
Suplemento
DE ARQUEOLOGIA

O lagar rupestre de Rio de Porto (Lustosa- Lousada)

* Arqueólogo. to.nunes@sapo.pt
** Arqueólogo. paplemos@gmail.com

  Agradecemos ao Dr. Hugo Novais a colaboração no estudo do substrato geológico do lagar.

Texto e fotografia | Manuel Nunes* e 
Paulo Lemos**Conotado com um núcleo rural da época 

Moderna, o lagar rupestre de Rio de Porto 
(Lustosa) representa um significativo 
acréscimo de informação científica no 
que ao estudo das estruturas vinárias 
rupestres do concelho de Lousada diz 
respeito, não apenas pelo aumento do 
seu número, mas também pela tipologia 
e cronologia associadas.
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Figura 1. Localização do lagar de rio de Porto. Carta Militar de Portugal. Escala 1:25 000. Folha 99. IGEO.

N o decurso dos trabalhos de pros-
peção do projeto Inventário do 
Património da Freguesia de Lustosa 

(Nunes e Lemos, 2013) foi identificado um 
lagar rupestre escavado na rocha localiza-
do na Quinta de Rio de Porto, na margem 
direita do rio de Porto, a menos de 100 me-

Introdução

tros do leito da linha de água, na vertente 
este do vale (N 41º19’40.9’’ / O 8º17’43.2’’), 
numa pequena plataforma de pendor 
suave que se desenvolve no sentido N/S, 
entre os 386 e os 388 metros de altitude. 
A estrutura do lagar foi escavada num 
afloramento do denominado granito de 

Lustosa, uma rocha de grão médio, de 
duas micas, cor clara, textura hipidiomór-
fica e com distribuição homogénea dos 
minerais. O afloramento (c. 120 cm de 
altura máxima) apresenta forma sub-ho-
rizontal com fraturação sub-vertical espa-
çada entre 50 e 70 cm, com duas famílias 
de direção NE-SO e NO-SE. A geometria 
e dimensões do lagar foram condicio-
nadas pela fraturação, uma vez que esta 
foi aproveitada na delimitação das suas 
paredes. O canal de escoamento drena 
para um declive natural, resultante de 
fraturação secundária, de direção NO-SE 
e 28º de pendor SO . No rebordo SO/S/
SE do afloramento, cuja área total não é 
possível determinar devido à presença 
de uma eira que ocupou, desde final do 
século XIX, parte significativa do roche-
do, são percetíveis ações de desmonte, 
porventura relacionadas com a constru-
ção da própria eira e de um beiral con-
tíguo à habitação. De facto, a gravação 
de uma data memorativa na padieira da 
porta do beiral – 1881 – fixou cronologi-
camente esta remodelação arquitetónica 
que, para além de acrescentar volume-
tria à habitação da quinta, determinou 
a construção de uma eira sobrelevada 
que assentou diretamente no aflora-
mento onde existia a estrutura vinária. 
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2. Os vestígios aludidos correspondem ao casal romano de São Mamede, à capela de São Mamede e caminho medieval da Ermida, e ao núcleo de moinhos setecentistas de rio de Porto (Nunes e Lemos, 
2013:47; 68-69;84;150-167).
3. Nas Memórias Paroquiais de 1758, por exemplo, no rol de 43 aldeias enunciadas para a freguesia de Lustosa, o memoralista refere explicitamente os vizinhos lugares de Caniço, Refontoura e Sammede, 
mas não alude a rio de Porto (Capela et al, 2009:314-315).
4. Situação similar de proximidade de lagares rupestres a dependências agrárias da época Moderna foi descrita por Antunes e Faria (2007:67) para os lagares de Medas.
5. Uma vez que apontamos uma cronologia moderna para o lagar de rio de Porto, optamos por adotar uma nomenclatura com termos portugueses, embora em correlação com as designações latinas 
vigentes na bibliografia especializada, para determinar as diferentes estruturas do lagar e os componentes do mecanismo de prensagem.

Contextos, cronologias e funcionalidades

Figura 2. Representação do portal do beiral da Quinta 
de Rio de Porto. Nota para a data memorativa gravada na 
padieira (1881) relativa à construção do beiral e da eira.

Embora seja de assinalar a proximidade do 
lagar de rio de Porto a um conjunto de ves-
tígios de ampla diacronia (época romana, 
medieval e moderna2), o silêncio das fontes 
documentais relativamente à unidade agrária 
que o acolhe3 e a impossibilidade de o relacio-
nar com estratigrafias arqueológicas que pro-
porcionem a recolha de informações quanto 
à sua cronologia, funcionalidade e até relação 
com o espaço da exploração agrícola contí-
guo, constitui situação recorrente e quase 
sempre inultrapassável no estudo de vestí-
gios desta natureza (Tente, 2007:346, Freitas, 
2010:51). Apesar de serem frequentemente 
conotados com a época romana, a verdade 
é que muitos lagares escavados na rocha cor-
respondem a estruturas construídas e/ou em 
atividade até épocas mais tardias. Proliferação 
destas estruturas pelas áreas rurais se ter veri-
ficado, aparentemente, durante a Baixa Idade 
Média (Tente, 2007:364; Marques e Eusébio, 
2007:139), é a pervivência comprovada da 
sua utilização na produção vinária em pe-
ríodos ulteriores (Almeida et al, 1999:97-98; 
Antunes e Faria, 2002:67; Costa et al, 2011:74) 
que autoriza a presunção de cronologias da 
Idade Moderna para algumas destas constru-
ções, sobretudo quando se situam, como é o 
caso do lagar de rio de Porto, junto às depen-
dências agrícolas da propriedade.

