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1. aPresentação

 A proposta aqui trazida à discussão foi elaborada no âmbito de um estágio inserido no Gabinete do 
Programa do Castelo, promovido pela Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
	 Trata-se	do	esboço	para	um	programa	de	intervenção	e	recuperação	do	património	edificado	partindo	
da legitimação do valor patrimonial do núcleo do antigo Lagar de Azeite - “Lagar do Pomarinho” - sito em 
Santiago do Escoural. Subjacente a esta formulação surge a proposta de refuncionalização e musealização 
deste	 lugar	enquanto	espaço	definido	pela	sua	vida	social,	 integrando	a	comunidade,	o	 indivíduo,	o	espaço	
humanizado	e	edificado	e	o	campo	da	memória	social.

 “Em plena Vila de Santiago do Escoural encontra-se o edifício do que outrora foi um lagar de produção 
de azeite, o qual, pelas suas características e localização poderia constituir-se como o substrato de um núcleo 
museológico a constituir no local. O estado de conservação do edifício é razoável e o preço resultante da 
avaliação mereceu a aceitação da proprietária.
 Por outro lado, a constituição de um núcleo com as apontadas características em Santiago do Escoural, 
constituiria seguramente um elemento decisivo de valorização daquela localidade a cujo valor histórico acresce 
a proximidade das grutas, todos estes, elementos aglutinadores da procura turística na região (...)1”.
 
 Do ponto de vista antropológico, o antigo Lagar do Pomarinho enquanto elemento da cultura material 
local constitui-se como um importante instrumento metodológico para a percepção de fenómenos e organizações 
sociais. 

1 Estrato da 19ª  acta da reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo realizada 

no dia 21 de Setembro de 2005,
"ponto 3. Administração e Finanças

a) Proposta de Aquisição de Lagar em Santiago 
do Escoural", p.13.
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	 Surge	assim	a	necessidade	de	conservar	e	afirmar	na	memória	colectiva,	as	particularidades	culturais	
do	 universo	 popular	 face	 às	mudanças	 e	 transformações	 sociais	 que	 reflectem	 a	 uniformidade	 cultural	 da	
sociedade contemporânea e, a consequente despersonalização cultural e social. Trata-se portanto de uma 
reflexão	 acerca	 dos	 testemunhos	 de	 produções	 sociais	 e	 culturais	 marcados	 pelo	 tempo	 num	 espaço	 de	
identificação	e	confluências	pessoais	e	colectivas.	
 Na linha dos pressupostos enunciados, as opções metodológicas, assim como as ferramentas de análise 
a utilizar, emergem directamente das particularidades suscitadas pelo objecto de estudo. Os objectos aqui 
fixados	remetem	para	análise	essencialmente	de	carácter	qualitativo.	O	aparelho	teórico	e	conceptual	adoptado,	
procurando	seguir	uma	matriz	comum	de	planeamento,	define-se	pela	construção	de	um	campo	inter-textual	
a partir da articulação de ferramentas e discursos da Etnologia, Antropologia e Sociologia. Não obstante, no 
contexto	das	hipóteses	enunciadas,	e	já	na	fase	concludente	desta	proposta,	serão	ainda	abordados	aspectos	
relativos à estrutura orgânica do projecto, procurando desenvolver um projecto sustentado e optimizador das 
potencialidades	 do	mesmo.	 Identificadas	 as	 potencialidades	 e	 as	 carências	 da	 área	 de	 intervenção,	 foram	
organizadas as linhas gerais do projecto as quais se consolidaram na proposta preliminar e no plano de acção. 
 Em suma, este projecto sugere uma proposta catalisadora de contributos vários. Através de uma 
intervenção desta natureza, ajustada ao local, pretende-se proceder à sua (re)apropriação através da 
aproximação	das	memórias	do	local	com	o	local.	Por	outras	palavras,	pretende-se	problematizar	o	complexo	
do	Lagar	e	a	sua	envolvente	contribuindo	para	a	requalificação	da	malha	urbana	em	interacção	com	o	rural,	
devolvendo	ao	Lagar	a	sua	dignidade	estética	e	social	(contribuindo	para	a	reconfiguração	da	identidade	social)	
entendido como lugar de memória2  no sentido material e simbólico. 

2 Nora, Pierre, (1984), Les Lieux 
de Mémoire, Paris, Gallimard.
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2. diagnóstico
 2.1 ENquADrAmENto tErrItorIAl E ACEssIbIlIDADEs

 A freguesia de Santiago do Escoural3 encontra-se administrativamente circunscrita ao Distrito de Évora, 
Concelho de Montemor-o-Novo  e, em termos sub-regionais, na NUT III – Alentejo Central. Relativamente ao 
catálogo	de	entidades	da	Carta	Administrativa	Oficial	de	Portugal		(CAOP	de	2009.0),	a	entidade	administrativa	
(EA)	de	Santiago	do	Escoural	é	referenciada	pelo	código	070605	apresentando	uma	superfície	de	138.9	Km2  4, 
o	que	traduz	11.28%	da	superfície	total	do	Concelho	de	Montemor-o-Novo	(1.232.1	Km2)5.

 Não obstante, a freguesia de Santiago do Escoural abrange aglomerados populacionais periféricos: 
Casa Branca, S. Brissos, Biscaia,  Caeiras, assim como integra a Rede Europeia de Conservação da Natureza 
–	Rede	Natura	2000	(6687	ha/	Sítio	de	Monfurado).	Em	termos	de	rede	hidrográfica	a	localidade	é	drenada	pela	
ribeira do Escoural, é atravessada pela ribeira de São Cristóvão e pela ribeira da Prata (a Sul), pela ribeira do 
Carvalhal	(Norte)	e	pela	ribeira	de	São	Brissos	a	Este,	integrando	a	Bacia	Hidrográfica	do	Sado.

3A freguesia foi elevada a vila pela lei nº. 555 de 5 
de Junho de 1916, sob a designação de Escoural.

 4Para um conhecimento mais aprofundado 
sobre o enquadramento territorial do Concelho 

de Montemor-o-Novo consultar "Enquadramento 
Territorial e Acessibilidades de Montemor-

o-Novo" in Proposta para a Recuperação e 
Refuncionalização do Moinho do Ananil, Neves, 

Dulce, 2006, p.2.
5Fonte: Plano de Acção da Vila de Santiago do 

Escoural, 2000.

Figura 1: Limites administrativos das freguesias do 
concelho de Montemor-o-Novo.

Legenda:
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 A formação do tecido urbano da localidade de Santiago do Escoural deve-se, provavelmente, à 
confluência	de	dois	eixos	de	comunicação	(Montemor-o-Novo/Beja	e	Alcácer	do	Sal/Évora)	cujo	núcleo	orgânico	
se	desenvolveu	a	partir	da	intersecção	destes	e	apoiada	num	eixo	de	orientação	N-S	definido	pela	EN	26, e um 
eixo	de	orientação	NE-SW7. 
	 A	fase	de	expansão,	a	nascente	do	referido	eixo	central,	caracteriza-se	pelo	surgimento	de	novos	eixos	
de desenvolvimento urbano adensando o espaço com construção linear ou em banda. 

 Em termos de localização, Santiago do Escoural encontra-se a Sudeste de Montemor-o-Novo a uma 
distância	aproximada	de	15	kms,	a	Este	de	Évora	cuja	distância	é	de	sensivelmente		30	kms,	faz	fronteira	com	
São	Cristóvão	a	Oeste,	da	qual	dista	aproximadamente	15	kms,	e	com	o	concelho	de	Viana	do	Alentejo	a	Sul.
A rede de acessibilidades rodoviária da localidade é assistida pela EN 2 que atravessa o aglomerado no sentido 
N-S, sendo que a Norte estabelece a ligação a Montemor-o-Novo e a Sul a Casa Branca; a Oeste pela EM 535 
até S. Cristóvão, e pelo entroncamento desta com a EN 253 efectua a ligação a Alcácer do Sal; e no limite sul 
do tecido urbano pelo entroncamento com a EN 370 que estabelece a ligação a Évora. Desta, deriva a EM 380 
que faz a ligação ao lugar de S. Brissos. 
 Não obstante, a freguesia também dispõe de uma rede ferroviária estabelecida na Casa Branca que 
efectua	ligações	de	passageiros	e	mercadorias	no	eixo	Lisboa/Évora/Faro.	

  6Estes são os limites do quadrante Poente/Sul 
que	define	a	malha	urbana	orgânica.

  7Aqui,	o	quadrante	Nordeste/Sudoeste	define	
a malha urbana linear que deriva da divisão de 

foros.

Figura 2: Rede de acessibilidades que assiste a 
Vila de Santiago do Escoural.

Legenda:
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 2.2 PoPulAção8

	 Segundo	o	recenseamento	populacional	de	2001,	a	população	residente	na	freguesia	fi	xa-se	em	1659	
habitantes,	traduzindo	uma	quebra	na	taxa	crescimento	na	ordem	dos	-14.3%	relativamente	aos	censos	91.	Em	
termos	da	densidade	populacional,	estes	valores	sugerem	uma	redução	signifi	cativa	do	número	de	habitantes	
por	 km29.	 No	 entanto,	 apresenta-se	 como	 o	 aglomerado	 do	 concelho	 com	 maior	 expressão	 populacional	
(seguidamente	 à	 sede	 do	 mesmo)	 sugerindo	 efectivos	 demográfi	cos	 sempre	 superiores	 aos	 restantes	
aglomerados do concelho. 
     
                           1991 2001 Variação %
População residente H 951 803 -15,6%
                           M 984 856 -13,0%
                                      Total 1935 1659 -14,3%

Tabela 1: População residente/freguesia de Santiago do Escoural. Variação do volume global de habitantes entre 1991 e 2001
Fonte: INE; Évora Distrito digital

Gráfi	co	1:	População	residente/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.	Variação	do	volume	da	população	residente	entre	1991	e	2001

 8Para	uma	consulta	mais	exaustiva	sobre	este	
tópico consultar "A População", in Plano de Acção 

da Vila de Santiago do Escoural - Relatório de 
Diagnóstico Prospectivo,	Ofi	cina	Imobiliária,	Lda,	

2000, pp. 63-85.
9Fonte:	INE	/	Censos	2001	e	Anuário	Estatístico	

da Região Alentejo 2004.
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 2.3 EmPrEgo E ACtIvIDADEs ECoNómICAs10

 A dinâmica económica da localidade de Santiago do Escoural é organizada em função de uma escala 
local	sendo,	por	sua	vez,	pouco	signifi	cativa	a	sua	área	de	infl	uência.	Em	termos	de	classifi	cação	de	actividade	
económica	(CAE)	os	dados	sugerem	uma	concentração	das	unidades	de	exploração	pecuária,	do	comércio	
a	 retalho,	 panifi	cação	 e	 enchidos,	 construção	 civil,	 restauração	 e	 alojamento.	De	 um	modo	 geral,	 o	 tecido	
económico	local	apresenta-se	debilitado	remetendo	para	uma	leitura	no	quadro	da	economia	de	subsistência.
	 De	acordo	com	os	censos	de	2001	os	dados	estatísticos	sobre	o	capítulo	da	demografi	a,	em	relação	à	
população activa da freguesia podem ser traduzidos e apresentados da seguinte forma:

     2001
População activa total  (valor absoluto)  H 463
      M 498
     Total  961
Tabela 2: População activa total em 2001/freguesia de Santiago do Escoural. 

Fonte: INE; Évora Distrito digital

Gráfi	co	2:	População	activa	total	em	2001/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.Gráfi	co	2:	População	activa	total	em	2001/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.

