em importância olivícola. Nessa notícia o concelho de Ródão 
aparece em segundo lugar, a nível distrital, com 664.407 litros de azeite e Castelo 
Branco em primeiro lugar com 1.726.272 litros. O concelho de Ródão ocupava apenas 
o 8º lugar na produção de azeite por oliveira, com 1,2 litros. Em 1944, Vila Velha de 
Ródão ocupou o terceiro lugar distrital na produção de azeite (1.158.115,02 litros). 
Melhor que Ródão apenas os concelhos de Castelo Branco (2.434.709,6 litros) e de 
Idanha-a-Nova (1.457.028,4 litros) - Beira Baixa (1944). 

favorecidas economicamente (e eram muitas) utilizavam o destêlo e o 

rebusco, que era feito pelas mulheres e crianças, para obterem o azeite 

de que necessitavam, quase sempre para todo o ano, sem ter de o 

comprar. 

O azeite era um bem primordial numa casa, para a preparação da quase 

totalidade das ementas, na conservação de alguns alimentos41 e em 

actos terapêuticos ligados à medicina popular, na iluminação e mesmo 

em actos religiosos. 

Era importante fabricar-se um bom azeite, isto é, com um grau de acidez 

baixo e sem gosto, o que nem sempre era possível por diversos 

factores, como a meteorologia, o deficiente armazenamento na tulha, a 

má qualidade de azeitona ou outros. 

Quando uma família possuía azeites com diferentes graus de acidez 

tendia, geralmente, a vender o mais fino e a consumir o mais grosso e 

essa prática era seguida tanto pelas casas ricas como pelas 

remediadas. A preocupação comum, desde o proprietário ao lagareiro, 

era produzir azeite de boa qualidade. O proprietário devia assim 

                                                 

41 Os chouriços e os queijos eram conservados imersos em azeite. 
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antever, aproximadamente, o momento da moagem da sua azeitona. 

Depois, mediante a observação do olival e em função da mão-de-obra 

que possuía, deveria prever o tempo necessário para a colheita. Com 

esta avaliação tentava evitar longas esperas da azeitona na tulha e a 

inevitável degradação. 

O armazenamento da azeitona na tulha envolve um conjunto de 

manobras técnicas que visam anular ou retardar a sua deterioração. 

O transporte do azeite fazia-se, e faz-se ainda, em odres. Até há cerca 

de 20, ou 30 anos, eram de pele de cabra. Actualmente são fabricados 

em folha-de-flandres. O transporte desses recipientes com azeite, do 

lagar para a povoação, era geralmente executado em burros ou em 

carros de tracção animal, accionada por burros, vacas ou muares. 

No concelho de Vila Velha de Ródão havia um pequeno grupo de 

famílias, sedeadas em Fratel e em Vila Velha de Ródão, que recolhiam 

o azeite excedente de cada família e faziam o seu escoamento para o 

exterior do concelho. Estas famílias deram origem a casas comerciais 

que chegaram a ter alguma importância nos anos 60 do séc. XX. Mas as 

consequências sociais do 25 de Abril de 1974 agudizaram a crise e 

essas empresas acabaram por encerrar. Uma delas chegou a realizar 

engarrafamentos em Vila Velha de Ródão. Uma outra, sedeada também 

em Vila Velha de Ródão, fazia a recolha do azeite exportando-o depois 

para Lisboa em grandes bidons. Em Fratel, há muitos decénios que os 

comerciantes de azeite abandonaram este tipo de actividade. 