Se a problemática da periodização dos laga-
res rupestres é complexa, os aspetos ligados 
à sua estrutura e funcionalidade não o são 
menos. Não cabendo no âmbito desta breve 
notícia detalhar os aspetos tecnológicos 
associados ao funcionamento dos lagares 
rupestres, sublinhamos, contudo, a associa-
ção desta estrutura aos denominados laga-
res com prensa de alavanca e parafuso (Cf. 
Almeida et al, 1999), isto é, lagares em que no 
tanque de pisa5 (calcatorium) era montado 
um sistema em madeira, com postes (arbor) 
fincados em orifícios (buracos de postes) es-
cavados no granito (stipites) e reforçados com 
traves solidárias destinadas a receber a força 
de prensagem da alavanca (prelum). Eram 
estes postes, precedidos de uma escora, que 

Figura 3. Vista geral do afloramento onde se implan-
tou o lagar, bem como da eira, do beiral e da habitação 
da Quinta de rio de Porto, hoje recuperada.

garantiam o suporte para a alavanca, cuja 
extremidade tinha incorporada uma rosca 
através da qual um parafuso (malus) fazia a 
ligação com uma pedra de lagar. Rodando 
o parafuso, era possível descer ou subir a ala-
vanca, aumentando ou aliviando a pressão 
sobre a prensa.
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O lagar de rio de Porto

6. O tanque de pisa tem uma área de 0,77 m2 e capacidade de 0,27 m3.
7. Todas as medidas são apresentadas em centímetros e seguem o seguinte padrão: comprimento x largura (máxima/mínima) x profundidade (máxima/mínima).

Atendendo à contextualização apresentada, é crível que estejamos 
perante uma estrutura da época Moderna vocacionada para a pro-
dução de vinho de bica aberta, em pequena escala6, próxima do es-
paço da vinha, porém suficientemente perto das instalações do casal, 
para que, após o processo de pisa, o mosto fosse transportado para 
instalações cobertas onde se processaria a fermentação. De facto, o 
tamanho reduzido e a organização espacial dos elementos que com-
põem o lagar de rio de Porto sugerem que se trataria de uma estrutura 
onde o processo de esmagamento da uva era efetuado, num primeiro 
momento, através de pisa por pé humano, sendo a última prensagem 
efetuada com recurso a outro tipo de estrutura, certamente amovível, 

Figura 4. Planta geral e secções do lagar de rio de Porto. (desenho gráfico Paulo Lemos; Tintagem Carla Martins)

do tipo prensa de alavanca e parafuso, da qual, todavia, não sobram 
senão os negativos de encaixe escavados no afloramento.
Deste modo o lagar, cujo eixo ostenta uma orientação genérica NO/
SE, é composto por um tanque sub-retangular (110 x 70 x 35/20)7 des-
tinada à pisa, da qual emerge, no canto nordeste, um canal longo, de 
feição sub-quadrangular (100 x 13/12 X 23,5/20), para o escoamento 
dos líquidos extraídos da pisa. 
Dado que o canal de escoamento não se encontra associado a qual-
quer pio contíguo (lacus), que é recorrente nestes lagares rupestres 
e se encontra, por norma, situado a um nível inferior, é de crer que 
este elemento fosse amovível, em madeira ou mais provavelmente 
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Figura 5. Pormenor do canal de escoamento sem indícios de presença de goteira 
com ressalto para recolha dos líquidos.

em cerâmica. O nivelamento do terreno envolvente, elevando a cota 
de circulação original, não permite, contudo, a perceção de qualquer 
tipo de apoio que possa ter existido para esse fim. Por outro lado, o 
canal de escoamento, cujo orifício interno tem um diâmetro de 5,5 
cm, não apresenta a característica goteira com ressalto que permitiria 
a recolha dos líquidos diretamente para um recipiente sem que estes 
se perdessem pela parede do afloramento. Embora não descuremos 

a hipótese de uma destruição parcial do canal na sequência de ações 
de desmonte de pedra, o facto daquela secção do afloramento não 
revelar indícios dessa natureza, leva-nos a crer que o canal deveria, ao 
invés, suportar o encaixe de uma estrutura amovível, possivelmente 
em madeira, em forma de meia-cana, destinada a prolonga-lo para 
além do rebordo do afloramento, permitindo a recolha do mosto num 
vasilhame temporário.

No topo sudeste do tanque, posicionada a uma cota superior, encon-
tra-se escavada uma estrutura negativa subcircular, de fundo plano, 
rebordo alto (22 cm) e 40 cm de diâmetro, reservada à pedra de lagar 
que suportaria o parafuso de encaixe para a alavanca da prensa. Do 
lado oposto, um pequeno entalhe lavrado perpendicularmente ao 
tanque (26 x 7 x 6,5/3) destinar-se-ia a receber uma escora de assenta-
mento da alavanca que era, no entanto, suportada em grande medida 
pelas traves de madeira dispostas perpendicularmente entre os postes 
de apoio da alavanca que, por sua vez, eram fincados verticalmente de 
ambos os lados do tanque. Vestígio derradeiro deste sistema de fixa-
ção é a presença, no lado noroeste do canal de escoamento, de um 
único buraco de poste de feição quadrangular (20 x 20 x 22). Se é um 
facto que em alguns lagares estes buracos de poste se apresentam 
assimétricos em número e posicionamento (Almeida et al, 1999:100), 
neste caso presume-se que a ausência do segundo buraco de poste 
se deva à construção da eira, muito embora a existência de um encai-
xe a uma cota superior do afloramento não seja de descartar.