10Para uma consulta mais geral no âmbito 
do concelho ver "Emprego e Actividade 

Económica", in Proposta para a Recuperação e 
Refuncionalização do Moinho do Ananil, Dulce,  

2006, pp. 5-7.
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População activa segundo 
grau de instrução
(valor absoluto)   2001
     H M
Sem	nível	de	ensino	 	 	 28	 45
Ensino básico – 1º Ciclo   188 231
Ensino básico – 2º Ciclo   91 81
Ensino básico –3º Ciclo   65 38
Ensino Secundário   63 62
Ensino Médio    3 -
Ensino Superior    25 41
    Total 463 498

Tabela 3: População Activa segundo grau de instrução em 2001/freguesia de Santiago do Escoural.
Fonte: INE, Évora Distrito digital

Gráfi	co	3:	População	activa	segundo	grau	de	instrução	em	2001/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.
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População empregada por 
ramo de actividade
(valor absoluto)   2001
     H M
Agricultura Pecuária   99 33
Indústria    39 21
Construção    67 1
Comércio    71 53
Serviços    83 109
    Total 59 217

Tabela 4: População Empregada por Ramo de Actividade 2001/freguesia de Santiago do Escoural. 
Fonte: INE; Évora Distrito digital

Gráfi	co	4:	População	Empregada	por	Ramo	de	Actividade	(por	sexo)	2001/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.
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População desempregada
(valor absoluto)   2001
     H M
<25 anos    5 2
25-44 anos    7 10
45-54 anos    2 3
≥55	anos	 	 	 	 18	 12
    Total 32 27
 
Tabela 5: População Desempregada em 2001/freguesia de Santiago do Escoural.
Fonte: INE; Évora Distrito digital

Taxa	de	Desemprego
 (%) 
   Homens Mulheres Total
  2001      6                  18.7               11.2

Tabela	6:	Taxa	de	Desemprego	(por	sexo)	em	2001/freguesia	de	Santiago	do	Escoural.
Fonte: INE; Évora Distrito digital

Gráfi	co	5:	População	Desempregada	em	2001/
freguesia de Santiago do Escoural.
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 2.4 PAtrImóNIo CulturAl E EDIfICADo11

 A	 primeira	 ocupação	 na	 zona	 remonta	 ao	Paleolítico	Médio.	A	 freguesia	 de	Santiago	 do	Escoural,	
integra	um	vasto	conjunto	de	vestígios	arqueológicos	e	monumentos	megalíticos	que	constituem	o	testemunho	
arqueológico	mais	significativo.	No	entanto,	a	representatividade	do	património	religioso	é	também	ela	muito	
expressiva.	
	 Assim,	é	de	salientar,	entre	outros,	a	existência	dos	seguintes	testemunhos:	Estação	Arqueológica	da	
Herdade da Sala ou Gruta do Escoural; Tholos do Escoural; Igreja Paroquial de S. Brissos; Anta de N.ª Sr.ª do 
Livramento; Igreja Paroquial de Santiago do Escoural; Quinta de N.ª Sr.ª do Rosário; Estação e Escola da Casa 
Branca; Quinta da Torre do Carvalhal; Convento de N.ª Sr.ª do Castelo das Covas de Monfurado ou Convento 
dos Monges e antigos Fornos de Cal das Caeiras.
 
	 Relativamente	ao	património	edificado	a	localidade	de	Santiago	do	Escoural	sugere,	de	forma	geral,	
uma discrepância morfológica entre os dois núcleos urbanos. Assim, a matriz cultural da malha orgânica assenta 
em	traços	de	arquitectura	popular	rural	e	expressões	de	influências	claramente	mediterrâneas,	aspectos	estes	
que	concorrem	para	definir	este	núcleo	como	espaço	de	interesse	cultural.	Por	outro	lado,	a	parcela	urbana	
linear	(parcela	de	expansão	recente)	apresenta	uma	imagem	arquitectónica	descaracterizada	definida	por	uma	
sucessão de espaços urbanos morfologicamente mal articulados com a envolvente.
 

11Para consulta mais detalhada sobre os 
monumentos referidos ver:

Espanca, Túlio, 2000, Inventário Artístico de 
Portugal, Academia Nacional das Belas Artes, 

Instituto	Português	do	Património	Arquitectónico	e	
Academia Nacional das Belas Artes do distrito de 

Évora, CD 1, (CD ROM);
DAU	(Divisão	de	Administração	Urbanística),	

1992, Inventário de Património (por freguesias), 
8) Santiago do Escoural, Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo;
Santos, Nelson, 2009, Contributo para o Inventário 

do Retábulo do Concelho de Montemor-o-Novo, 
Programa do Castelo, Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo;
"O Património Cultural", in Plano de Acção da 

Vila de Santiago do Escoural - Relatório de 
Diagnóstico Prospectivo,	Oficina	Imobiliária,	Lda,	

2000, pp. 51-62.
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 2.5 AssoCIAçõEs E ColECtIvIDADEs

 
	 Ao	nível	do	associativismo,	a	freguesia	de	Santiago	do	Escoural	está	dotada	de	algumas	entidades	a	
saber: Sociedade Recreativa Grupo União Escouralense; Associação Desportiva de Caçadores e Pescadores 
de Santiago do Escoural; Grupo Estrela Escouralense; Associação de Protecção à População de Santiago do 
Escoural, Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Santiago do Escoural; Associação dos Amigos 
Unidos Pelo Escoural – IPSS; Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Casa Branca; Comissão 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de S. Brissos e Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Casa 
Branca12. 

12 Alude-se aqui às entidades e instituições de 
carácter	associativo	existentes	com	a	pretensão	

de, numa fase futura, se considerar e estabelecer 
guias de intersecção entre estas e o Núcleo 

Museológico.
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3. lógICA DE lugAr

 Situado	numa	zona	descontínua	da	malha	urbana	orgânica,	num	eixo	linear	rectilíneo,	mais	precisamente	
na	Rua	Miguel	Bombarda,	nº	71,	o	complexo	edificado	do	Lagar	apresenta-se	quase	no	limiar	da	paisagem	
rural, mal articulado morfologicamente em relação ao tecido orgânico da vila, a nordeste do aglomerado no 
quadrante	NE/SW.	A	área	total	do	terreno	é	de	880,0000	m2, com uma área de implantação de 650,0000 m2. 
Em termos de limites de propriedade este apresenta confrontações a Norte com a Quinta do Açude, a  Sul com 
uma habitação geminada, a Nascente com a Rua Miguel Bombarda e a Poente com a  Quinta do Pomarinho13.
	 Do	ponto	de	vista	sociológico,	o	Lagar,	tomado	como	objecto	do	património	cultural,	sugere	níveis	de	
significação	em	torno	das	quais	as	configurações	sociais	se	estruturam	e,	por	sua	vez,	definem	o	seu	impacto	
no	lugar.	Assim	temos	um	nível	determinado	pelas	formas	de	expressão	social	local	inscritas	no	espaço,	através	
de	memórias	materializadas	em	estórias;	e	um	segundo	nível	que	corresponde	essencialmente	às	práticas	e	
aos modelos socioculturais cristalizados no lugar - mecânica das relações sociais.
 Deste modo, o Lagar pode ser entendido como uma paisagem sócio-espacial (Santos, 2004) 
constituindo-se	como	o	reflexo	de	um	contíguo	de	formas	sociais	concretas	fixadas	no	lugar.	Assim,	o	grau	de	
materialidade	social	do	espaço	torna-se	susceptível	de	ser	objectivado,	no	que	refere	à	descrição	e	interpretação	
dos	fenómenos	e	relações	aí	 inscritas.	O	espaço	habitado,	socializado	e	culturalizado	poderá	ser	apreciado	
como	uma	reprodução	de	memórias	fixadas.	O	Lagar	é	então	tomado	como	um	espaço	de	convergência	de	
experimentação	individual	e	colectiva	que	concorre	para	a	formação	da	sua	identidade	social.	Por	sua	vez,	a	
identidade social (do lugar) pode ser entendida como uma construção relacional intrinsecamente associada à 
noção de temporalidade e de espaço. O espaço é aqui entendido como lugar antropológico, uma construção 
simbólica	que	pressupõe	traços	identificatórios,	relacionais	e	históricos.					

13Fonte: Caderneta Predial Urbana, Secção 
de Aprovisionamento e Património – Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo.

Figura 3: Localização espacial do Lagar do 
Pomarinho.

Legenda:
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 3.1 CoNstrução DA IDENtIDADE Do lAgAr

 A estruturação da identidade do Lagar passa sobretudo pela reinvenção individual e colectiva do seu 
passado histórico e social. Pretende-se estabelecer o nódulo de identidade que permite legitimar o núcleo do 
Lagar	como	um	sítio	de	interesse	patrimonial,	nódulo	este	que	sustentará	a	sua	valorização	e	divulgação.	
	 Esta	acção	determinará	por	sua	vez	o	processamento	e	nível	de	intervenção	museológica	a	seguir.
 
  3.1.1 rECoNstItuIção hIstórICA Do lAgAr 

 Os discursos da tradição oral, decorrentes dos processos de rememoração, assumem-se como a base 
estruturante da memória identitária do Lagar. Em linhas gerais, podemos situar dois momentos que traduzem 
os processos e mudanças sociais que foram acompanhando a evolução industrial da unidade. Deste modo, 
propomos	uma	síntese	cronológica	sobre	a	identidade	histórica	do	Lagar.	

 Segundo os testemunhos orais, António Maria de Mira, de alcunha Saruca foi, podemos dizer, o 
fundador e proprietário do Lagar até a data do seu falecimento.
 
 “(...) partindo do princípio, de coisas que eu tenho, histórias do meu pai, aquilo era do..., eu conheci 
sempre aquilo ser do Saruca, ele é que era o dono daquilo (...)” 

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural 
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 Porém, apesar da morte de António Maria de Mira, a posse do Lagar continuou sob o legado geracional. 
Não	obstante,	a	“administração”	do	Lagar	conheceu	sucessivas	mudanças	a	nível	dos	mestres	 lagareiros	e	
rendeiros. 
 
 (...) em mestres, que me dizia o meu pai era, no princípio era um galego lá do norte, fazia a safra do 
Lagar e depois ia-se embora. A seguir foi um fulano chamado Plenário... esse esteve ali muitos anos em mestre 
do Lagar. Depois o Olímpio Tengarrinhas trouxe também o Lagar durante uns poucos de anos. Depois a seguir 
foi o..., o Lopes, esse trouxe aqui o Lagar muitos anos (...)”

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural 

 Os primeiros registos e documentos relativos ao Lagar datam de 1938, ano em que se realizou a 
inscrição na matriz da conservatória do registo predial no entanto, de acordo com os discursos orais “(...) este 
lagar aqui é lagar para cima de cento e cinquenta anos..., então o Saruca se fosse vivo era um homem de cento 
e vinte anos, se não os tivesse andava muito próximo.”    

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural
 
	 Além	deste	registo,	1938	marca	também	um	período	de	transformações	na	construção	da	identidade	
do Lagar “(...) porque o Lagar passou a pagar contribuição na conservatória quando foi registado... até àquela 
altura estava clandestino, quando era à vara estava clandestino (...).O Lagar de vara durou muitos anos, depois 
mais tarde era uma caldeira que fazia trabalhar aquilo (..)”

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural
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 Este	período	coincide	com	a	primeira	fase	de	remodelação	da	unidade	lagareira.	Em	1946	regista-se	
outro	acontecimento	significativo,	a	instalação	do	sistema	em	rede	de	água	canalizada14. 
 O funcionamento do lagar decorreu sob a “tutela de particulares" até 1977.

 “(...) Depois veio a Reforma Agrária. A “Reforma Agrária” comprou isto ao Borges, esse Borges é que 
vendeu o lagar à Cooperativa (...)” 

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural
 
	 Segundo		o	Livro	B-64	fls.	96/9715, “Aos 27 de Outubro de 1977 no Cartório Notarial de Montemor-o-
Novo compareceram como outorgantes:

 1º Margarida Amália Lopes Borges de Mira e Francisco António Oliva Borges de Mira; 2º Fortunato 
Francisco Anes (Presidente) e Francisco Fernando dos Santos Ferreira (tesoureiro) da UCP Salvador Joaquim 
do Pomar S.C.A.R.L.

 1º outorgantes: donos em comum de um prédio urbano situado na Rua Miguel Bombarda, composto 
de rés de chão com 3 divisões destinado a Lagar de azeite descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Montemor-o-Novo sob o nº doze mil seiscentos e trinta (12.630) as folhas cento e trinta (130) do Livro B-34 
achando-se feitas as respectivas inscrições de Aquisição no Livro G-32 a folhas noventa (90) sob os nº vinte e 
três mil duzentos e oitenta e três (23.283)  e vinte e três mil duzentos e oitenta e cinco (23.285). Está inscrita na 
matriz predial urbana de Santiago do Escoural sob o artigo nº 31416."

  14Este assunto será abordado mais 
pormenorizadamente		no	capítulo	3.4.1	"Processo	

de renovação industrial"
  15Verbete	estatístico	nº	37	|	série	AV	

conhecimento nº 365 | carta registada sob o 
nº 174. Natureza do acto – Compra e venda. 

Documento consultado no Cartório Notarial de 
Montemor-o-Novo.

  16Este acontecimento constitui uma das 
mudanças	sociais	mais	significativas	da	vida	
social do Lagar. Este marca o momento em 

que	se	verifica	uma	viragem	na	industrialização	
do Lagar paralelamente a um processo de 
remodelação tecnológica e reestruturação  

espacial.	Este	processo	será	discutido	no	capítulo	
3.4.1 "Processo de renovação industrial".
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 Desde a aquisição do imóvel em 1977 até à campanha de 1994/95, data de encerramento, foi a UCP  
Salvador	 Joaquim	do	Pomar	que	administrou	e	explorou	a	unidade	 industrial	 do	Lagar	do	Pomarinho.	Não	
obstante,	na	década	de	oitenta,	o	complexo	lagareiro	sofreu	a	segunda	e	maior	transformação	tecnológica	e	
industrial da sua história17.

	 “(...)	e	desde	a	Reforma	Agrária	até	ao	fim,	foi	comandado	sempre	pela	direcção	da	Cooperativa	(...)”.
Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural

 
 3.2 orIgEm DAs uCP's (uNIDADEs ColECtIvAs DE ProDução)
  3.2.1 CoNtExto hIstórICo-PolÍtICo18

	 No	período	pós-25	de	Abril	assiste-se	a	um	processo	contínuo	de	 ruptura	com	o	sistema	social	de	
dominação de classe. A declinação da ordem social latifundista inicia-se com a perda do poder politico local.
 