Na comunidade de Vila Ruivas, e em todas as aldeias do seu aro, o 

azeite tinha um elevado valor comercial e simbólico: era utilizado como 

dádiva aquando da produção, no dia de finados (2 de Novembro), ou em 

qualquer ocasião especial (casamento, aniversário da morte de um ente 

querido, etc) em que as famílias ricas ou remediadas davam às viúvas e 

famílias mais desfavorecidas uma "garrafinha de azeite"; era um dos 

poucos bens vendidos para o exterior da comunidade, recebendo-se em 

troca a moeda indispensável para amealhar e continuar o circuito de 

troca; o azeite era sinónimo de capital, era igual a moeda; em casa era 

equivalente ter dinheiro ou algumas dezenas de alqueires de azeite; o 

azeite servia também de bem para amealhar; socialmente, nesta área, 

um dos requisitos para se ser rico era possuir azeite e quanto mais 

azeite se tinha mais rico se era, porque este pressupunha olival e o 

olival pressupunha terra, bem essencial para estas gentes. 
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7. O bagaço 

Nesta comunidade não havia desperdícios. Fazia-se uma reciclagem 

perfeita de todos os produtos e subprodutos. Observámos idêntico 

fenómeno aquando da elaboração de estudo sobre a alimentação nesta 

área.  

O bagaço, um sub-produto da azeitona com baixo valor económico, era 

trazido do lagar e guardado numa cova sub-circular, aberta tanto quanto 

possível em solo argiloso e ao ar livre. A perfeita conservação deste 

produto exigia um conjunto de procedimentos técnicos bem executados. 

Desse modo, o bagaço podia durar um ou mais anos, em cova. Era 

utilizado como alimento dos suínos em épocas pobres em vegetais, 

nomeadamente no fim do verão. 

Esta prática era perfeitamente compatível com os lagares de vara, 

porque, por insuficiente aperto, o bagaço continha grande quantidade de 

gordura. Com a introdução da prensa hidráulica o bagaço deixou de ter 

níveis elevados de gordura, mas continuou a ser utilizado na 

alimentação dos suínos até à implantação, em Vila Velha de Ródão, de 

uma fábrica de extracção de óleos de bagaço. Nessa época, o bagaço 

era utilizado, em primeiro lugar, na alimentação do porco e, 

secundariamente, era vendido à fábrica de extracção de óleo. 

O bagaço foi sempre pertença do proprietário da azeitona moída e os 

lagareiros tinham mesmo a preocupação de separar, cuidadosamente, 

os bagaços dos diferentes proprietários. Actualmente, tanto no lagar do 

Meio, em Vila Ruivas, como em muitos outros lagares desta região, o 

bagaço pertence ao lagar. 

Nalguns lagares do concelho o proprietário da azeitona tinha que 

fornecer a lenha para a fornalha, durante a moagem. Caso não tivesse 

lenha, ou não quisesse levá-la, era uso queimar o bagaço que lhe 

pertencia. 

A escritura do lagar do Meio, no parágrafo segundo, impedia que 

qualquer sócio trouxesse bagaço de qualquer outro lagar para 

remoagem42. 

 

                                                 

42 Porque a prensa hidráulica deste lagar era muito mais eficaz que a prensa dos 
lagares de varas. Havia prensas específicas para esta actividade; prensa de acinchos.  
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8. Considerações finais 

Neste texto transmitimos a noção que, nesta área, o azeite é um bem de 

troca e de prestígio. Era um elemento indispensável na política de 

casamentos. Até há poucos anos, só havia casamento se os cônjuges 

tivessem, ou viessem a ter por herança, igual riqueza e a oliveira era um 

elemento indispensável como aferidor. Diziam, com o seu quê de 

humor, mas que correspondia em parte à realidade, que chegavam a 

contar os pés de oliveiras de cada um dos noivos para se viabilizar, ou 

não, o casamento. 

Como afirmado ao longo do texto, ser-se rico ou remediado 

correspondia a ter ou a não ter oliveiras. Como consequência, da 

importância económica e social deste recurso, ocorreu uma expansão 

do olival por toda a região, inclusivamente nos sítios mais inóspitos e 

impróprios, o que pressupunha mão-de-obra muito barata. Entenda-se 

que era também através do azeite que a região recebia lufadas de 

dinheiro fresco que acabava por atingir os vários estratos sociais. 

Em consequência da importância da oliveira, da azeitona, do lagar e do 

azeite, as gentes desta região projectaram estes elementos em temas 

das suas manifestações criativas, nomeadamente em muitos contos 

populares e versos. Em volta da temática oliveira / azeitona / lagar / 

azeite há também um vasto vocabulário. Refira-se a importância 

simbólica dos elementos referidos em termos individuais e de grupo. 

