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O que é a Rede Portuguesa de Moinhos?

Dias 09 e 10 de Novembro de 2019

09 e 10 de NOVEMBRO 2019

Montijo

Após o sucesso do IV Encontro em Ponte de Sor, a Etnoideia organiza o V Encontro Nacional de Molinologia 
dada a pertinência e urgência do tema na conjuntura atual.

A Câmara Municipal do Montijo é co-organizadora do V Encontro Nacional, apresentando um programa diversificado dado 
o rico património molinológico local e o dinamismo municipal na sua preservação e valorização de que destacamos a 
recuperação do Moinho de Vento do Esteval e do Moinho de Maré do Cais, sendo este o único em funcionamento no estuário 
do Tejo.

A Rede Portuguesa de Moinhos é um espaço de encontro de pessoas e instituições que de alguma forma conhecem, estudam, possuem, 
exploram, recuperam ou promovem a reutilização dos moinhos tradicionais portugueses.

É uma iniciativa da EtnoIdeia, que pretende ser uma resposta à necessidade sentida a nível nacional de melhor articular e organizar a 
comunidade molinológica portuguesa que recorre continuadamente ao aconselhamento técnico e pedidos de informação / formação, 
cujo volume e exigência reclamavam uma solução integrada, mais eficaz e eficiente.

Essa resposta conjuga as novas tecnologias com atividades de carácter mais tradicional, ajustando-se aos ritmos de vida e estádios de 
desenvolvimento tecnológico de realidades tão diversas como o mundo urbano e o mundo rural, o interior e o litoral, as ilhas e o 
continente, investigadores, autarcas, empresários, entusiastas, amadores, molinólogos, estudantes, professores, estabelecimentos de 
ensino, mas também moleiros e proprietários de moinhos.

A Rede foi criada em 2006 e abrange cerca de duas centenas de participantes ativos de 62 Municípios do continente e ilhas. Conta entre 
os seus membros com Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Escolas, Associações de Desenvolvimento, Associações Culturais e 
de Defesa do Património, Museus Investigadores, Empresários, Curiosos, Moleiros, Estudantes e entusiastas dos moinhos e do 
património rural.

Funciona em articulação estratégica com a TIMS – The International Molinological Society (Sociedade Internacional de Molinologia), 
proporcionando um interface entre as duas redes, nos níveis nacional e internacional, dando acesso a conexões efetivas com pessoas, 
organizações e redes nacionais em mais de trinta países em todo o mundo.

Um dos principais objetivos da rede é a afirmação do património Molinológico Português como uma mais-valia para o desenvolvimento 
regional e local, designadamente nas áreas-chave da cultura, educação, empreendedorismo e valorização e promoção turística 
sustentável e de qualidade.

De entre as suas atividades, destaca-se, anualmente, desde 2007, a realização do Dia dos Moinhos Abertos de Portugal. Trata-se de 
uma iniciativa de grande abrangência territorial e que envolve a colocação de um número crescente de moinhos tradicionais, em 
funcionamento simultâneo durante um dia, visitáveis e abertos a todos. A iniciativa, que se tornou viral, é fortemente mediatizada e 
pretende atingir um impacto duradouro e reforçado a cada ano na salvaguarda dos moinhos portugueses, o que fica patente no 
crescimento sustentado das participações. No corrente ano, participaram nos Moinhos Abertos 345 moinhos em 151 núcleos moageiros 
de 16 Distritos em 58 Municípios do Continente e Região Autónoma dos Açores com uma participação superior a 25.000 visitantes em 
todo o país.
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Porquê o Encontro?

O que buscamos?

Portugal precisa como nunca de desenvolver o seu interior e de qualificar as suas cidades. Os nossos 
moinhos são importantes ativos para o desenvolvimento sustentável, qualificação dos territórios, 
empreendedorismo ao nível das indústrias criativas e do turismo, por exemplo. Mas também para a construção 
da designada economia verde e para a qualificação ambiental das regiões e requalificação urbana, não 
esquecendo as importantes funções educativa, de lazer e de interação e coesão social.

No entanto, o declínio do interior, acentuado pela crise e pelo envelhecimento dos detentores dos saberes tradicionais 
coloca em risco este importante património, que importa colocar de novo em valor.

Por isso, mais do que nunca, é oportuno convocar a cidadania dos portugueses e as suas instituições autárquicas, associativas e 
económicas para a sua recuperação e valorização numa perspetiva de criação de riqueza e geração de oportunidades, tendo os 
jovens como prioridade e a estratégia Portugal 2020 (cujo período de programação se aproxima do final) em que os moinhos se 
integram claramente, como oportunidade de financiamento e ativação de processos de desenvolvimento comunitário de base 
local integrando os moinhos tradicionais portugueses nas novas soluções para os territórios.

O que faremos no Encontro?