 “Ora, escassos dias após o 25 de Abril o sistema latifundiário perdera por completo, em Montemor-o-
Novo, a dominância politica e social. Deixara ainda de dispor do seu aparelho coercivo e repressivo. A destruição 
da ordem social latifundista não deixaría de, a curto prazo, equacionar a sua componente económica19” .
 
 A reorganização do movimento unitário popular do concelho ganhas novas possibilidades e dimensão. 
Porém, a total descapitalização do sistema latifundiário teve a luta contra o desemprego e pelo emprego como 
pólo	de	conflito.	As	acções	contra	o	quadro	do	sistema	latifundista	apontavam	a	possibilidade	emergente	de	
uma Reforma Agrária sustentada pela palavra de ordem “a terra a quem trabalha”.

17Este assunto será abordado mais 
pormenorizadamente		no	capítulo	3.4.1	Processo	

de renovação industrial.
18Para consulta mais aprofundada sobre esta 
temática	consultar	"O	emprego	Agrícola	numa	

zona de grande propriedade fundiária – O 
concelho de Montemor-o-Novo nas últimas 

décadas", in Almansor, Revista de Cultura, nº12, 
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Sá, 

Carlos Pinto de, pp. 171-213, 1994.
18 Sá, Carlos Pinto de, 1994, p.175.
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	 A	movimentação	social	levada	a	cabo	pelo	proletariado	agrícola	do	Sul	fazendo	frente	ao	latifundismo	e	
à estrutura social assente na propriedade privada de terra desencadeia a implantação e posterior evolução de 
um agro-sistema original e colectivo. 
 Este apresenta-se como um sistema misto de cooperativismo e auto-salariato, um novo modelo 
organizativo	da	actividade	económica	agrícola,	uma	espécie	de	anti-modelo	que	suscitou	novas	perspectivas	
de desenvolvimento social, económico e tecnológico, o Sistema Colectivo de Cooperação.
	 Em	1975,	o	movimento	contínuo	de	ocupação	de	terras	decorrente	das	acções	da	Reforma	Agrária,	
prendia-se primeiramente com questões de ordem reivindicativa e, em segundo plano, com a transformação 
das	plataformas	agrárias.	No	concelho	de	Montemor-o-Novo,	os	assalariados	rurais	detêm	já	a	quase	totalidade	
da	área	máxima	que	integrará	as	novas	unidades	produtivas	do	sistema	colectivo	de	cooperação.	A	Reforma	
Agrária organizou-se então sob a forma de unidades produtivas, reconhecidas juridicamente como Unidades 
Colectivas de Produção (UCP). 

 3.3 A uCP sAlvADor JoAquIm Do PomAr

	 A	 Unidade	 Colectiva	 de	 Produção	 Agrícola	 Salvador	 Joaquim	 do	 Pomar,	 Sociedade	 Cooperativa	
Anónima de Responsabilidade Limitada  (SCRAL) teve origem a 8 de Agosto de 1975, porém apenas a 18 de 
Janeiro de 1977 se constituiu o acto das escrituras, como aliás se pode aferir através da transcrição de um 
estrato das Escrituras Públicas de Constituição e Alteração das UCP's no Concelho de Montemor-o-Novo20.

20Livro	A-56	fls.	67/82.	Documento	consultado	no	
Cartório Notarial de Montemor-o-Novo. 
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"Capítulo primeiro21 
 - Artigo 1º)
 Constituição da Cooperativa 
  a) Denominação
 Unidade Colectiva de Produção Agrícola Salvador Joaquim do Pomar, S.C.A.R.L
  b) Constituição
 18 de Janeiro de 1977

Outorgantes da escritura
1º Fortunato José Brejo Sardinha; 2º Francisco Manuel Narigueta; 3º Arquimínio António Gato; 4º José Anastácio 
Marmeleira Júnior; 5º António José Preguiça; 6º Fortunato Francisco Anes; 7º Manuel Mário Vidigal; 8º Manuel 
Vicente Falcão; 9º José Francisco Gomes Guindaça: 10º José Jacinto Coelho Tanganho

 -Artigo 2º)  
 Denominação, sede, e outras disposições gerais
 A Sociedade será de duração indeterminada, terá sede e principal estabelecimento em Monte do Lagar, 
freguesia	de	Santiago	do	Escoural,	Concelho	de	Montemor-o-Novo,	 e	 a	 sua	 circunscrição	 ficará	 limitada	á	
área das freguesias de Santiago do Escoural e São Cristóvão, ambas do Concelho de Montemor-o-Novo, e de 
Tourega e Boa Fé no concelho de Évora.

  21Verbete	estatístico	nº9	|	conhecimento	nº	42	|	
carta registada sob o nº 75.
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Capítulo oitavo
 - Artigo 31º)
 Órgãos Sociais
  a) Disposições comuns
 Assembleia Geral, Direcção, Concelho Fiscal e Delegação Sindical".

 “(...) setenta e cinco, Agosto de setenta e cinco é que “ela” (UCP – Salvador Joaquim do Pomar) 
começou, depois teve de sofrer evolução para ir a notários, para essas coisas, portanto isso levou o seu 
tempo... eu sei bem porque fui eu que a comecei, sozinho não, com os que cá andavam a expropriar as terras, 
porque “agente” não ocupou as terras... andava aí o Centro da Reforma Agrária, o que se chamava naquele 
tempo, é que andavam a fazer os inventários das herdades todas e eu comecei logo a andar com eles (...) 
Depois foi no dia, salvo erro, oito de Agosto que começaram “aqui” (na UCP) as primeiras pessoas a trabalhar, 
claro que depois levou o seu tempo até se constituir escritura. Mas o começo foi em setenta e cinco (...)”

Fortunato Anes, 70 anos, Santiago do Escoural

 Fundada a Cooperativa, esta começou de forma gradual a aquisição de bens, sendo o Lagar do 
Pomarinho o primeiro imóvel a ser adquirido logo após a sua constituição.

 “(...) Comprou-se isto aqui (o Lagar) logo aí em setenta e sete, setenta e oito... foi a primeira que foi, foi 
este... e depois “comprámos” aquilo para fazer os celeiros lá em cima, depois mais tarde é que se comprou as 
herdades (...)”.

Fortunato Anes, 70 anos, Santiago do Escoural
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	 Obviamente,	desde	a	sua	constituição	e	ao	longo	da	sua	existência,	a	UCP	sofreu	sucessivas	alterações	
de estatutos. Assim, segundo o Livro	88-B,	fls.	11/2422 , em 24 de Agosto de 1983 a UCP procedeu à primeira 
alteração de estatutos. Na escritura compareceram como outorgantes: 1º Joaquim José Guindaça; 2º João 
António Falcão; 3º Fortunato José Brejo Sardinha; 4º Lourenço Manuel Bravo Carreiro; 5º Joaquim Manuel 
Morcela Pereira; 6º António José Fernandes Vidigal; 7º Manuel José Galhofas.
 A 28 de Dezembro de 1990 a UCP registou nova alteração de estatutos. No acto da escritura 
compareceram como outorgantes: 1º Joaquim José Guindaça (presidente); 2º Salvador Custódio Mendes 
Emerenciano (tesoureiro). Desta resultou a alteração da denominação da UCP.

 - Artigo 1º)23 
 A cooperativa actualmente denominada UCP Salvador Joaquim do Pomar, C.R.L passa a denominar-
se Cooperativa Agro-Pecuária do Escoural, C.R.L

 Desde então, até à data em que esta se veio a diluir, não se registaram mais alterações na estrutura 
organizativa da então denominada Cooperativa Agro-Pecuária do Escoural, C.R.L.

 “(...) a Cooperativa diluiu-se já no ano de dois mil e..., aí em dois mil e dois, dois mil e três, acho que foi 
em dois mil e três..., era a maior de todas, no concelho, no país todo, era a maior, em extensão era a maior, em 
pessoas, em tudo. Chegou a ter setecentos e seis trabalhadores... era a maior de todas, depois foi acabando, 
até que se acabou por completo. Também foi das últimas a acabar... e ainda acabou um bocadinho cedo... eu 
votei contra... é mais ou menos a história disto é esta”.    

Fortunato Anes, 70 anos, Santiago do Escoural

22Documento consultado no Cartório Notarial de 
Montemor-o-Novo.

23Livro	12-C,	fls.	5.	Documento	consultado	no	
Cartório Notarial de Montemor-o-Novo.
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 3.4 (RE)CoNfIgurAção EsPACIAl Do lAgAr

	 Ao	longo	da	sua	vida	social,	o	complexo	do	Lagar	sofreu	vários	processos	de	transformação	do	ponto	
de vista da renovação estrutural e industrial, enquanto unidade privada e sobretudo enquanto pertença da UCP. 
Deste	modo	sugerimos	aqui	uma	síntese	de	acontecimentos.	

  3.4.1 ProCEsso DE rENovAção INDustrIAl

 Segundo a tradição oral, podemos dizer que a primeira fase de remodelação data de 1938, coincidindo 
com a data da escritura e respectiva inscrição na conservatória.

	 “(...)	porque	quando	deixou	de	ser	a	sangue,	devia	ter	sido...,	foi	aí	na	altura	que	fi	zeram	a	escritura	do	
Lagar, há setenta e dois anos (1938) e daí em diante é que “enrregou” a pagar, o dono do lagar..., o Saruca, 
contribuição ao estado..., devia ser, desde a remodelação (primeira fase), há setenta e dois anos, foi quando 
deixou de ser a sangue e passou a ser hidráulico”.

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural
 

Figura	4:	Projecto	de	instalação	oleícola.

Figura 5: Fundação para moinho conjugado com 
batedeira.
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 Nesta fase de remodelação assiste-se a um avanço do ponto de vista industrial. Assim, o modo de 
funcionamento	do	lagar	deixou	de	ser	a	“sangue”	-	lagar	de	varas	-	e	passou	a	ser	a	“fogo”,	isto	é,	verifi	cou-
se a introdução da caldeira a vapor que, sazonalmente, se deslocava ao lagar para fazer a campanha do 
azeite.	Também	nesta	fase,	a	instalação	de	dois	moinhos	de	mós	cilíndricas	representou	um	avanço	tecnológico	
considerável	no	modo	de	produção	e	ao	nível	da	produtividade.	Claro	que	este	avanço	deve-se	sobretudo	à	
transformação	mais	signifi	cativa,	a	electrifi	cação	da	unidade	 lagareira.	Deste	modo,	 foi	possível	 instalar	um	
motor eléctrico e uma bateria hidráulica assim como as primeiras prensas hidráulicas (inicialmente quatro). 
	 Porém,	apesar	destas	signifi	cativas	 transformações,	a	actividade	 funcional	do	 lagar	continuou	a	ser	
servida pela água da ribeira. 

 “(...) o Lagar depois da remodelação (primeira fase), o Lagar trabalhou ainda muitos anos com água da 
ribeira..., porque tem setenta e dois anos de registo na conservatória, portanto os canos não há setenta e dois 
anos (...)”

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural

  Supõem-se que apenas em 1946 o Lagar tenha sido dotado com sistema em rede de água canalizada, 
e consequentemente equipado com depósito para armazenamento de água. 

Figura 7: Bateria - corte.

Figura 6: Fundação de bateria de bombas hidráulicas.
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 Criadas as condições para optimizar o modo de funcionamento da unidade, a actividade do lagar 
decorreu	com	normalidade	até	que,	em	Outubro	de	1977,	o	complexo	do	Lagar	é	adquirido	pela	UCP	Salvador	
Joaquim do Pomar. 

 “(...) e assim trabalhou muitos anos até que “agente” (UCP Salvador Joaquim do Pomar) o comprou. 
Depois isto começou, aquela prensa partiu-se, uma daquelas acho que também avariou, teve de ser todo 
remodelado...aquele moinho novo grande, mói mais quase do que o que moíam os outros dois... foi tudo 
amanhado assim, com desencapachadeiras novas, já se deixou de trabalhar à mão (...)”

Fortunato Anes, 70 anos, Santiago do Escoural

 Inicia-se uma nova fase de mudanças sociais e sobretudo uma nova fase de transformações 
tecnológicas. A segunda fase de remodelação passa essencialmente pela renovação de carácter industrial. 
A	UCP	procedeu	à	 instalação	de	mais	duas	prensas	hidráulicas	e	ao	restauro	de	outras	duas	 já	existentes,	
totalizando	seis	prensas;	à	substituição	dos	moinhos	de	mós	cilíndricas	por	um	moinho	de	galgas	cónicas;	
à instalação de mais uma bateria hidráulica; à instalação de equipamentos tais como uma batedeira, duas 
descapachadeiras,	um	calorífi	co	e	também	à	instalação	da	lavadeira.