O azeite emerge de forma marcante no mundo social, ainda que seja, 

aparentemente, um elemento simples. Estamos certos que se lhe 

chamássemos um "facto social total", à guisa de Marcel Mauss, não 

andaríamos longe da verdade. 

Ainda que este texto não o demonstre, nem o deixe transparecer, é 

curioso observar o modo, geralmente equilibrado e sensato, como estas 

gentes resolvem os problemas que as afligem colectivamente. O caso 

do infarno é um bom exemplo disso. 

Nos últimos anos, um após outro, os lagares têm fechado a actividade. 

É difícil manter um lagar, desde logo pela falta de voluntarismo das 

pessoas em assumirem o cargo de gerente do lagar. Ser gerente exige 

disponibilidade de tempo, um grande amor pelas coisas da terra e, 

essencialmente, uma superior capacidade de aceitação da 

maledicência.  
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O gerente não aufere qualquer tipo de remuneração, ou incentivo, o que 

torna o lugar pouco atractivo. Num passado recente, este lugar podia 

dar algum prestígio social, actualmente nem isso. Só dá trabalho e 

preocupações. É também difícil, ou mesmo impossível, responsabilizar 

quem trabalha voluntariamente. Além disso, numa estrutura que 

trabalha apenas 30 a 60 dias por ano é difícil manter a máquina 

montada, porque as despesas são variadas e algumas têm carácter 

permanente. 

O contabilista que faz a escrituração comercial de vinte e um lagares 

desta área confessou que actualmente todos dão grandes prejuízos. 

Como é possível manter os lagares a funcionar se há também graves 

problemas no processo de escoamento do azeite? Tenha-se em 

consideração que o azeite do lagar é vendido e levado em Janeiro / 

Fevereiro e pago somente em Setembro / Outubro, na melhor das 

hipóteses. 

Porque recusam os intermediários o azeite fino e pagam umas "cascas 

de alho" pelo azeite grosso? A razão da recusa só pode estar no preço 

mais elevado do fino que teriam de pagar ao lagar, baixando as suas 

margens de lucro. Assim, não há incentivo à tão defendida qualidade. 

A diminuição da quantidade de azeitona que chega ao lagar, o 

envelhecimento da população, as exigências da União Europeia43 são 

factores a ter em conta na manutenção ou derrocada destas estruturas 

de transformação. 

A generalidade das pessoas com quem contactámos augura um futuro 

negro para os três únicos lagares que a médio prazo existirão no 

concelho. Embora estejam bem equipados, os dois lagares que estão a 

funcionar dão prejuízo. É um facto que estão44 ambos ainda em fase de 

amortização (10% ao ano), mas no fim desta fase começarão, segundo 

os entendidos, as grandes reparações. 

Que solução para este quadro de crise? Ao longo do tempo, os lagares 

do concelho de Ródão conseguiram ultrapassar as dificuldades e 

acompanhar a tecnologia de vanguarda. A oliveira cobria, e ainda cobre, 

uma parte significativa do território do concelho, representatividade que 

lhe conferia, quase, o estatuto de ex-libris. Passada esta fase de 

adaptação às novas estruturas e realidade sócio-económica, o lagar e a 

                                                 

43 Por exemplo, o estabelecimento obrigatório de estações de tratamento de águas 
residuais e a cobertura parcial das paredes do interior do lagar de azulejos brancos e 
outros condicionantes. 
44 A data de referência é 1992. 
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oliveira poderão voltar a ser importantes elementos para a economia 

doméstico/local, ainda que fiquem aquém da sua anterior importância. 

Ao longo do inventário (Anexo 2) demos conta de uma concentração 

crescente de lagares. No passado cada comunidade tinha o(s) seu(s) 

lagar(es). Actualmente, quase se reduzem a um lagar por freguesia. 