Deste modo, o V Encontro Nacional de Molinologia desenvolve-se em duas vertentes. Por um lado, na recolha, aprofundamento e 
partilha do Saber e do Saber Fazer tradicionais ao nível da Etnotecnologia e da Molinologia Portuguesa. Por outro, na 
apresentação e reflexão conjunta de projetos de desenvolvimento envolvendo a reabilitação e valorização de moinhos 
tradicionais em Portugal.
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MOINHOS� 2019

09 de Novembro (sábado) 

GALERIA MUNICIPAL 

08h45 

09h30 

                               
10h15 

11h00 

11h30 

12h30

GALERIA MUNICIPAL 
14h00

16h00

16h15 

18h00 

– Receção aos participantes, entrega de documentação

– Sessão de abertura 
Rede Portuguesa de Moinhos; Etnoideia
TIMS - The International Molinological Society
Turismo de Portugal (a confirmar)
Diretora Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (Ministério da Cultura - a confirmar) 
Presidente da Câmara Municipal do Montijo

- Painel 1 - Molinologia - “Moinhos e Moleiros” 
Comunicações dos participantes

– Café (lobby)
Feira de projetos e produtos  |  «Video All»

- Sessões 

 – Almoço livre

 - Painel 1 -  Molinologia - “Moinhos e Moleiros” (Alternativa Painel 2)
Comunicações dos participantes.

- Sessões Painel 1 e Painel 2 em paralelo

– Rede Portuguesa de Moinhos – Etnoideia (sinopse dos resultados)

Etnotecnologia, Saber e Saber Fazer, Etnologia Portuguesa  |  Molinologia Portuguesa, Sistemas tradicionais de moagem em 
Portugal, Engenhos e moinhos pré-industriais, usos, técnicas, materiais, produtos  |  Moleiros - Histórias de vida na primeira pessoa

                               
10h00 - Homenagem da Rede Portuguesa de Moinhos a Susana Louro pelo papel relevante na organização do

I Simpósio Internacional de Molinologia (Lisboa 1965) de que resultou a fundação da The International Molinological Society.

Comunicações dos participantes

Etnotecnologia, Saber e Saber Fazer, Etnologia Portuguesa  |  Molinologia Portuguesa, Sistemas tradicionais de moagem em 
Portugal, Engenhos e moinhos pré-industriais, usos, técnicas, materiais, produtos  |  Moleiros - Histórias de vida na primeira pessoa

14h00 - Painel 2 - Desenvolvimento – “Já – Viveiro de projetos” (Alternativa Painel 1)
. Planeamento Estratégico, Projetos, Inovação e qualificação/marketing territorial, Potencial Endógeno, Territórios de Baixa Densidade, 
“Low Carbon Economy”, Planeamento Estratégico Participado de Base Local, Coesão territorial e Social, , Inovação, Empreendedorismo, 
Governança Autárquica; desenvolvimento de novos produtos, serviços e cadeia de valor.
. Fundos e Financiamentos. Construção apoiada de projetos-conceito com potencial de desenvolvimento técnico e financiáveis pelo 
Portugal 2020 e novas perspetivas 2030.
. Case Study (discussão): “CIM Oeste: Moinhos 360º - Uma estratégia para o futuro dos moinhos do Oeste” Este tema será proposto aos 
participantes convidando- os a contribuir para a construção desta estratégia, com enfoque em 3 dos seus eixos: i)salvaguarda material e
imaterial; ii) criação de novos produtos, serviços e cadeia de valor; iii)transferibilidade para outras regiões.

– Café (lobby)
Feira de projetos e produtos  |  «Video All»

Encerramento pela Câmara Municipal do Montijo

19h00 – Visita ao moinho de maré do Cais em funcionamento (Baixa-mar às 19h00)

20h00 – Jantar regional com animação

Câmara Municipal



Participação na visita aos Moinhos do Oeste, com deslocação em  
autocarro e almoço incluídoVisita gratuita

8H00
Moinho de Maré do Cais das Faluas (Montijo)

Moinho de Vento do Esteval (Montijo)

Museu Agrícola da Atalaia, Lagar de Galgas (Montijo)

Câmara Municipal do Montijo

10H15
Azenha do Boaventura (Sapataria, Sobral de Monte Agraço)

11H25
Núcleo Museológico do Moinho das Castanholas (Cadaval)

Câmara Municipal do Cadaval

12H20
Moinho de Madeira das Boisias 
JF Alvorninha(Alvorninha, Caldas da Rainha)

13H00
Comunidade Intermunicipal do Oeste - Receção e almoço volante 
(Cortesia CIM Oeste)

14H30
Azenha do Pó (Pó, Bombarral)

15H55
Moinhos da Pinhôa (Moita dos Ferreiros, Lourinhã)
JF Moita dos Ferreiros

17H00
Moinhos da Bordinheira (Bordinheira, Torre Vedras)

17H30
Fim de visita - Regresso ao Montijo (duração da viagem: 1 hora)