Figura 8: Fundação de batedeira  para massa de 
azeitona a banho-maria.

Figura	9:	Lavador	elevador	por	sem-fi	m	com	elevador	por	
imersão.
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 Em termos estruturais, a UCP instaurou também um sistema de tratamento de “águas ruças”24 através 
da construção de um conjunto de decantadores subterrâneos (“raposa”)25.  

 Não obstante, a remodelação em termos estruturais passou também pela ampliação das instalações.
 “(...)	depois	fi	zemos	aquela	casa	toda	de	lá	(casa	da	lenha	e	das	seiras)	e	essas	instalações	todas,	
casa de banho, cozinha, tudo (...)”

Fortunato Anes, 70 anos, Santiago do Escoural

	 Também	ao	nível	das	 infra-estruturas	se	verifi	caram	alterações.	A	cumeeira	 foi	 subida,	 foram	 feitas	
fundações	para	os	pilares	de	suporte	da	cobertura	cuja	foi	totalmente	substituída “(...) foi remodelado foi tudo 
pela Cooperativa (2ª fase), o telhado foi todo amanhado, um telhado novo (...)”

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural

24Entende-se por “águas ruças” (termo utilizado 
na	toponímia	e	na	gíria	da	actividade	lagareira)	as	
águas sujas provenientes da lavagem da azeitona 

e do processo de decantação do azeite.
25Inferno ou raposa é a designação que se 

atribui às câmaras de decantação onde a água 
ruça	é	separada	da	borra.	Devido	à	inexistência	

de estação de tratamento de águas sujas, 
o escoamento destas ia para a ribeira. Aliás 

este constituiu o principal factor que conduziu 
ao encerro da actividade lagareira, a alegada 

contaminação	de	recursos	aquíferos.

Figura 10: Decantador subterrâneo nº.1. Figura 11: Decantador subterrâneo nº.2.

Figura 12: Planta das novas instalações.
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3.4.2 CADEIA oPErAtórIA E EsPAços fuNCIoNAIs

 O modo de produção do Lagar do Pomarinho foi, consequentemente, acompanhando os processos de 
renovação industrial e as transformações tecnológicas.
 Segundo os testemunhos orais, “(...) no princípio, o modo de trabalhar no lagar de vara era a sangue, 
e chama-se Lagar de vara porque tem uma vara para a besta puxar, e o bicho andava em volta para moer a 
azeitona nas mós, e trabalhava pelo menos três ou quatro homens (...)”

Francisco Carvalheira, 82 anos, Santiago do Escoural

	 O	movimento	da	égua	accionava	o	engenho	da	 “moenda”	onde	por	 sua	vez	a	azeitona	era	moída	
até	constituir	uma	pasta.	Uma	vez	bem	moída,	a	massa	de	azeitona	era	retirada	para	ser	enseirada.	Após	o	
enseiramento, estas eram dispostas na base da prensa. Seguidamente era accionado o mecanismo da vara 
que	faria	baixar	os	pesos	da	prensa	exercendo	pressão	sobre	as	seiras26 , fazendo-as libertar azeite e água 
ruça.

 “(...) no Lagar de vara era uma égua a puxar... trabalhavam quase de dia e de noite e então a égua tinha 
de	estar	muito	tempo	a	moer	para	moer	a	azeitona	bem,	para	ficar	bem	moída,	para	depois...,	eles	depois	no	
outro dia tinham um monte de massa para ser enseirado (...)”

Francisco Romão, 85 anos, Santiago do Escoural

26Uma espécie de capacho redondo, em sisal, 
tecido em cordão de nylon sintético.
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 A operação seguinte passava pela separação do azeite da água ruça. Para tal era necessário proceder 
à decantação destes. Sendo mais leve que a água quente proveniente da caldeira, o azeite permanecia à 
tona27. Por sua a vez a água ruça, mais pesada pois contém a borra, permanecia no fundo da tarefa. Uma vez 
decantado,	o	azeite	saía	por	uma	bica	disposta	na	parte	superior	da	tarefa	e	a	água	ruça	por	um	orifício	na	parte	
inferior da mesma. 

 “(...) comecei lá a tirar água com uma bomba para ir lá para cima para um depósito grande de quinhentos 
e tal litros, e depois fervia ali a água com as serpentinas a vapor da caldeira, e depois tinha atrás canos que iam 
passar lá pelas tarefas onde estava o azeite a correr, onde estava a correr das seiras (...)”

Francisco Romão, 85 anos, Santiago do Escoural

 Com a introdução da aparelhagem mecanizada, a cadeia de produção do lagar sofreu algumas 
implicações	ao	nível	da	mão	de	obra	operária.

 “(...)	isso	lembra-me	eu	bem...	foi	modificado	tudo	a	prensas	porque	a	sangue	era	uma	coisa,	a	sangue	
trabalhavam três homens e com as mós era já cinco, portanto nas vinte e quatro horas trabalhavam dez 
homens... eram os turnos... eram doze horas de trabalho (...)”.

Francisco Romão, 85 anos, Santiago do Escoural

27Neste	processo	a	água	quente	fluidifica	o	azeite	
permitindo uma decantação mais acelerada.

26



	 Porém,	as	alterações	que	se	verificaram	foram	sobretudo	do	ponto	de	vista	operacional,	contribuindo	
obviamente para o aumento da produtividade. Assim, a azeitona era descarregada junto ao portão na zona de 
descargas, pesada e colocada no tegão da lavadeira. Depois de lavada, esta seguia para o moinho através do 
sem-fim.	No	tanque	do	moinho,	três	galgas	cónicas	pisavam	a	azeitona	de	modo	a	obter	uma	densa	massa	
preta.	Uma	vez	pronta,	a	massa	seguia	por	uma	tubagem	accionada	pelo	sem	fim	para	a	batedeira	aquecida	
permanentemente com água a ferver, onde se processava a centrifugação da massa de modo a facilitar a 
desagregação do azeite. 
 Seguidamente, a massa de azeitona era colocada em seiras e dispostas umas sobre as outras (até 
atingir sensivelmente a altura de 1,60m) na base dos carrinhos. Estes seguiam pelos carris em direcção à base 
das prensas. As prensa hidráulicas eram assistidas pelas baterias de bombas hidráulicas que comprimiam o 
ar,	e	que	por	sua	vez	geravam	pressão	na	base	das	prensas.	Deste	modo,	o	respectivo	êmbolo/piston	das	
prensas, elevava os carrinhos com a massa enseirada comprimindo-as contra parte superior da prensa para 
espremer	o	 líquido,	a	água	ruça,	que	continha	o	azeite.	O	liquido	escorria	através	de	uma	torneira	disposta	
na parte inferior dos carrinhos até às tarefas. Nestas depositavam-se a água ruça com o azeite, juntamente 
com	água	quente,	permanentemente	a	correr	para	dentro	delas.	Esses	depósitos	possuíam	uma	torneira	na	
parte	inferior,	por	onde	ia	sendo	retirada	a	água	ruça	à	medida	que	o	azeite	se	ia	purificando	e	permanecia	
à	superfície	da	água.	Não	obstante,	as	tarefas	possuíam	outra	torneira	na	parte	superior.	Quando	o	azeite	já	
estava	decantado,	vazava-se	água	suficiente,	por	forma	a	que	o	azeite,	encontrando-se	sempre	à	superfície,	
chegasse	ao	orifício	dessa	torneira.
 Posteriormente, e depois de analisado e determinada a graduação do azeite, este era depositado nos 
potes	e	aí	ficava	em	repouso	até	à	sua	comercialização.	
 Quanto ao destino das águas ruças, estas eram canalizadas para o inferno ou "raposa".
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	 É	de	salientar	a	importância	do	calorífi	co	em	todas	a	fases	do	processo	de	fabrico	de	azeite,	aquecendo	
a água através da fornalha para assistir as máquinas e para as diversas tarefas do Lagar.

	 Do	ponto	de	vista	da	organização	do	espaço	físico,	apenas	podemos	redesenhar	a	confi	guração	do	
Lagar	a	partir	da	segunda	fase	de	remodelação	devido	à	escassez	de	informação	quer	escrita,	quer	explícita	
nas memórias e evocações do passado.
  Assim, a disposição orgânica das salas,  orientadas em secções distintas, descreviam um circuito em 
torno	da	lógica	produtiva.	A	seguinte	representação	ilustra	a	organização	espacial	e	a	respectiva	toponímia	dos	
espaços de acordo com a descrição dos actores sociais que operavam no lagar. 
 As denominações são bastantes sugestivas e remetem para a sua funcionalidade.

Figura 13: Organização espacial. Implantação pontual de 
espaços funcionais.

Legenda:
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 3.5 o INvENtárIo

	 Colmatando	a	necessidade	urgente	de	se	proceder,	no	território	nacional,	à	execução	de	inventários	
do património industrial, e dando resposta a uma emergente consciencialização patrimonial, a realização do 
trabalho de inventário poderá assim contribuir para uma melhor gestão destes recursos patrimoniais, passando 
a ser entendidos como um factor importante para um desenvolvimento mais sustentável e harmonioso entre o 
passado e o presente, mantendo a identidade e a singularidade de cada local. 

 Entende-se aqui por inventário, o conjunto estruturado e normalizado de registos referentes ao imóvel, 
bem como aos outros testemunhos e objectos materiais resultantes da sua actividade produtiva. 
 Tendo por base os elementos do património cultural mais representativos, a cultura material, procedeu-
se à inventariação do espólio na óptica de este poder vir a sofrer um processo de futura musealização. Não 
obstante, o inventário é aqui perspectivado enquanto primeira abordagem aos objectos, pelo que não poderá 
ser	tomado	como	algo	fechado	uma	vez	que	toda	a	informação	é	passível	de	ser	revista	e	fundamentada.	

  3.5.1 orgANIzAção DA ColECção

 
	 Com	 a	 cessação	 da	 actividade	 em	 1994/95,	 os	 objectos	 foram	 igualmente	 fi	xados	 no	 tempo	 e	 no	
espaço	em	que	foram	“abandonados”,	por	vezes	descontextualizados	da	sua	localização	de	origem.
	 Em	 linhas	 gerais	 a	 colecção	 apresenta	 duas	 componentes	 que,	 de	 certo	 modo,	 infl	uenciaram	 a	
organização	e	estruturação	da	mesma.	Para	além	dos	objectos	móveis,	dispersos	por	todo	o	espaço	físico	do	
Lagar,	podemos	situar	os	objectos	fi	xos	concentrados	na	Casa das Mós e na Zona de Lavagem.

Figura	15:	Implantação	pontual	de	objectos	fi	xos.
Disposição espacial.

Legenda:

Figura 15:   Casa das Mós.

Figura 16: Zona de Lavagem.
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 Relativamente ao tratamento e organização da colecção, num primeiro momento procedeu-se à 
triagem dos objectos em geral, à sua selecção tendo em conta o grau de afectação na actividade laboral do 
Lagar.	Posteriormente,	efectuou-se	uma	radiografia	geral	dos	mesmos	em	contexto,	partindo	depois	para	uma	
abordagem	mais	particularizada.	Para	tal,	definiram-se	critérios	em	função	de	um	esquema	classificatório.			
 Assim, o critério organizador partiu da categorização de objectos em:       

1.	Equipamentos		(fixos	/	móveis)	|	2.	Mobiliário	|	3.	Recursos	de	Apoio	|	4.	Arquivística/Documentação

	 A	presente	classificação	pretende	situar	a	amplitude	do	universo	de	trabalho	de	forma	sistemática.	De	
certa forma, esta apresenta-se como o resultado da seriação de um conjunto de objectos que são pertença do 
Lagar. Assim, entende-se por Equipamentos	os	objectos	que	intervêm	directamente	no	processo	de	produção	
de	azeite,	ou	seja,	aqueles	que	se	 revelam	 imprescindíveis	durante	a	operacionalização	do	processo,	quer	
sejam	objectos	de	matriz	etnográfica	ou	industrial;	por	Mobiliário os objectos mobiliários propriamente ditos 
de carácter utilitário. Remete-se também para o universo do apoio à habitabilidade e lógica social do Lagar; 
por Recursos de Apoio	os	objectos	que	não	intervêm	de	forma	directa	no	processo	de	fabricação	de	azeite,	
porém	 prestam	 apoio	 imprescindível	 (p.ex.	 peças	 novas	 em	 stock para substituição, material de limpeza, 
etc.); por Arquivística/Documentação	os	registos	relativos	à	produção	e	comercialização,	correspondência,	
apontamentos diversos, etc.. 
	 Seguindo	uma	abordagem	transversal	à	definição	do	esquema	classificatório,	definiu-se	como	modelo	
de	identificação	dos	objectos	uma	ordem	alfanumérica	com	duas	iniciais	(LA	–	Lagar	de	Azeite)	e	três	algarismos	
(LA.001-LA.999).