As previsões, adiantadas ao longo do texto, acerca do futuro do lagar do 

Meio de Vila Ruivas acabaram por se confirmar; tivemos conhecimento, 

em contacto telefónico com o senhor Diamantino, gerente daquele lagar, 

que o acabara de vender para ferro-velho, em 1993.  
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Anexo 1. Escritura do Lagar Social de Vila Ruivas 

(Fonte: Arquivo Distrital de Castelo Branco, PT- ADCB-NOT-
CNVVR, livro 284, folhas 3 a 10) 
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Anexo 2. Inventário de lagares de azeite do concelho de Vila Velha de Ródão (1991) e roteiro fotográfico 
 

Povoação Designação Propriedade Força motriz 
Nº 

de prensas 
Em laboração Implantação Observações 

 

Freguesia de Fratel 

Fratel 

Fratel 

Cooperativa de 
Pequenos e 

Médios 
Agriculturas da 
Freguesia de 

Fratel45 

Social Eléctrico 1 decanter Sim Interior da povoação A funcionar 

Fratel Lagar Novo Social Eléctrico 2 Não Interior da povoação 
Inactivo (significado: conserva o 

equipamento para laboração mas 
não está em funcionamento) 

Fratel Lagar das Burras Social 
Animal? 
Diesel 

3 Não Interior da povoação 

Desactivado (significado: foi 
retirado o equipamento de 

laboração), destruído. O espaço 
que ocupava está limpo de ruínas 

e entulhos 

                                                 

45 Jornal Reconquista (1989), Em Fratel, um Lagar Cooperativo, “linha Contínua Dupla” Abre Novas Perspectivas à Olivicultura, ano 44, nº 2234, de 6 de Janeiro, Castelo Branco, p. 3. 
 Pires, Manuel Fernandes (1988), Fratel – CEE apoia e Subsidia Lagar Cooperativo, Jornal Reconquista, ano 43, nº 2187, de 29 de Janeiro, Castelo Branco, p. 6.  
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Fratel Lagar Cimeiro Social Diesel 3 Não Interior da povoação 
Desactivado, transformado em 

moradia 

Gardete 

Gardete Lagar de Gardete Social Diesel e eléctrico 2 Não 
Fora da povoação, junto a 

pequena linha de água 
Desactivado; em ruínas 

Juncal 

Juncal Corga Social Animal 1 vara Não 
Fora da povoação, junto a 

pequena linha de água 

Desactivado há mais de 100 
anos; em ruínas. Observa-se um 

peso 

Ladeira 

Ladeira 

Manuel Esteves, 
Domingos Pires 

Rodrigues e 
outros 

Social Água e Diesel 2 Não 
Linha de água, fora da 

povoação 
Reparado em 1939; actualmente 

desactivado 

Ladeira Rib. do Perdigão Social Água 1 Não 
Linha de água, fora da 

povoação 
Desactivado, em ruínas 

Ladeira Lagar da ladeira Social Eléctrico 2 Sim Interior da povoação Activo 

Marmelal 

Marmelal 

António M. Pires, 
Manuel Corga 
Mário Ribeiro e 

Outros 

Social 
Animal 
Diesel 

Eléctrico 
2 Não Interior da povoação Desactivado, em ruínas 

Marmelal  Social   Não Interior da povoação Desactivado, em ruínas 

Montinho 

Montinho 
Lagar Velho do 

Montinho 
Social Animal 1 vara Não 

Fora da povoação, junto a 
pequena linha de água 

Desactivado, em ruínas. Deixou 
de funcionar há cerca de 75 anos 
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Perdigão 

Perdigão 
Sociedade 
Agrícola de 

Azeites Cristal 
Social 

Diesel 
Eléctrico 

2 
Não, há cerca 

de 12 anos 
Interior da povoação Inactivo, abandonado 

Perdigão  Social Água  Não 
Fora da povoação, junto linha 

de água 
Inactivo, abandonado 

Riscada 

Riscada Vale da Estrada Social 
Diesel 

Eléctrico 
1 Não 

Fora da povoação, junto a 
pequena linha de água 

Desactivado, em ruínas 

Riscada Lagar Cotovia Social Animal ? Vara Não Interior da povoação 
Desactivado, convertido em 

palheiro 

Riscada 
Lagar da Fonte 

Velha 
Social Animal 1 Vara Não Interior da povoação Desactivado, em ruínas 

Silveira 

Silveira Lagar Social Animal 2 varas Não 
Fora da povoação, junto a 

pequena linha de água 
Desactivado. Em ruínas. Há mais 
de 80 anos que deixou de moer 

