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caráter
único da
região de
Izeda
Se todos os territórios têm características que os distinguem, aqui
isso acontece ainda mais. A área envolvente desta vila transmontana
possui uma variedade que lhe é exclusiva: a Santulhana.
Izeda é a freguesia mais a sul do
concelho de Bragança, situada num ponto
que a coloca muito próxima dos concelhos
de Macedo de Cavaleiros e de Vimioso. A
entidade que concentra a produção olivícola
desta zona é o Lagar Cooperativo dos Olivicultores
da Região de Izeda. Inicialmente, esta instituição
nasce como pólo da antiga
Cooperativa Agrícola da
Terra Fria, concretamente
no ano de 1967.
Com o desmembramento desta última, o
Lagar autonomizou-se e
foi fundado, com a atual
designação, no ano de
1980. Reúne, atualmente,
cerca de 400 associados,
numa zona de produção
que é “das maiores manchas homogéneas de olival de Trás-os-Montes”.
Conforme nos explica o
Presidente, Armindo Lopes, uma percentagem de
80% da oliveira que aqui
predomina é da variedade Santulhana. Uma
variedade que é única a
nível nacional e que se
caracteriza pelo “teor de gordura muito
mais elevado do que o de qualquer outra
azeitona”. Acrescentando, trata-se de “um
azeite mais compacto e muito esverdeado
na altura da transformação, começando a
ganhar mais qualidade passados uns cinco
ou seis meses”.
O Lagar viveu um amplo processo de
modernização nos últimos anos, mediante

investimentos no seu edifício e na aquisição de nova tecnologia. Em simultâneo, a
garantia de elevados padrões de qualidade
tem passado também pelo trabalho junto
dos produtores: “Anteriormente, havia muita apanha feita do chão,
com azeitona que já esteve
em contacto com a terra
e que poderia dar outros
gostos ao produto final.
Isso hoje já não acontece.
Os agricultores já estão
sensibilizados para a ideia
de que é preferível obterem
menos quilos e valorizarem mais a azeitona”.
Tudo isto resulta no
Azeite Olivila, um produto
natural, que pode ser encontrado no posto de venda
do Lagar, disponível em
quatro tipos de recipiente:
0,25L, 0,5L, 0,75L e Garrafão de 2L e de 5L. Armindo
Lopes adianta que estão a
ser desenvolvidos esforços
no sentido de “criar uma
outra marca e de explorar a comercialização do
azeite em certos sítios de
qualidade”.
Por fim, o responsável
aproveita ainda para deixar uma palavra
em nome dos agricultores, apelando a que
“os responsáveis – locais ou nacionais –
olhem para a região e para o verão que
atravessámos. Já que temos potencial em
termos dos rios e ribeiras que passam aqui,
deviam ser instaladas mais três ou quatro
barragens, que fossem direcionadas para
o regadio”.