30



	 Neste	 sentido,	 os	 objectos	 foram	 removidos	 do	 seu	 contexto	 de	 origem	 e	 dispostos	 em	 conjuntos	
de acordo com o sistema proposto. Seguidamente, estabeleceram-se conjuntos de objectos que foram 
sistematicamente catalogados com informação numérica inscrita em etiquetas; efectuou-se o registo 
sistemático	da	informação	relativa	a	cada	objecto	numa	ficha	de	inventário	,	na	qual	constam	dados	relativos	à	
Proveniência e Identificação (local, proprietário, categoria e observações); sobre a Descrição (designação, 
materiais, função, estado de conservação28 e quantidade) e Registo fotográfico dos objectos. Importa também 
fazer	 referência	ao	campo	das	dimensões	do	objecto	cujas	medidas	apresentadas	 remetem	apenas	para	o	
objecto	inventariado	na	respectiva	ficha,	proporcionando	uma	noção	de	escala29.

 O inventário pretende desta forma contribuir para efectuar um esboço quantitativo da colecção. A 
sistematização dos dados aponta para 71 objectos inventariados na categoria Equipamentos móveis30; 22 
em Mobiliário31; 32 em Recursos de apoio32;	 8	 em	Arquivística/documentação33 e 12 objectos na categoria 
Equipamentos	fixos34, totalizando 145 objectos tipologicamente diferentes35.

 Não obstante, o inventário permite equacionar a colecção a partir de modelos sistematizadores, e 
considerar as hipóteses metodológicas a adoptar em futuras acções de conservação e tratamento da colecção.

28Subentende uma apreciação do objecto em 
função da seguinte categorização: Bom: o objecto 

não apresenta sinais de degradação requerendo 
apenas manutenção preventiva; Razoável: 
o objecto apresenta sinais de deterioração 

parcial, com danos que não perturbam a sua 
funcionalidade requerendo apenas intervenções 

pontuais de conservação; Mau: o objecto 
manifesta sinais evidentes de degradação, 
com estragos que afectam e condicionam 
o	desempenho	da	função,	exigindo	acções	

de consolidação;  Ruína: o objecto perdeu a 
intencionalidade funcional derivado à parcial ou 

total degradação. 
29Consultar	Anexo	1,	p.	I	-	pp.CLXXVIII,		Fichas	de	

Inventário e Catalogação . Numa fase posterior 
do projecto irá integrar a base de dados do fundo 

documental do Núcleo Museológico
  30Nº Ficha 001 – 099 | Nº inventário LA. 001 – LA. 071 

(b)
  31Nº Ficha 100 – 122 | Nº inventário LA. 072 – LA. 092
  32Nº Ficha 123 – 154 | Nº inventário LA. 093 – LA. 124
  33Nº Ficha 155 – 162 | Nº inventário LA. 125 – LA. 132
  34Nº Ficha 163 – 178 | Nº inventário LA. 134 – LA. 145
  35É pertinente referir que a colecção se encontra 

nas instalações do Lagar, pelo que se revela 
necessário encontrar um espaço de reserva 

alternativo para acondicionamento do espólio, 
de forma a não condicionar as intervenções 

futuras	no	espaço	físico	do	Lagar.	Sugere-se	as	
instalações da Câmara Municipal em Santiago do 

Escoural ou o estaleiro da Junta de Freguesia.
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 3.6 lAgAr Como Sítio DE INtErEssE PAtrImoNIAl

 O conceito de património é dotado de uma carga profundamente identitária. O valor patrimonial está 
directamente associado à historicidade do objecto36,	à	sua	significação	cultural,	ou	seja	a	construções	plenas	
de valores representativos da memória colectiva de uma determinada comunidade. 
 Considerado um bem cultural, destaca-se no tecido urbano e no conjunto das manifestações culturais 
por	 representar	 heranças	 técnicas	 e	 culturais	 de	 temporalidades	 passadas,	 de	 significação	 histórica.	 São	
estes	os	elementos	não	 tangíveis	do	património	cultural	que	carecem	ser	salvaguardados.	A	especificidade	
das	configurações	espaciais	internas,	a	constituição	estética,	as	formas	e	os	símbolos	inscritos	na	matriz	do	
edificado,	os	objectos	e	artefactos,	representam	imagens	repletas	de	memórias	e	valor	patrimonial.
 O conjunto do Lagar, considerado um bem cultural em virtude da sua unidade ou integração na 
paisagem, assume um valor singular do ponto de vista etnológico e antropológico uma vez que compreende 
realizações singulares da actividade humana.
 A idealização patrimonial sugere um processo de emblematização do constructo social através da 
materialidade das suas práticas culturais. O Lagar é assim objecto de um plano de salvaguarda do valor 
patrimonial,	reabilitação	e	renovação	tendo	em	conta	as	especificidades	da	sua	morfologia	e	contexto	social.	
	 Sugere-se,	 deste	 modo,	 a	 classificação	 do	 complexo	 edificado	 do	 Lagar	 em	 imóvel	 de	 interesse	
Municipal e/ou Público37 em função da sua potencialidade. As autarquias locais, e a restante administração 
publica	ou	privada,	assumem	uma	função	especifica	no	domínio	da	valorização	do	património	cultural.	Neste	
sentido, as acções devem preconizar o desenvolvimento sustentável da preservação do património cultural 
tendo	em	consideração	os	traços	inerentes	a	essa	classificação,	e	as	políticas	intervencionistas	adoptadas	nos	
sítios	ou	aldeias	históricas.

36O património entendido aqui essencialmente na 
sua	configuração	material,	quer	de	carácter	imóvel	

(edificado),	quer	móvel	(objectos).
 37Ver	anexo	II	-	Inventário	do	Património	

Edificado,	p.	CLXXIX
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  3.6.1 PAtrImóNIo EDIfICADo

 Depois de uma abordagem sintética dos antecedentes históricos, com base numa perspectiva histórico 
tecnológica, propõe-se a problematização da questão do património industrial e da sua conservação numa 
óptica de resposta às necessidades culturais da comunidade e de preservação da sua memória. A conjugação 
destes	 factores	 com	 as	 potencialidades	 espaciais,	 arquitectónicas	 e	 também	 turísticas	 das	 edificações	 de	
carácter	 industrial,	 representa	uma	proposta	 coerente	e	expressiva	para	um	novo	olhar	 sobre	o	património	
industrial.
	 Do	ponto	de	vista	urbanístico,	o	alargamento	do	conceito	de	património	arquitectónico	ao	conjunto	do	
edificado,	prende-se	com	a	noção	de	“museificação”	do	património,	permitindo	uma	reapropriação	do	passado	
para	motivos	culturais	ou	 lúdicos.	Não	obstante,	ao	património	 físico	e	construído	 junta-se	a	cultura	na	sua	
dimensão imaterial. 
	 A	figura	do	edificado,	entendido	como	um	objecto	singular,	integra	um	conjunto	de	preocupações	relativas	
à	sua	 intencionalidade	 funcional,	estética,	histórica,	sociocultural	e	simbólica,	 justificando	a	necessidade	de	
cristalizar as transformações e os processos de mudança social inerente ao mesmo. A consagração da noção 
de	sítio	com	valor	patrimonial	lança	as	bases	para	o	reconhecimento	em	particular	dos	“objectos	monumento”	
como	objectos	de	salvaguarda	patrimonial.	Deste	modo,	a	circunscrição	à	figura	do	edifício	“monumento”	remete	
para um conceito de conservação que abrange a valorização museológica e a sua dinâmica sociocultural38. 
 O modelo de intervenção no espaço traduz-se no conceito de reabilitação que, por sua vez, defende 
a salvaguarda dos conjuntos históricos de matriz rural tradicional. A ideia de reabilitação constitui-se deste 
modo como a base para o entendimento do património e para a sua respectiva salvaguarda numa perspectiva 
museológica. Preservar o património passa assim a integrar uma conceptualização mais ampla, incorporando 

38Toma-se	como	exemplo	a	intervenção	e	
consolidação desta tipologia de estruturas 

culturais nos concelhos de Idanha-a-Nova (Núcleo 
Museológico	do	Azeite	–	Complexo	de	Lagares	de	

Proença-a-Velha) e Campo Maior (Lagar Museu 
do Palácio d’Olivã).
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a	necessidade	de	o	devolver	à	comunidade	de	pertença.		Partindo	da	premissa	que	“sítio	também	é	memória”,	a	
ênfase	coloca-se	na	preservação	da	composição	do	sistema	tecnológico,	dos	vestígios	materiais	da	actividade	
do Lagar.
 
 O presente, selecciona do passado elementos estruturais dotando-os de uma valoração absoluta, 
presentificando-os	posteriormente.	Neste	sentido,	importa	ter	em	conta	o	edificado	e	sua	interacção	na	malha	
urbana	em	que	se	insere,	a	capacidade	de	adaptação	do	edificado	às	novas	exigências	funcionais,	o	nível	de	
intervenção	a	assumir	nas	acções	de	reabilitação.	A	definição	dos	parâmetros	de	intervenção	estende-se	aqui	
à	noção	de	espaço	material,	de	configuração	estética	e	de	funcionalidade	pré	existente.	
	 A	materialização	do	 complexo	edificado	do	Lagar	num	equipamento	 cultural	 pressupõe	um	espaço	
qualificado	e	renovado	em	termos	arquitectónicos.	Uma	intervenção	desta	natureza	passa	por	redesenhar	o	
espaço	cénico	do	tecido	urbano,	actuando	a	vários	níveis,	considerando	a	linguagem	arquitectónica	e	o	seu	
contexto	de	 inserção.	Assim,	sugere	a	reabilitação	de	um	edifício	com	interesse	histórico;	a	(re)qualificação	
de	uma	área	periférica	em	 relação	à	malha	orgânica;	a	 redefinição	e	consequente	 revitalização	dos	 limites	
urbanos;	a	criação	de	novos	circuitos	de	 interesse	público,	 implicando	consequentemente	a	 reconfiguração	
da envolvente (acessos, estacionamento, mobiliário urbano etc.); a integração da paisagem “urbana” e a 
dinamização da sua malha.
	 Não	obstante,		a	valorização	do	edifício	enquanto	obra	arquitectónica	poderá	funcionar	como	um	factor	
de	captação	de	público,	evocando	a	experimentação	da	própria	arquitectura.	
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4. PotENCIAlIDADEs E DEbIlIDADEs

	 Tratando-se	de	um	programa	de	algum	modo	específico	incidindo	numa	área	concreta,	as	estratégias	e	
acções que vierem a ser traçadas no âmbito deste projecto deverão representar contributos ao desenvolvimento 
integrado e sustentável da área de intervenção - Santiago do Escoural. Porém, como o âmbito de intervenção 
deste	programa	alude,	particularmente,	sobre	o	antigo	Lagar	de	azeite,	a	definição	dos	objectivos	justifica	uma	
análise mais aprofundada e uma sistematização do quadro de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
afectas à localidade e, mais concretamente ao Lagar. 
	 Considerada	como	uma	abordagem	que	retrata	uma	realidade	dinâmica	e	complexa,	a	matriz	Swot39 
visa	a	detecção	dos	principais	elementos	a	reter	para	a	definição	de	uma	estratégia	local.

 4.1 ANálIsEs Swot 

	 Pretende-se	efectuar	uma	avaliação	específica	sobre	o	plano	das	forças,	fraquezas,	oportunidades	e	
ameaças que, de certo modo, concorrem para a viabilidade da presente proposta de refuncionalização. Uma 
avaliação	dos	aspectos	mais	carenciados	das	 tendências	evolutivas	da	área	de	 intervenção.	O	diagnóstico	
incidirá sobre a área de intervenção - Santiago do Escoural - e, simultaneamente sobre o Lagar tomado aqui 
como objecto central, de modo a perspectivar um panorama mais vasto sobre a realidade social e cultural deste 
lugar.

39Strong’s, weakness, opportunities and treats.
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  4.1.1 ANálIsEs Swot - sANtIAgo Do EsCourAl40

fACtorEs INtErNos

Forças
1.	Situação	geográfica	privilegiada	–	eixo	Lisboa	-	Madrid.	Existência	no	 território	da	área	de	 intervenção	e	
na	sua	envolvência	próxima,	de	importantes	eixos	viários:	Rodoviários	–	EN	2	e	EN	370	da	Rede	Rodoviária	
Nacional	e	A6-	Auto-estrada	(eixo	Lisboa	-	Madrid);	Ferroviários	-	Estação	Ferroviária	de	Casa	Branca	(Lisboa	
- Faro).
2.	 Diversidade	 das	 características	morfológicas	 e	 climáticas.	 Sob	 o	 ponto	 de	 vista	 físico,	 inclui	 regiões	 de	
pleneplanície	e	o	eixo	orográfico	da	Serra	de	Monfurado	com	declive	superior	a	25%.	A		estação	meteorológica	
de	Santiago	do	Escoural	(bacia	hidrográfica	do	Sado),	aponta	para	registos	diminutos	da	precipitação	na	ordem	
dos 880 mm (incentivo à prática do turismo rural).
3.	 Elevada	 riqueza	 do	 património	 natural.	 O	 elevado	 valor	 ecológico	 é	 reafirmado	 pelas	 áreas	 protegidas	
existentes,	onde	se	contam:	Rede	Natura	2000	(Sitio	de	Monfurado),	e	Reserva	Agrícola	Nacional	(RAN).
4.	Elevada	qualidade	do	património	natural	e	paisagístico,	a	elevada	biodiversidade,	a	hospitalidade	da	população	
e	a	existência	de	património	edificado,	poderão	ser	potenciados	em	termos	de	aproveitamento	turístico.
5.	Região	com	um	vasto	conjunto	de	elementos	do	património	arqueológico	traduzido	pela	abundância	de	sítios	
e achados arqueológicos. São referenciados os achados de arte rupestre como o conjunto arqueológico da 
herdade da Sala, ou Grutas do Escoural, e o Tholos pela sua visibilidade na estrutura da paisagem.
6.	Alguma	relevância	no	domínio	do	património	etnográfico	e	cultural	assente	na	transmissão	de	vivências	e	
tradições	que	se	distinguem	pela	singularidade	e	especificidade	local.