Vale da Bezerra 

Vale da Bezerra 

Manuel Mendes, 
António Pinto, 

António Mendes, 
Luis Mendes e 

outros 

Social 
Animal 
Diesel 

2 Não 
Fora da povoação, junto a 

pequena linha de água 
Desactivado, abandonado 

Vale da Figueira 

Vale da Figueira 
Lagar do Vale da 

Figueira 
Social Eléctrico 2 Sim Interior da povoação Em actividade 
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Vermum 

Vermum 
Lagar do 
Vermum 

Social Água e Diesel 2 Não 

Fora da povoação, junto a 
linha de água com 

capacidade para mover a 
roda aguadeira. 

Desactivado. Em ruínas. Há mais 
de 30 / 40 anos que deixou de 

moer 

Vilar de Boi 

Vilar de Boi 

Sociedade 
agrícola de 

azeites do Vilar 
do Boi46 

Social 
Diesel 

Eléctrico 
2 

Não, há cerca 
de 

15 anos 
Interior da povoação 

Inactivo, abandonado. 
A certidão da constituição da 

sociedade pode ser lida no Jornal 
Reconquista, ano 17, nº 842, de 

25 de Junho de 1961, p.8 – 
“Certidão” 

Vilar de Boi Rua da Fonte Social Animal 1 Não Interior da povoação 
Inactivo; transformado em 

moradia 

Vilar de Boi 
Estalagem (rua 

da portela) 
Social Animal 1 Não Interior da povoação 

Inactivo; transformado em 
moradia 

Vilar de Boi Bica Social Animal 1 Não Interior da povoação Desactivado. Em ruínas 

 

Freguesia de Perais 

Coutada 

Coutada Coutada Particular 
Animal 
água 

2 Antes 1930 
Linha de água, fora da 

povoação 
Restam Vestígios 

Coutada Coutada Particular Diesel 3 1987 Monte Agrícola Inactivo 

                                                 

46 Jornal do Fundão, nº 1679, ano 34, p. 9; Novas Sociedades no Distrito - 16 de Março de 1979 -  “Novas Sociedades no Distrito” – Sociedade Agrícola de Azeites, Vilar do Boi; com 
sede no lugar de Vilar do Boi; freguesia de Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão; capital 20 000$00; exploração e fabrico de azeites da azeitona pertencente aos sócios”. 
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Eléctrico 

Monte do Lucriz 

Monte do Lucriz Monte Lucriz Particular 
Diesel 

Eléctrico 
2 1990 Monte Agrícola Inactivo 

Monte do Lucriz Monte Lucriz Particular 
Diesel 

Eléctrico 
1 1986 Monte Agrícola Desactivado 

Perais 

Perais 
Lagar Novo 

– R. Cegonha 
Social 

Animal 
Diesel 

Eléctrico 
1 

Construído em 
1938 

Interior da povoação 2 varas e uma prensa 

Perais R. Nova Particular Animal 1 1950 Interior da povoação Inactivo 

Perais 
Farrapana 
R. Nova 

Social 
Animal 
Diesel 

2 1991 Interior da povoação Activo 

Perais Lagar Velho Social Animal 1 1940 Interior da povoação 
2 varas. A destruição deste lagar 

veio dar origem ao Lagar da 
Farrapana 

Alfrívida47 

Alfrivida Lagar Alto Social Diesel 2 1967 Interior da povoação Inactivo 

Monte Fidalgo 

Monte Fidalgo 
Cooperativa 

Monte Fidalgo 
Cooperativa Eléctrico 6 

Construído em 
1986 

Interior da povoação 
Activo; havia um lagar antigo que 

foi convertido 

Monte Fidalgo Maria Dias Pires Particular 
Diesel 

Gerador 
3 1991 Interior da povoação Activo 

 

                                                 

