
Entre a seara e o pão na mesa existem 
múlti plas tarefas importantes que passam 
pela seleção das sementes, preparação do 
terreno, sementeiras, acompanhamento 
durante a vegetação dos cereais, colheita 
ou ceifa, desfolhada ou descamisada, 
debulha manual ou mecânica, 
armazenamento e conservação, moagem 
e fabricação dos pães. 

No concelho do Cartaxo viveram-se 
todas estas tarefas. Existem testemunhos 
históricos, desde a Idade Média até à 
atualidade que ajudam a compreender a 
importância agrícola no território deste 
município.

Já nos séculos XI e XII, a presença árabe 
testemunhava a boa produção de trigo 
nos campos de Valada: “A planície da 
Balata (Valada), no Andaluz encontra-se 
entre Lisboa e Santarém. Os habitantes 
de Lisboa e a maior parte do Garbe 
dizem que o trigo, que aí se semeia, 
só permanece quarenta dias no solo e 
depois está bom para ceifar.” (Coelho, A. 
Borges. Portugal na Espanha Árabe, vol. I. Lisboa: 
Seara Nova, 1972, p. 46)

No século XVIII, José Abreu Bacellar 
Chichorro inclui campos do Cartaxo no 

grupo dos mais férteis: “… os grandes 
campos de Abrantes, Golegã, Santarém, 
Valada, Azambuja, Vila Nova, e os das 
Lezírias, aonde se lavram muitos trigos, 
cevadas, milhos, diversos legumes…”

As principais produções de natureza 
agrícola neste concelho, na primeira 
metade do século XX, para além do 
vinho eram o trigo, o milho, a aveia, a 
fava e azeite. O vinho e o trigo foram as 
produções que mais se desenvolveram. 
Na época das sachas e amontoas de 
milho e ceifas, vinham da Beira e de 
Alcobaça grupos de trabalhadores que 
eram conhecidos no Cartaxo pelas 
designações de barrões, caramelos e 
gaibéus. Os utensílios para os trabalhos 
agrícolas foram muito variados: desde 
a enxada, o arado, a charrua, a grade, 
a foice, a gadanha, o crivo, a peneira, 

“A alfaia agrícola é a forma concreta do próprio trabalho do 
campo; e basta isso para medir a sua importância e o seu valor, 
a sua dignidade e a sua beleza.” (Oliveira, Ernesto Veiga de, Galhano, 
Fernando, Pereira, Benjamim. Alfaia Agrícola Portuguesa. Lisboa, 1976, p. 7)
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o trilho, o descarolador, a tarara até à 
ceifeira, a debulhadora, a enfardadeira, a 
locomóvel, ao trator.

Depois da terra preparada e aberta com 
sulcos pelo arado ou pela charrua era 
lançada a semente com a mão e depois 
com o semeador. Seguidamente era 
gradada e rodada para aconchegar a terra. 
Depois o cereal cresce e amadurece, “até 
que o mar verde se transforma num 
mar de belo oiro. Vêm os ceifeiros, que 
o cortam, enfeixam e põem em medas, 
que depois são carregadas para a eira.”
(Ana Castro Osório. A Minha Pátria, 1906, p.339)

As ceifas faziam-se com foices, gadanhas 
ou máquinas. A parti r do fi nal do século 
XIX, tornaram-se usuais as ceifeiras 
atadeiras. A maquinaria chegou cedo 
aos campos do Ribatejo: primeiro a 
locomóvel, máquina a vapor, e depois o 
trator. A debulha fazia-se com animais, 
bois ou cavalos ou co máquinas 
chamadas debulhadoras. Durante muitos 
anos, nas eiras o cereal era pisado com 
trilhos, puxados por mulas, ou bati do 
com manguais, para separar o grão da 
palha. Depois de seco era levantado ao 
ar para que o vento levasse para longe as 
palhas ou outras impurezas, ou passado 
por crivos ou joeiras. Por fi m seguia para 
o celeiro ou para a tulha.

Segue- se a moagem para se obter a 
farinha que vai dar origem ao pão.

No domínio da molinologia, as 
moagens, os moinhos de água e de 

vento, também deixaram marcas, 
como Marcelino Mesquita soube 
descrever na sua azenha, em Pontével. 

É um registo histórico detalhado de 
elevada importância: “… de encontro 
às paredes caiadas os farnéis vários, de 
trigo e de milho, esperam a sua vez. Pelo 
centro da casa, em alcofas de esparto, 
rasteiras, há montes de grão, sobre que 
descansam os crivos de arame e coiro, e 
encostadas a pequenos bancos de pinho 
reclinam-se as bandejas de carvalho, 
chanfradas no rebordo, a permiti r a 
fuga do trigo limpo, quando percuti das 
sobre os joelhos do moleiro. Suspensas 
de pregos, ou em prateleiras, vê-se 
a pá, o rodo, as medidas, o azeiteiro 
e saleiro, cilíndricos, de chifre claro, 
em camaradagem com a vassoura e a 
candeia. Tudo isto branqueado pela 
farinha, que se desloca à passagem, 
em pequenas nuvens, de um cheiro 
acro e são. Ao fundo, iguais como irmãs 
gémeas, envoltas, cada uma, num 
cilindro de madeira – o cadelo – aberto 
na frente, trabalham as mós.” (Mesquita, 
Marcelino. Na Azenha. Lisboa: António Maria Pereira 
– Editor, 1896, p. 8)
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Também a paisagem, no Cartaxo, em 
Pontével, em Vale da Pinta, na Lapa e na 
Ereira, conheceu os moinhos de vento, 
como registou J. Leite de Vasconcelos 
em 1923 ao apresentar o panorama 
cartaxeiro com fotografi as de Berta Mayer 
de Oliveira Machado.

Os sistemas de moagem tradicional foram 
muito variados: desde o almofariz, a pia, 
o pio, o moinho de mão, a moinhola, a 
atafona, acionada em seco ou a sangue, 
isto é, por animais (bois, vacas, burros, 
mulas ou cavalos) até aos moinhos de 
água (de roda horizontal e de roda verti cal, 
moinhos de maré) e de vento. Ocuparam 

uma posição importante na vida material 
e social das comunidades rurais e urbanas 
e adquiriram uma linguagem técnica 
própria. 

Assiste-se ao desaparecimento ou 
substi tuição da paisagem humanizada 
tradicional dos montes e colinas (moinhos 
de vento) e dos vales e margens dos rios 
(moinhos e azenhas). Perdem-se estes 
monumentos, empobrecendo a paisagem 
cultural.  

O fabrico do pão compreende várias fases: 
preparação do fermento, amassadura, 
formação dos pães e cozedura.