40A análise Swot  efectuada à localidade de 
Santiago do Escoural tem aqui em consideração 

apenas os factores directamente relacionados 
e direccionados para a implementação do 

projecto. Para informação mais detalhada ao 
nível	das	análises	Swot relativas à localidade de 
Santiago do Escoural consultar "Potencialidades 

e debilidades", in Plano de Acção da Vila de 
Santiago do Escoural - Relatório de diagnóstico 

prospectivo,	Oficina	Imobiliária,	Lda,	2000,	pp.	118	
a 129.
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Fraquezas
1.	 Falta	 de	 adequabilidade	 das	 redes	 de	 acessibilidade	 existentes,	 aos	 níveis	 de	 serviço	 desejável,	
nomeadamente,	as	enquadráveis	num	contexto	de	 interligação	entre	os	 transportes	colectivos	rodoviários	e	
ferroviários.
2. Região de contrates climáticos com acentuada variação espacial e estacional. Amplitudes térmicas bastante 
acentuadas.
3.	Ausência	generalizada	de	sinalética	turística	e	direccional.
4.	Carência	de	espaços	públicos.
5.	Envelhecimento	da	população	e	as	dinâmicas	demográficas	repulsivas	a	que	se	assistem	na	freguesia.

fACtorEs ExtErNos

Oportunidades
1.	 Estabelecer	 e	 fomentar	 laços	 de	 cooperação	 e	 parceria	 susceptíveis	 de	 gerar	 e	 consolidar	 pólos	 de	
desenvolvimento.
2.	Possibilidade	de	aumentar	o	potencial	turístico.
3.	Valorização	da	reabilitação	urbana	com	o	apoio	de	instrumentos	de	política	específicos	e	incentivos	fiscais.	
4. Reforço da dinâmica populacional e associativa.
5.	Inscrição	na	rota	dos	itinerários	culturais	a	nível	concelhio	e	regional.
6.	Promoção	da	visibilidade	externa	das	singularidades	da	região	por	forma	a	estimular	a	sua	procura.
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Ameaças
1. Na paisagem urbana, é notório o estado de degradação de alguns imóveis e a falta de integração das 
construções mais recentes. 
2.	Descaracterização	progressiva	do	edificado.
3.	A	falta	de	qualidade	nas	intervenções	de	recuperação	dos	edifícios	mais	significativos	da	cultura	local,	e	uma	
generalizada	ausência	de	critérios	nas	intervenções	realizadas	no	edificado	de	matriz	popular	tradicional.

  4.1.2 swot - lAgAr / NúClEo musEológICo

fACtorEs INtErNos

Forças
1.	 Potencial	 do	 complexo	 edificado.	Apresenta	 zonas	 de	 área	 coberta	 e	 zona	 descoberta	 potenciadora	 de	
actividades ao ar livre.
2.	Viabilidade	para	classificação	de	imóvel	com	interesse	Público	ou	Municipal.
3.	Excelentes	condições	de	adaptabilidade	para	a	implementação	do	projecto	de	refuncionalização	e	reconversão	
in situ.
4.	Existência	de	equipamentos	e	mobiliário	industrial	e	etnográfico	em	bom/razoável	estado	de	conservação.
5.	Existência	de	espólio	fixo	e	móvel.
6.	Edifício	integrado	nos	limites	da	Rede	Natura	2000	–	Sítio	de	Monfurado.
7. Localização do imóvel em relação à malha urbana permite uma interacção directa com o património natural 
e	uma	relação	urbano/rural	sadia	favorecendo	a	diversificação.
8. Imóvel abrangido pelos limites de intervenção do Programa de Revitalização de Vilas e Aldeias Históricas da 
CCDR Alentejo.
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Fraquezas
1.	Estado	de	deterioração	parcial	do	complexo	edificado,	resultante	do	abandono	das	práticas.

fACtorEs ExtErNos

Oportunidades
1. Constitui propriedade da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
2.  Aumentar o potencial recreativo da zona envolvente. 
3. Constituir uma estrutura de acolhimento de actividades promovidas por entidades associativas e privadas.
4. Gerar novas centralidades.
5.	 Estabelecer	 e	 fomentar	 laços	 de	 cooperação	 e	 parceria,	 susceptíveis	 de	 gerar	 e	 consolidar	 pólos	 de	
desenvolvimento.
6. Possibilidade de dotar a área de intervenção com uma plataforma de acolhimento de programação cultural e 
artística,	contribuindo	para	a	diversidade	das	práticas	culturais.
7. Possibilidade de implementação de uma relação urbano/rural sadia – estabelecer uma linha de articulação 
entre	lagar	e	malha	urbana	orgânica:	requalificação	de	uma	área	periférica	do	aglomerado;	revitalização	dos	
limites urbanos; criação de novos circuitos de interesse público.
8. Estimular a dinamização da actividade sociocultural.
9.	Promover	a	qualificação	profissional	dos	recursos	humanos,	através	da	criação	de	emprego.
10. Articular o plano de acção do presente programa com o programa eleitoral 2009/2013 estabelecido pela 
Junta	de	Freguesia	de	Santiago	do	Escoural,	no	âmbito	da	criação	do	futuro	centro	cultural,	convívio	e	multi-
usos.
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11.	Contribuir	para	a	consciencialização,	preservação	e	divulgação	do	património	industrial	e	etnográfico.
12. Contribuir para o reforço identitário da comunidade.

Ameaças
1.	Possibilidade	da	degradação	total	do	edifício.
2.	Degradação	do	património	industrial	e	etnográfico.
3. Despersonalização da lógica de lugar.
4. Viabilidade económica do projecto.

 O diagnóstico efectuado permite tirar algumas ilações acerca das potencialidades e debilidades da 
área de intervenção e do Lagar. 
	 Neste	 contexto	 surge	 um	 quadro	 de	 forças	 e	 oportunidades	 claramente	 favorável.	 As	 vantagens	
encontram-se particularmente ligadas à diversidade de agentes a intervir positivamente no território, à dinâmica 
cultural,	à	riqueza	do	património	cultural,	à	localização	geográfica	e	aos	seus	recursos	ambientais	e	paisagísticos.	
 É da análise das possibilidades emergentes desta avaliação que irão resultar as linhas de orientação 
referentes à fase de projecto que se desenvolverá posteriormente.
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5. ProgrAmA PrElImINAr

 5.1 ProPostA DE INtErvENção musEológICA

 Considerando um diagnóstico com hipóteses no âmbito de uma intervenção museológica na perspectiva 
da valorização e salvaguarda do património cultural e material, trata-se de uma tentativa de inovação museológica 
ao	nível	do	plano	 local,	assumindo	porém	um	 importante	papel	na	descentralização	cultural	e	na	projecção	
sociocultural. 
 O conceito de Museu41	pode	ser	definido	como	uma	instituição	de	carácter	permanente,	com	ou	sem	
personalidade	jurídica,	sem	fins	lucrativos,	dotada	de	uma	estrutura	organizacional	que	lhe	permite:
     a) garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, 
incorporação,	inventário,	documentação,	conservação,	interpretação,	exposição	e	divulgação,	com	objectivos	
científicos,	educativos	e	lúdicos;
     b) facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e 
o desenvolvimento da sociedade.

	 A	definição	que	se	contempla	expressa	as	funções	que	uma	instituição	museológica	deve	desempenhar.	
Trata-se	da	conservação,	catalogação,	restauro	e	exibição	ordenada	das	colecções;	da	investigação	no	âmbito	
das	 suas	 colecções	 e/ou	 da	 sua	 especialidade;	 da	 organização	 periódica	 de	 exposições	 de	 acordo	 com	a	
natureza do museu; da elaboração e publicação de catálogos; o desenvolvimento de actividades e atractivos 
didácticos respeitantes aos seus conteúdos.

41Conceito de Museu, de acordo com a Lei Quadro 
dos Museus Portugueses – Lei n.º 47/2004, 

publicada no Diário da República – I série – A, n.º 
195 – 19 de Agosto de 2004.
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	 Segundo	 Rocha	 Trindade	 (1993),	 as	 múltiplas	 funções	 de	 um	 museu	 encontram	 o	 seu	 expoente	
máximo	em	espaços	modernos	e	actualizados	de	ampla	dimensão	nos	quais	a	interactividade	com	o	público	é	
levada	ao	extremo.	As	funções	inerentes	a	um	museu	articulam-se	em	torno	de	uma	relação	que	se	estabelece	
entre	o	objecto	cultural	e	o	público.	São	precisamente	estas	relações	que	estruturam	e	determinam	a	finalidade	
essencial da programação museológica.
 Sendo a instituição museológica, um espaço privilegiado para a conservação, estudo e perpetuação 
do património cultural, os conteúdos e a linha orientadora visam mostrar como podem estas instituições 
estabelecer a ligação entre a instituição propriamente dita e a comunidade que representa. Neste sentido 
pretende-se a criação de um espaço de divulgação e consolidação das narrativas de construção identitária. 
A	visão	das	raízes	culturais	definidas	e	representadas	num	espaço	museológico,	é	importante	principalmente	
para	o	“visitante”	pois	cada	vez	mais	se	vive	sob	a	influência	dos	particularismos	nacionais,	regionais	e	locais.	
Dar a oportunidade aos actores sociais de “conviverem” com o seu passado, com as sua história e/ou com 
as	suas	raízes,	é	dar	simultaneamente	a	oportunidade	de	se	reavivarem	memórias	sociais	e	culturais	e	de	se	
aprender, ou reaprender, a gostar de determinado património. 
	 Do	ponto	de	vista	conceptual,	a	proposta	aqui	apresentada	define-se	como	um	importante	aparelho	na	
projecção de patrimónios culturais. Centrada na valorização, perpetuação e desenvolvimento da “história do 
mundo	rural”	no	sentido	de	perpetuar	a	memória	do	lugar,	define-se	como	uma	intervenção	cultural	ajustada	às	
realidades	da	região,	no	sentido	de	influir	contra	a	descaracterização	identitária	das	comunidades	beneficiárias.	
Esta	unidade	museológica	emerge	com	o	objectivo	de	 tornar	 inteligível	uma	determinada	cultura	 identitária,	
funcionar como agente catalisador de conservação do património cultural, e da sua difusão e valorização 
através da apropriação pela comunidade.
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 Neste sentido, a missão deste núcleo museológico prende-se com a interpretação, o debate e 
divulgação, sendo simultaneamente um agente potenciador de acontecimentos futuros. Perspectiva-se o núcleo 
como	um	lugar	de	confluências,	de	reflexão,	um	espaço	dinâmico	tomado	como	um	facto	social	uma	vez	que	é	
o mediador entre a evocação da realidade que transmite e a comunidade, que a incorpora e dela se apropria.
 O Núcleo Museológico é então concebido como um aparelho ideológico cuja função principal é assegurar 
a projecção de memórias, estruturar e reforçar a identidade da comunidade. Perspectiva-se a actividade do 
Núcleo Museológico de forma a romper com o paradigma tradicional dos museus enquanto meras unidades 
estanque, orientando a sua estratégia para a diversidade cultural e sua dinamização. A utilização do recurso 
museu passa a integrar o discurso conceptual numa tentativa de o situar na óptica do desenvolvimento.
  
  5.1.1 moDElo DE rEfuNCIoNAlIzAção

 O presente programa apresenta-se como uma espécie de diagnóstico que sugere hipóteses no âmbito 
de	uma	intervenção	museológica	de	carácter	 industrial	e	etnográfico.	Trata-se	de	elaborar	uma	proposta	de	
refuncionalização	para	o	núcleo	do	Lagar	considerando	o	capital	simbólico	do	mesmo.	O	complexo	do	antigo	
Lagar	do	Pomarinho	representa	uma	mais	valia	muito	significativa	para	a	idealização	do	programa	museológico,	
cuja linguagem sugere simbioses entre a dimensão funcional (funções) e espacial (instalações que se pretendem 
manter e recuperar). O património arquitectónico integrado e a circunscrição dos testemunhos em relação ao 
espaço	físico,	fomentam	uma	reconversão	programática	in situ42 no sentido em que o programa museológico 
irá	ser	desenhado	em	função	das	pré-existências.	Aliás,	uma	das	premissas	para	a	constituição	de	um	núcleo	
museológico	considera	que,	tanto	a	concepção	museológica	como	museográfica	se	fundamentam	com	base	
em	elementos	que	conjugam,	de	forma	coerente,	os	conteúdos	e	o	espaço	físico.	