47 Pinho Leal (1886:1080) regista um lagar de azeite na ribeira de Alfrívida. 
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Freguesia de Sarnadas de Ródão 

Atalaia 

Atalaia 

Sociedade 
Agrícola de 

Azeites 
Atalaienses48 

Social Eléctrico 2 1991 Interior da povoação Activo 

Carapetosa 

Carapetosa 

Cooperativa 
Agrícola dos 

olivicultores de 
Carapetosa CRL 

Cooperativa 
Diesel 

Eléctrico 
1 1991 Interior da povoação Corporativa foi formada em 1991 

Carapetosa 
Lagar de Azeite 
Casonas, Lda 

Social      

Rodeios 

Rodeios 
Lagar dos 
Rodeios 

Social 

Animal 
Diesel 

Eléctrico 
 

1 1991 Interior da povoação 
Foi transformado há cerca de 15 

anos 

Vale do Homem 

Vale do Homem 
Lagar do Vale do 

Homem 
Social 

Animal 
Diesel 

Eléctrico 
1 1991 Interior da povoação Em ruínas 

Cebolais de Baixo 

Cebolais de 
Baixo 

 Particular 
Diesel 

Eléctrico 
2 1991 Interior da povoação - 

                                                 

48 Jornal Reconquista, ano 17, nº 842, 25 de Junho de 1961, p. 11 – “Certidão”. 
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Cebolais de 
Baixo 

 Social Diesel 2 1991 Interior da povoação - 

Sarnadas de Ródão 

Sarnadas de 
Ródão 

Fábrica Particular Eléctrico 2 
Início – 1930 
Fim - 1972 

Interior da povoação Inactivo 

Sarnadas de 
Ródão 

Lagar do Laia Particular 
Diesel 

Eléctrico 
3 1991 Interior da povoação Activo 

Sarnadas de 
Ródão 

Lagar Novo Social Animal 1 1966 Interior da povoação Em ruínas 

Amarelos 

Amarelos 
Lagar dos 
Amarelos 

Social Animal ? 1950 Interior da povoação Em ruínas 

 

Freguesia de Vila Velha de Ródão 

Vila Velha de Ródão49 

V.V. Ródão Dr. Rocha Particular 
Animal 

Eléctrico 
2 Não 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Desactivado há cerca de 40 anos 

V.V. Ródão Matos Pinto Particular Eléctrico 2 Não 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Desactivado 

V.V. Ródão D. Joaquina Particular Eléctrico ? Não 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Desactivado há cerca de 40 anos 

V.V. Ródão Farrapana Social Eléctrico ? Não 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Em uso 

V.V. Ródão D. Nazaré Particular Eléctrico 2 Não Interior da povoação (extra Destruído há poucas décadas, 

                                                 

49 Pinho Leal (1886:1082) regista dois lagares de azeite no interior de Vila Velha de Ródão e regista um outro lagar na ribeira do Açafal, Pinho Leal (1886:1080). 
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linha de água) Estava localizado no Bairro Alto 

V.V. Ródão 
Monte do 
Famaco 

Particular Eléctrico 2 Não 
Monte Agrícola (extra 

margem) 
Desactivado e em ruínas 

V.V. Ródão Enxarrique Particular 
Água 

Animal 
Eléctrico 

3 Não 
Margem esquerda do Ribeiro 

do Enxarrique 

Lagar de varas. Transformado 
em espaço museológico. 

Provavelmente este lagar é o 
lagar registado no Ribeiro do 

Enxarrique por Pinho Leal 
(1886:1080) 

V.V. Ródão 
Monte da 
Charneca 

Particular 
Diesel 

 
? Não 

Monte Agrícola (extra 
margem) 

Desactivado e destruído 

V.V. Ródão Quinta da Ordem Particular Água ? Séc. XVIII e XIX Margem curso de água 
Destruídos, apenas restam 

vestígios e paredes 

V.V. Ródão 
Cooperativa 

Rodoliv 
Social Eléctrico 2 decanter Sim Interior da Povoação Em fase final de construção 

