
EM PAZ
A dois passos de 
Moura encontrámos 
um idílico turismo 
rural entre oliveiras 
centenárias.

HORTA DE TORREJAIS
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Uma cultura milenar
B A I X O  A L E N T E J O
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Muito mais do que um simples alimento ou sustento, o néctar 
das oliveiras é parte integrante da vida da região. Descubra-o neste 
passeio por entre olivais centenários e lagares de última geração.
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  ntre as fileiras de oliveiras novas, alinhadas geo-
metricamente, veem-se, aqui e ali, altos zambujei-
ros centenários. Estamos na Quinta de São Vicen-
te, arredores de Ferreira do Alentejo, e a imagem 
das velhas oliveiras bravas, algumas com mais de 
quinhentos  anos, neste olival de última geração 
resume na perfeição o que tem sido a relação do 
Alentejo com a olivicultura ao longo dos últimos 
dois mil anos. O azeite está desde sempre presen-
te nesta propriedade, onde a família Passanha o 
produz desde o século xviii. «A herdade conta já 
com três gerações de lagares: o de varas, de ori-
gem romana, um a vapor, em funcionamento nos 
séculos xix e xx, e, mais recentemente, um de for-
ça centrífuga», sublinha o atual proprietário João 
Passanha, que construiu um novo e moderno lagar 
e apostou na produção de um azeite de excelência. 
A quinta retomou a produção em 2008 e logo 
ganhou, passados dois anos, a medalha de ouro 
dos prémios Mario Solinas (considerados os  
«Óscares» do setor), na categoria Frutado Madu-
ro com o D. Diogo, uma das suas marcas premium. 
Mas o reconhecimento internacional dos azeites 
do Alentejo não é de agora – já na época dos roma-
nos gozava de grande reputação, como se pode 
verificar nos escritos de Estrabão referentes à 
exportação para Roma do «magnífico azeite» pro-
veniente deste território. 

Um dos exemplos máximos da modernização 
dos lagares alentejanos fica ali bem perto, na 
Herdade do Marmelo. Inaugurado em 2010, o 
lagar Oliveira da Serra elevou ao máximo a fasquia 
da modernidade. O edifício, da autoria do arquite-
to Ricardo Bak Gordon, merece visita por si só.  
O percurso guiado começa no lagar, onde, através 
de um corredor central com paredes de vidro, se 
pode observar as diferentes áreas de produção. 
De seguida, o visitante é convidado a provar alguns 
dos melhores néctares da casa, com os rótulos 
Vintage, Lagar do Marmelo, Ouro e Primeira Colhei-
ta. A visita continua fora de portas, ao longo de um 
percurso de dois quilómetros, em que o visitante 
tem acesso a tudo. Ao todo são setecentos hectares 

>>

HERDADE DO MARMELO

LAGAR DE VARAS DO FOJO
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PROENÇA-A-VELHA

RESTAURANTE SEM-FIM

QUINTA DE SÃO VICENTE

RESTAURANTE SEM-FIM
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de olival só nesta herdade, com as árvores plan-
tadas no sentido norte-sul para um melhor apro-
veitamento da luz solar e sistema computorizado 
de rega por telemetria. 

A cozinha alentejana marca, também ela 
(sobretudo ela), a relação milenar da região com 
o azeite. A tradicional açorda é um dos seus sím-
bolos máximos, um prato com tanto de simples 
como de complexo no modo como interliga ingre-
dientes tão banais como alho, coentros, pão e, 
claro, azeite. No restaurante São Pedro, em Por-
tel, é a rainha da casa. Na ementa constam sete 
variedades: de alho (com bacalhau e ovo), de cação 
(com ovo), de beldroegas (bacalhau, queijo e ovo), 
de tomate (com carne frita), de espinafres (baca-
lhau, queijo fresco e ovo), de salsa e cebola com 
silarcas, e de pescada, camarão e amêijoa. 

A etapa seguinte é Moura, onde a cultura do 
olival se confunde com a própria história da cida-
de. É aí que está instalado o Centro de Estudos e 
Promoção do Azeite do Alentejo, que inclui loja e 
um espaço museológico. Mediante marcação, o 
visitante pode também aprender a fazer provas. 
Henrique Herculano, diretor técnico, toma o leme: 
«Os três parâmetros principais são o frutado, o 
amargo e o picante. Mas depois também conta 
muito com a harmonia e persistência de sabores, 
tal como no vinho.» Mais: «O azeite deve ser pro-
vado a 28 graus, num copo de vidro escuro, tapa-
do com vidro de relógio, pois o contacto com o ar 
adultera-o rapidamente. Destapa-se e inspira-se 
duas vezes, provando em seguida, de modo a 
envolver toda a boca. Depois, deve inspirar-se um 
pouco de ar pela boca, fazendo-o sair pelo nariz, 
para ativar as sensações retronasais.» 