42Não obstante, o conceito de in situ pressupõe, 
para além da patrimonialização dos testemunhos 
culturais,	a	integração	do	património	edificado,	

natural	e	paisagístico.	
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 Neste sentido, apresenta-se uma proposta de implementação dos espaços museológicos alusiva 
ao programa de intervenção museológica. Assim, sugere-se que o Núcleo Museológico do Lagar integre os 
seguintes espaços funcionais:

área de recePção dos visitantes

 Espaço polivalente de relacionamento público onde se encontra a bilheteira, informação relativa ao 
acervo	e	funcionamento	do	Núcleo	Museológico,	serviços	de	apoio	ao	visitante.	Define-se	como	uma	área	de	
fluxo	dos	visitantes	uma	vez	que	estes	podem	aceder	às	demais	instalações	do	Núcleo.

loja do visitante

 Pequeno ponto de venda. Espaço de divulgação e merchandising de produtos regionais, souvenirs, 
publicações,	artigos	científicos,	catálogos	e	programação	cultural	Integrará	material	informativo	e	promocional	
relativo à freguesia e ao concelho.

exPosição Permanente | núcleo central

	 O	Núcleo	Central,	composto	pela	aparelhagem	mecânica,	 integra	uma	área	significativa	do	edifício.	
Constituir-se-á como um centro de informação e documentação sobre o processo de fazer azeite. Um lugar 
onde	se	difunde	os	aspectos	técnicos	relacionados	com	a	actividade	oleícola,	actuando	simultaneamente	como	
um	espaço	de	integração	social	onde	a	comunidade	se	revê.	
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	 Propõe-se	adoptar	uma	dinâmica	expositiva	que	permita	a	existência	de	vários	níveis	de	informação	
disponível,	de	modo	a	promover	o	alargamento	de	público	e	 faixas	etárias.	Os	conteúdos	expositivos	fixos	
serão,	na	medida	do	possível,	acompanhados	de	informação	gráfica	relativa	ao	testemunho,	do	registo	áudio	
de	memórias	 fixadas	pela	 tradição	oral	 dos	agentes	da	comunidade,	de	 forma	a	disponibilizar	um	nível	 de	
informação	mais	detalhado	do	espólio,	integrando	e	contextualizando	o	Lagar.
	 Pretende-se	proporcionar	ao	visitante	uma	panorâmica	contextual	sobre	a	herança	cultural	da	actividade	
oleícola	implícita	na	região.

ala de exPosição temPorária

	 As	memórias	fixadas	no	espaço	físico	e	as	características	do	mesmo	(zona	de	descarga,	pesagem,	
lavagem,	e	restante	corredor)	remetem	para	uma	intervenção	de	carácter	rotativo.	Deste	modo,	as	exposições	
temporárias	além	de	contribuírem	para	a	renovação	cénica	do	espaço,	constituem-se	como	agentes	promotores	
de	actividades	culturais	diversificadas,	permitindo	a	renovação	e	dinamização	do	potencial	do	Núcleo,	através	
de	 novos	 discursos.	Actua	 como	 um	 espaço	 de	 complementaridade,	 uma	 extensão	 do	 Serviço	 Educativo,	
atestando	a	versatilidade	dos	espaços	expositivos.	
	 Não	 obstante,	 a	 exposição,	 enquanto	 fase	 essencial	 do	 tratamento	museográfico,	 constitui	 a	 face	
visível	da	relação	entre	o	museu	e	o	seu	público.	

auditório | centro multiusos

 A prática cultural apresenta-se como uma categoria indispensável ao desenvolvimento equilibrado e 
harmonioso da sociedade considerando-se assim um elemento estruturante. Os centros culturais, constituem-
se como locais de difusão e de promoção das actividades culturais. Deste modo, as suas acções e conteúdos 
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programáticos devem estar orientados para a promoção e apresentação de programas com carácter regular, 
dando resposta às necessidades educativas e formativas da comunidade.
	 Estrutura	de	apoio	às	acções	do	Serviço	Educativo.	Perfila-se	como	uma	sala	de	apresentações,	de	
seminários	e	conferências.

serviço educativo

 Funciona como um pólo estratégico de difusão do património, desenvolvendo uma vasta acção de 
promoção, divulgação e valorização. Promove a comunicação educativa à escala local e regional. Propõe-se a 
dinamizar actividades pedagógica estimulando à criatividade e sensibilização ambiental. 
	 As	 acções	 deste	 módulo	 funcional	 passam	 pela	 promoção	 das	 competências	 socioeducativas	
contribuindo	para	o	desenvolvimento	social,	cultural,	cognitivo	e	afectivo	do	indivíduo,	fomentando	a	valorização	
do	património	cultural.	Numa	perspectiva	de	educação	não	formal,	o	serviço	educativo	promove	ateliês	e	oficinas	
práticas	dirigidas	a	públicos	diversos;	organiza	visitas	às	exposições	do	Núcleo,	aos	espaços	paisagísticos,	etc.	
Também	os	 seminários,	 são	 eixos	 centrais	 na	 programação	 numa	perspectiva	 de	 aproximação	 dinâmica	 à	
cultura contemporânea. Este pólo assume-se como um instrumento de planeamento estratégico de integração 
dos	indivíduos	no	desenvolvimento	local.	
	 O	 estabelecimento	 de	 parcerias	 a	 nível	 nacional	 e	 internacional	 com	 instituições	 que	 partilham	
interesses	comuns	constitui	outro	eixo	central	na	intervenção	do	Serviço	Educativo.	
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galeria de documentação

 Este serviço é responsável pela recolha, organização, documentação, estudo e gestão do espólio 
documental.	 Pretende-se	 que	 este	 espaço	 possa	 integrar	 o	 fundo	 documental	 e	 arquivístico	 associado	 ao	
património histórico do Lagar.

secção administrativa

 Espaço de ingresso de carácter administrativo-técnico. Serviço onde se centraliza a organização 
e gestão de toda a actividade do Núcleo Museológico. Assume a articulação e gestão, a programação, a 
coordenação, o acompanhamento e a avaliação das actividades desenvolvidas pelos restantes serviços do 
Núcleo.	 Serviço	 responsável	 pela	 definição	 da	 estratégia	 do	 programa	museológico	 relativamente	 às	 suas	
funções	e	objectivos,	a	definição	de	normas	e	procedimentos,	assim	como	proceder	à	organização	logística		
dos serviços do Núcleo. 
 Sugere-se que o enquadramento orgânico de gestão museológica, promova a intervenção da 
comunidade na gestão da programação do núcleo. São actores as associações locais, ONG’s, assim como a 
representação	das	instituições	do	poder	local.	Este	entrosamento	pressupõe	novas	estratégias	de	planificação	
e programação da actividade museológica.

serviço bar

	 Sugere-se	 que	 através	 da	 implementação	 deste	 serviço	 resulte,	 para	 além	 do	 retorno	 financeiro	
da	concessão	a	uma	entidade	privada,	em	mais	um	atractivo	no	sítio	que	proporcione	ao	público	em	geral	
condições agradáveis complementares à visita.
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zoNA DE ANfItEAtro 
 Espaço polivalente ao ar livre que se destina à articulação e desenvolvimento de trabalhos práticos no 
âmbito	das	ofi	cinas	e	actividades	de	educação	ambiental	e	animação	sociocultural,	assim	como	se	constitui	
como	um	espaço	de	acolhimento	de	eventos	de	índole	cultural	e	artística.

Legenda:

Figura 17: Modelo de refuncionalização. Proposta de implementação de espaços funcionais para o Núcleo 
Museológico do Lagar.

48



orgANIgrAmA DE ACEssos

 O organigrama apresentado foi esboçado tendo em conta que se trata de uma reconversão museal, 
uma	 preexistência	 do	 edifício	 que	 origina	 uma	 actuação	 que	 clarifi	ca	 a	 organização	 do	 espaço	 existente,	
designadamente	em	 relação	à	ala	 de	exposição	permanente.	O	arranjo	 destes	espaços	 foi	 desenhado	em	
função	 do	 edifi	cado	 preexistente	 e	 respectivas	 áreas	 funcionais.	 Deste	modo,	 a	 intervenção	 no	 âmbito	 do	
programa museológico encontra-se, de certo modo condicionada pelo projecto de arquitectura, submetendo 
estas	acções	a	um	processo	de	desenvolvimento	contíguo.	

	 Defi	niram-se	para	o	Núcleo	módulos	funcionais	abertos	ao	público	(Área	de	recepção	dos	visitantes;	Loja	
do	visitante;	Núcleo	central	–	Exposição	Permanente;	Ala	de	Exposição	Temporária;	Galeria	de	Documentação;	
Auditório	|	Centro	Multiusos);	Serviço	Bar;	Instalações	sanitárias;	Zona	de	Anfi	teatro,	e	espaços	funcionais,	em	
princípio,	reservados	ao	público	(Secção	Administrativa;	Serviço	Educativo).	

	 No	 plano	 que	 se	 apresenta,	 pretende-se	 assegurar	 o	 nível	mínimo	 de	 satisfação	 às	 necessidades	
específi	cas	dos	utentes	com	mobilidade	condicionada.	Neste	sentido	sugere-se,	para	além	do	dimensionamento	
e caracterização adequada dos espaços, o recurso a rampas e plataformas elevatórias.
 Não obstante, o projecto de refuncionalização deverá ser planeado, questionado e desenvolvido por 
uma equipa multidisciplinar formada por técnicos de diversas disciplinas: arquitectos, engenheiros, museólogos, 
antropólogos entre outros. Deste modo, a conceptualização do projecto surge de um constante diálogo entre os 
elementos	da	equipa,	o	que	permite	uma	avaliação	contínua	e	as	necessárias	readaptações	e	rectifi	cações	do	
mesmo.

Figura 18: Proposta de organigrama de acessos.

Legenda:
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 5.2 ProgrAmA DE DEsENvolvImENto INtEgrADo

 
 A vertente do turismo cultural tem a capacidade de ensaiar uma estratégia de mudança na construção 
da	“cultura	cívica”,	e	de	organizar	uma	política	de	desenvolvimento	local	e	regional	associado	e	favorecido	pela	
existência	de	recursos	patrimoniais.
	 O	património	apresenta-se	então	como	um	dos	principais	e	mais	emblemáticos	símbolos	do	consumo,	
um	recurso	turístico	que	favorece	os	propósitos	de	desenvolvimento	local	e	sustentável,	gerador	de	mais-valias	
económicas, sociais e culturais.
	 Neste	quadro,	atendendo	ao	seu	valor	de	uso,	o	património	surge	como	um	estímulo	do	progresso	social	
e económico, favorecendo o desenvolvimento local e contribuindo simultaneamente para a sua revitalização 
económica. Em suma, o carácter atractivo da vertente do património cultural, materializado na instituição 
museal, possibilita a implantação da dinâmica económica-comercial e a promoção de uma certa imagem de 
qualidade e de genuidade associada à matriz que a pertence.
 Porém importa referir que a politica de salvaguarda patrimonial não pode ser desenvolvida apenas 
com	base	no	referencial	turístico.	Do	mesmo	modo,	para	que	o	turismo	seja	reconhecido	como	um	vector	de	
valorização patrimonial e paralelamente um potenciador de estratégias de desenvolvimento local, terá que ser 
conceptualizado como um agente de revalorização e promoção dos recursos e valores patrimoniais.
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 A questão da sustentabilidade económica constitui-se como um dos aspectos centrais desta proposta. A 
amplitude conceptual que perspectiva o património como um importante vector estratégico, admite que o mesmo 
tem capacidade de poder ser rentabilizado enquanto plataforma de desenvolvimento local. O património constitui 
assim um recurso em torno do qual se poderão articular estratégias que contemplam diversas parcerias. Para 
tal há que considerar acções piloto que possam ser assimiladas pela população local, também materializadas 
em oportunidades reais de desenvolvimento. A operacionalização do recurso património assume uma posição 
de	destaque	nas	políticas	de	planeamento,	particularmente	as	que	tendem	a	operacioná-lo	como	um	recurso	
turístico,	favorável	às	economias	locais	de	matriz	rural.	
	 Deste	modo,	para	além	de	contribuir	definitivamente	para	a	preservação	da	memória	colectiva	do	Lagar	
e do património etnológico, a instalação do Núcleo Museológico para além da promoção cultural e educativa, 
deve pautar pela promoção de componentes lúdicas e interactivas que representem uma maior atractividade 
e simultaneamente potenciadores de receitas. Os conceitos de rentabilidade e auto sustentação sugerem que 
se	estabeleça	um	equilíbrio	entre	a	vertente	económica	e	o	domínio	sociocultural.	Deste	modo,	a	cobrança	de	
ingressos, ainda que por um valor meramente simbólico, o serviço de bar, a venda de souvenirs, catálogos, a 
promoção	de	cursos	de	formação,	conferências,	colóquios	e	o	acolhimento	de	eventos	artísticos,	constituem	os	
agentes catalisadores de uma estratégia comercial rentável e geradora de receita.
 A visibilidade social e mediática de projectos e iniciativas dirigida a espaços de matriz rural, no âmbito 
de	 políticas	 de	 desenvolvimento	 regional	 (articulação	 do	 discurso	 institucional	 -	 Câmara	Municipal	 e	 Junta	
de Freguesia, com as dinâmicas locais - associações e outros actores da sociedade civil local), sugere a 
ideia	 de	 revitalização	destes	 espaços	para	 fins	 culturais,	 económicos,	 turísticos,	 etc.,	 e	 simultaneamente	 a	
racionalização e articulação de investimentos.  
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	 No	quadro	dos	recursos	financeiros,	avança-se	aqui	com	possíveis	fontes	de	financiamento	para	a	fase	
de projecto e desenvolvimento das acções programáticas do núcleo museológico:

1. Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas – PRAUD - OBRAS
	 Linhas	de	acção:	apoio	no	domínio	da	reabilitação	e	renovação	de	edifícios	públicos	com	identidade	
e interesse cultural; infra-estruturas e equipamentos (apresentação de candidaturas até 31 de Março de cada 
ano, junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – (CCDRA).