V.V. Ródão Lagar do Laia Particular Caldeira a vapor 2 1960 Interior da povoação 
Desactivado / transformado em 

edifício 

V.V. Ródão Açude do Aragão ? Água ? ? Margem curso de água Em avançado estado de ruína 

Gavião de Ródão 

Gavião de Ródão Carmona Particular (?) Animal ?  
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Desactivado 

Gavião de Ródão Touril Particular (?) Animal 1 Séc. XVIII e XIX 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Destruído, restam suaves 

vestígios 

Gavião de Ródão 
João Pires 

Ferreira e Outros 
Social Eléctrico 2 

Laborou até há 
cerca de 30 

anos 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Desactivado, actualmente em 
ruínas. 

Gavião de Ródão 
Lagar de Azeite 

Modesto Lda 
Social Eléctrico 2 

Laborou até 
1991 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Desactivado 
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Gavião de Ródão ? ? Água ? Não 
Linha de água, fora da 

povoação 
Desactivado, em ruínas 

Vila Ruivas 

Vila Ruivas Lagar Cimeiro Social Água ?  
Linha de água, fora da 

povoação 
Destruído, restam vestígios 

Vila Ruivas 
Lagar do Meio 

(Lagar Social de 
Vila Ruivas)50 

Social Água 2 Último ano 1991 
Linha de água, fora da 

povoação 
Restam as paredes da estrutura 

Vila Ruivas Lagar Fundeiro Social Água ? ? 
Linha de água, fora da 

povoação 
Destruído, restam vestígios 

Sarnadinha 

Sarnadinha 

Sociedade 
Agrícola de 
Azeites da 

Sarnadinha, lda 
ou Lagar da 

Portela 

Social 
Diesel 

Eléctrico 
2 Não 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Em ruínas 

Sarnadinha 
Lagar do ti José 

Adrião 
Particular Diesel ? Não Interior da povoação - 

Sarnadinha 
Lagar do tio João 

Pires 
Particular Animal ? Não Interior da povoação Em ruínas 

Vale do Cobrão 

Vale do Cobrão Cabeço Redondo ? Água 1 Não 
Linha de água, fora da 

povoação 
Destruído, restam vestígios 

Vale do Cobrão Sociedade 
Agrícola de 

Social Eléctrico ? Séc. XX 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
- 

                                                 

50 No Jornal Reconquista, ano 17, nº 844, de 9 de Julho de 1951, p. 5 – “Certidão”. 
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Azeites de Vale 
Cobrão51 

Foz do Cobrão 

Foz do Cobrão52 
Ribeiro do Vale 

Cobrão 
Social Água 1 Em uso 

Linha de água, fora da 
povoação 

Teve origem numa fábrica de 
lanifícios. Depois de cortada a 

roda aguadeira foi transformada 
em lagar e actualmente é lagar 

com uma sala de eventos 
culturais 

Alvaiade 

Alvaiade 
Lagar Social de 

Alvaiade 
Social 

Diesel 
Eléctrico 

1 Em uso Exterior da povoação - 

Cerejal 

Cerejal 
Lagar do Ribeiro 

do Cerejal 
Social Gerador 2 

Laborou até há 
cerca de 40 

anos 

Linha de água, fora da 
povoação 

Destruído, pela estrada que liga 
Alvaiade e Vila Velha de Ródão 

Cerejal 
Ribeira do 

Cerejal 
? Água ? ? 

Linha de água, fora da 
povoação 

Construído sobre precipício na 
margem esquerda da ribeira do 
Cerejal. O edifício, de aspecto 

monumental, desenvolve-se em 
três andares e incorpora um 
açude e levada. Conserva 

diversas mós no interior. Contém 
blocos ciclópicos na parte inferior 
dos cunhais. Não tem cobertura 
devido a incêndio. A montante 

                                                                                                                                                                                                                                 

51 A certidão da sociedade pode ser lida no Jornal Reconquista, ano 17, nº 842, de 25 de Junho de 1961, p. 5 – “Certidão”. 
52 Pinho Leal (1886:1081) regista um lagar de azeite em Foz do Cobrão, no ribeiro do Olho d’Água. 
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existem dois outros açudes 