Para conhecer verdadeiramente o azeite da 
região, no entanto, não basta aprender a prová-lo 
– importa também compreender a sua importân-
cia nesta parcela de Alentejo. E um dos melhores 
locais para o fazer é o Lagar de Varas do Fojo, em 
Moura, prensa do século xix transformada pelo 
município em espaço de memória. A mó era mo-
vida a força animal, por dois burros que se reve-
zavam ao longo das 24 horas do dia. «Era um 
trabalho duro e sujo, muito mal pago», descreve 
a historiadora Marisa Bacalhau. «Durava meses 
e ocupava três homens a tempo inteiro.» Durante 
esse período, os lagareiros quase não saíam 
deste espaço, aí dormindo e fazendo as suas re-
feições – assim nasceu a tradição da tiborna, o 
pão torrado com azeite e sal. 

>>

>>

SIMPLICIDADE 
A identidade 
alentejana está 
bem vincada em três 
dos cinco quartos da 
Horta de Torrejais.

HORTA DE TORREJAIS

Diante do museu, fica o Parque Público Miguel 
Hernández, onde se pode apreciar diversas olivei-
ras centenárias. Em Moura, está visto, é impossí-
vel escapar às coisas do azeite. Muito menos à 
hora da refeição: jantamos n’O Trilho, situado num 
antigo armazém de... adivinhou, azeite. Sobre a 
mesa, o tradicional caldinho de espinafres, com 
bacalhau, ovo escalfado e queijo fresco, feito com 
o afamado ouro líquido mourense – que, de tão 
bom, originou a expressão «Tão fino como o azei-
te de Moura». Mesmo na hora de recolher à cama, 
a escolha recai sobre a Horta de Torrejais, um 
idílico turismo rural nos arredores da cidade, 
cercado por mil oliveiras centenárias que, para 
além de darem sombra à piscina e embelezarem 
a paisagem, servem para o proprietário Luís In-
fante Ferreira produzir azeite biológico, sob o selo 
da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. 
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A despedida deste Alentejo de extensos olivais 
faz-se, mais uma vez, à mesa. Agora no Sem-Fim, 
na aldeia do Telheiro. A escolha não é inocente: 
este restaurante, instalado num antigo lagar, é o 
exemplo máximo de como a modernidade pode 
ser fiel à tradição. Além das refeições, em que se 
destacam os pratos feitos com azeite, como o 
polvo salteado com batatinha nova e salada de 
couve ou o bacalhau alhado, frito a baixa tempera-
tura em azeite virgem extra, a memória do edifício 
está também presente nas visitas guiadas ao lagar, 
nas provas do precioso néctar ou na publicação 
(prevista para julho) de um livro de receitas.

Como se não bastasse, o Sem-Fim fica junto 
a um dos locais mais emblemáticos da milenar 
história olivícola do Alentejo, onde a Associação 
de Defesa dos Interesses de Monsaraz (ADIM), em 
parceria com a Cooperativa Agrícola de Reguengos, 
implementou uma série de percursos pedestres 
ao longo de diversos sítios arqueológicos – como 
as Antas do Olival da Pega ou o menir da Bulhoa  
– situados junto a oliveiras centenárias. «Estas 
árvores são um património tão importante como 
os monumentos», defende Jorge Cruz, da ADIM. 
Um dos conjuntos mais importantes está situado 
no Caminho Real da estrada da Amendoeira, que 
ligava Vila Viçosa à herdade de Roncão d’El Rei, 
onde o rei D. Carlos caçava. «Algumas destas 
oliveiras são anteriores à construção do castelo 
de Monsaraz», salienta Jorge Cruz. «Já assistiram 
a muitas mudanças e por cá vão continuar.» Por 
muitos séculos, esperamos.

>>

RESTAURANTE O TRILHO

RESTAURANTE SÃO PEDRO

RESTAURANTE HELANA

ALOJAMENTO
HORTA DE TORREJAIS
Estrada da Barca 
Moura
Tel.: 285253658/963272562
Quartos duplos a partir de 70 euros 
por noite (pequeno-almoço incluído)
hortadetorrejais.com

RESTAURANTES
SÃO PEDRO
Largo 5 de Outubro, 6A 
Portel
Tel.: 266611520/967591245
Todos os dias, das 12h00 
às 15h00 e das 19h00 às 22h00
Preço médio: 15 euros 

SEM-FIM
Rua das Flores, 6A, Telheiro
Monsaraz 
(Reguengos de Monsaraz)
Tel.: 962653711
De sexta a domingo e feriados, 
das 11h00 às 02h00; verão 
e férias escolares, todos os dias 
Preço médio: 20 euros
sem-fim.com 

O TRILHO
Rua 5 de Outubro, 5
Moura
Tel.: 285254261
De terça a domingo, das 12h00 
às 15h00 e das 19h00 às 22h00
Preço médio: 15 euros
otrilho.com

VISITAS
LAGAR DE VARAS DO FOJO
Rua João de Deus, 19, Moura
Tel.: 285252640 | cm-moura.pt 

QUINTA DE SÃO VICENTE 
Ferreira do Alentejo
Tel.: 284739431 | www.passanha.eu

LAGAR DO MARMELO/OLIVEIRA DA SERRA
Herdade do Marmelo 
Ferreira do Alentejo
Tel.: 214129334 | www.oliveiradaserra.pt

CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO 
DO AZEITE DO ALENTEJO
Praça Gago Coutinho, 2
Moura
Tel.: 285250990 | azeitesdoalentejo.com
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COM HISTÓRIA
Monumentalidade 
dupla: entre oliveiras 
centenárias e sítios 
megalíticos, 
no Telheiro.
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