2. Programa de Desenvolvimento Rural – PRODER
 Linhas de acção: conservação e valorização do património rural, no âmbito das acções para a 
preservação	 e	 recuperação	 de	 práticas	 culturais;	 refuncionalização	 de	 edifícios	 de	 traça	 tradicional	 para	
actividades associadas à preservação e valorização da cultura local. 

3. Programa de Intervenção do Turismo (PIT) - Turismo de Portugal, I.P.
	 Linhas	de	acção:	Linha	de	Apoio	I	–	Territórios,	destinos	e	produtos	turísticos.	Incentivos	à	consolidação	
e	requalificação	de	imóveis	classificados;	criação/requalificação	de	equipamentos	culturais	e	suas	envolventes;	
requalificação	do	espaço	público;	criação	de	sinalização	rodoviária	turística.
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4. Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - FEDER - Quadro Comunitário de Apoio | Fundos 
Estruturais 
	 	 Linhas	de	acção:	apoio	na	consolidação	de	infra-estruturas	sociais	nos	domínios	da	integração	
social e da cultura; renovação urbana.
INTERREG – Vertente A – Cooperação transfronteiriça
 No âmbito da integração em redes e circuitos de “Museus de Lagar”
Programa LEADER +
 Linhas de acção: valorização do património cultural. 
Apoio técnico ao Desenvolvimento Rural 
Dinamização de actividades socioculturais 
 Preservação e Valorização do Ambiente e da Qualidade de Vida
  Apoio a projectos de renovação social

5. Programa LIFE+ 
 Linhas de acção: Informação e Comunicação (2007-2013)
 Promoção da consciencialização ambiental e da interpretação da paisagem. 
 
6. Mecenato Científico | Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/Faculdade de Ciência e 
Tecnologia  (MCTES/FCT) Lei nº 26/2004, de 8 de Julho
	 Linhas	de	acção:	apoio	à	edição	e	documentação;	promoção	do	conhecimento	científico	–	colóquios,	
conferências	seminários.
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7. Direcção-Geral das Artes / Ministério da Cultura (dgArtes/MC)
 Linhas de acção: Apoios Pontuais
	 	 Apoio	à	programação	cultural	e	artística.

8. Instituto do Museu e da Conservação - IMC - Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de 
Museus	–	PROMUSEUS	(apoio	financeiro	a	museus	integrados	na	Rede	Portuguesa	de	Museus)
 Linhas de acção: Conservação e segurança (área 3); Parcerias (área 7). 
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 5.3 quADro INstItuCIoNAl | lógICA orgâNICA

 Apesar deste documento constituir apenas o estudo prévio do projecto, considera-se pertinente 
avançar com hipóteses relativas ao modelo de funcionamento, à gestão e à lógica de organização interna do 
Núcleo Museológico. Assim, os objectivos gerais formulados para a estrutura orgânica passam por concentrar 
as funções de natureza organizativa centrais com vista à dinamização e gestão do Núcleo Museológico do 
Lagar.
 O organograma seguinte pretende ser uma proposta sistematizada da estrutura orgânica. Porém, 
admite-se que não se tratam de sugestões irrevogáveis podendo estas serem ajustadas às necessidades 
posteriores do projecto. 

Diagrama  1: Proposta de estrutura orgânica para o 
Núcleo Museológico do Lagar
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	 Com	 base	 na	 optimização	 dos	 recursos	 existentes,	 propõe-se	 que	 o	 dispositivo	 de	 representação	
institucional	e	de	coordenação	operacional	seja	assumido	pela	entidade	que	tutela	o	complexo	do	Lagar	e	do	
qual é proprietária. Assim, pressupondo um plano de acção integrado, sugere-se que a estrutura orgânica do 
futuro Núcleo Museológico seja administrada pela Divisão da Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ) da Câmara 
Municipal	de	Montemor-o-Novo,	enquadrado	no	domínio	do	Património	Cultural.	Esta	entidade	designará	por	
sua vez um técnico superior que assumirá as funções de coordenador geral da Direcção. 
 De uma forma geral, relativamente às funções e atributos de cada órgão institucional, propõe-se o 
seguinte: 

direcção

a) Dirigir e assegurar o funcionamento dos serviços;
b) Assegurar o cumprimento das funções museológicas;
c)	Propor	e	coordenar	a	execução	do	Plano	e	do	Relatório	anual	de	actividades	e	submete-lo	à	aprovação	da	
tutela;
d) Formular e coordenar toda a programação museológica;
e) Coordenar toda a actividade do museu, apoiando a gestão técnica dos serviços;
f)	Promover,	apoiar	e	assegurar	o	cumprimento	das	funções	museológicas,	definir	as	linhas	de	actuação;
g) Elaborar o Plano de Segurança;
g) Incentivar e propor o estabelecimento de parcerias e protocolos com outras instituições; 
h) Promover formações na área da museologia, no âmbito da valorização dos recursos humanos;
i) Representar o Núcleo Museológico, nomeadamente em congressos, colóquios e outras manifestações 
culturais.
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 Não obstante, a direcção tem o apoio directo do Conselho Consultivo que actua como um órgão de 
consulta	permanente	que	apoia	e	colabora	na	definição	das	linhas	orientadoras	do	Núcleo.	Na	sua	composição	
constam as colectividades e associações locais contando como o apoio directo da estrutura da Câmara 
Municipal	e	serviços	técnicos	voltados	para	as	questões	do	Património,	existindo	também	a	possibilidade	de	
integrar	possíveis	parceiros.

 A consolidação da instituição e a estrutura administrativa encontram-se assim subordinadas a um quadro 
de	poder	autárquico,	no	entanto	assente	na	procura	de	uma	maior	flexibilidade	de	gestão.	Aliás,	as	fórmulas	de	
gestão	mais	harmonizadas	com	a	politica	de	administração	local	têm	se	relevado	as	que	promovem	a	integração	
de instituições de carácter museológico em divisões do património, conferindo-lhes carga institucional.

coordenação e Programação museológica

serviço de museografia

a)	Propor	o	programa	da	exposição	permanente,	bem	como	o	plano	de	exposições	temporárias;
b)	Coordenar	a	concepção,	desenho	e	acompanhamento	da	montagem	das	exposições;
c)	Estudar	novos	métodos	e	técnicas	aplicadas	à	concepção	de	exposições;
d)	Coordenar	as	actividades	museológicas	e	museográficas.

serviço educativo

a) Propor e implementar o programa do Serviço Educativo;
b)	Desenvolver	a	sensibilidade	artística	dos	diversos	públicos	(comunidade	em	geral	e	comunidade	educativa	
em particular);
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c) Desenvolver acções e estratégias catalisadoras de novos públicos;
d) Procurar estabelecer parcerias com vários agentes e instituições nas áreas educacional, social e cultural;
e) Promover actividades culturais que potenciem o acesso ao património cultural; 
f) Promover actividades educativas, numa perspectiva de educação ambiental, socioculturais e de lazer 
diversificadas;
g) Apoiar a realização de actividades autónomas,  de carácter regular ou não na programação do Serviço 
Educativo, por Educadores, Professores ou outros interessados.

centro de documentação

a) Reunir, conservar e difundir o fundo documental do Núcleo;
b) Promover o acompanhamento e orientação de entidades ou particulares que solicitem apoio na preparação 
de	estudos	de	carácter	científico;
c)	Dar	resposta	a	quaisquer	solicitações	que	lhe	sejam	dirigidas,	no	âmbito	das	suas	competências;
d)	Proceder	à	recolha	e	difusão	de	publicações	científicas;	
e) Fomentar e acompanhar a utilização, para pesquisa, das novas fontes de informação. 
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serviço de comunicação

a)	Implementar	e	desenvolver	a	linha	editorial,	promovendo	a	elaboração	gráfica	do	material	de	divulgação	das	
exposições	e	actividades	programáticas;
b) Desenvolver formas de comunicar com os públicos dentro e fora do museu;
c) Organizar formas de difusão das actividades do Núcleo;
d) Elaborar e apresentar projectos que visem o recrutamento de apoios mecenatos;
e) Colaborar na elaboração anual do plano e do relatório de actividades do Núcleo.

 Consideramos no entanto que esta sugestão para o estabelecimento de uma lógica orgânica serve 
apenas de base para a fase de implementação do projecto. Neste sentido, e de acordo com a Lei Quadro 
dos Museus43	propõe-se,	numa	 fase	posterior,	a	elaboração	de	um	regulamento	especifico	 interno	onde	se	
defina	claramente	o	respectivo	quadro	institucional	e	a	lógica	orgânica	contemplando,	a)	a	vocação	do	museu;	
b) enquadramento orgânico; c) funções museológicas; d) horário e regime de acesso público;  e) gestão de 
recursos	humanos	e	financeiros.	

43Segundo a Lei n.º 47/2004  de 19 de Agosto 
Capítulo	III	–	Disposições	gerais,	Secção	IV,	

Artigo 53.º - Regulamento, publicada no Diário da 
República – I série – A, n.º 195 – 19 de Agosto de 

2004.
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6. CoNsIDErAçõEs fINAIs | PlANo DE ACçõEs futurAs

 A dinâmica museológica actual revela um novo olhar sobre o património, revalorizando a história segundo 
uma	perspectiva	de	identificação	e	de	auto-estima	das	populações,	recuperando	objectos,	símbolos	e	saber	
fazeres	integrados	num	quadro	de	novas	vivências	e	actividades.	Assim,	o	papel	dos	núcleos	museológicos,	
deverá assentar numa interligação cultural, económica e social, que pretende traduzir uma adicional mais 
valia	no	contexto	de	desenvolvimento	regional,	particularmente,	no	domínio	turístico	e	cultural.	Não	obstante,	
é necessário considerar um quadro teórico no qual se equacione simultaneamente conceitos como memória 
social, noções de património, carga simbólica, valor utilitário, intervenção museológica e desenvolvimento local 
sustentável. 
 Este documento apresenta-se então como uma espécie de diagnóstico onde são enunciadas as 
principais	 propostas	 e	 linhas	 orientadoras	 que	 definem	 o	 programa	 de	 refuncionalização	 e,	 não	 obstante,	
esboçadas	as	medidas	que	poderão	conduzir	à	recuperação	do	Lagar	do	Pomarinho.	Trata-se	da	exposição	de	
um quadro de intenções propostas para o Lagar tendo em consideração as necessidades e as potencialidades 
do	contexto	de	intervenção.	Constitui-se	como	um	documento	de	suporte	e	enquadramento	para	acções	futuras	
do projecto até ao cumprimento do programa funcional. 
 Apesar  da natureza preliminar do presente documento, este aborda já algumas questões relativas a 
processos	de	classificação,	hipóteses	de	financiamento	e	estabelecimento	de	parcerias.	Porém,	estas	carecem	
ser	 fundamentadas	 e	melhor	 exploradas.	Assim,	 e	 numa	 tentativa	 de	 sistematizar	 o	 desenvolvimento	 que	
o processo, naturalmente moroso, poderá vir a sofrer, o seguinte cronograma considera os vectores e as 
acções a implementar a partir da discussão da presente proposta, até à fase de materialização do Projecto de 
Recuperação e Refuncionalização.
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Tabela 7: Cronograma de acções futuras – projecto de recuperação e refuncionalização.
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8. ANExos 
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Anexo	III: Cd Rom 
 cd 1: Registos áudio | Memórias do Lagar
	 cd	2:	Registos	fotográficos	|	Inventário
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