Tostão 

Tostão 
Lagar Social do 

Tostão 
Social 

Animal 
Diesel 

Eléctrico 
1 1991 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Inactivo 

Salgueiral 

Salgueiral 
Herdade Tapada 

da Tojeira 
Particular 

Diesel 
Electrico 

2 Em actividade 
Monte agrícola – extra 

margem 
- 

Coxerro 

Coxerro Coxerro Particular Animal 1 
1977 – último 

ano de 
laboração 

Interior da povoação (extra 
linha de água) 

Adaptado a casa 

Serrasqueira 

Serrasqueira Serrasqueira Particular Animal ? 
Séc. XX, mais 

de 40 anos 
Interior da povoação (extra 

linha de água) 
Destruído 
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Roteiro fotográfico 
 

Imagens de alguns olivais 
 

 

 

 
Vale do Ocreza  Vale do Ocreza 
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Vale do Ocreza  Junto estrada da Foz do Cobrão após incêndio 
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Senhora da Alagada (Porto do Tejo)  Senhora da Alagada (Porto do Tejo) 
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Senhora da Alagada (Porto do Tejo)  Senhora da Alagada (Porto do Tejo) 
 

 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 

 

 

AÇAFA On Line, nº 5 (2012)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 
 

513 
 

 

 

 
Lagares da Freguesia de Vila Velha de Ródão 

 
 

 

 

 
Lagar do Meio (Vila Ruivas)  Lagar do Meio (Vila Ruivas) 
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Lagar do Meio (Vila Ruivas)  Lagar de Joaquim da Silva (Gavião de Ródão) 
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Lagar Amarelo (Gavião de Ródão)  Lagar Amarelo (Gavião de Ródão) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 

 

 

AÇAFA On Line, nº 5 (2012)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 
 

516 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cooperativa de Azeite de Ródão (Vila Velha de Ródão)  Estado actual do antigo lagar da Casa Laia (sede da ADRACES) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar da Sociedade (Vila Velha de Ródão)   Lagar da Sociedade (Vila Velha de Ródão) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Dr. Rocha (Vila Velha de Ródão)  Lagar Matos Pinto (Vila Velha de Ródão) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar Matos Pinto (Vila Velha de Ródão)  Lagar de varas, junto à Ponte do Enxarrique (Vila Velha de Ródão),  

antes do restauro 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar de varas (Vila Velha de Ródão), antes do restauro  Lagar de varas (Vila Velha de Ródão), antes do restauro 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar de varas (Vila Velha de Ródão), antes do restauro  Vista geral do Lagar de varas (Vila Velha de Ródão), após restauro 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagares da Freguesia de Fratel 
 

 

 

 

 
Lagar da Ladeira (jusante)  Lagar da Ladeira (montante) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar da Silveira  Lagar da Silveira 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Juncal  Lagar do Marmelal 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Marmelal  Lagar do Montinho 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Montinho  Lagar do Perdigão 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Perdigão  Lagar do Perdigão 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Vale da Bezerra  Lagar do Vale da Bezerra 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Vale da Figueira  Lagar do Vale da Figueira 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Vermum  Lagar do Vermum 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Vermum  Lagar do Vermum 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar de Gardete  Lagar de Gardete 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar de Gardete  Lagar de Gardete 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar da Fonte Velha da Riscada  Lagar do Vale da Estrada (Riscada) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar do Vale da Estrada (Riscada)  Lagar da Cooperativa de Fratel 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 

 

 

AÇAFA On Line, nº 5 (2012)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 
 

536 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagar das Burras (Fratel)  Lagar Novo (Fratel) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar Novo (Fratel)  Lagar Novo (Fratel) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar da Sociedade Agrícola de Vilar de Boi  Lagar da Bica (Vilar de Boi) 



 
 

O LAGAR SOCIAL DE VILA RUIVAS (VILA VELHA DE RÓDÃO) 
Francisco Henriques e João Carlos Caninas 
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Lagar da Estalagem (Vilar de Boi)  Lagar da Fonte (Vilar de Boi) 

 

 
 


