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00 Resumo

 O património vernáculo deve ser considerado como um sistema 
caracterizado pelo diálogo que estabelece com o meio físico e cultural. 
Reconhecendo esta indissociável relação pretende-se, nesta dissertação, 
salvaguardar, caracterizar e reabilitar um sistema patrimonial, pouco 
documentado, e em avançado estado de degradação, correndo o risco de 
se perder. Assim, a investigação tem como base o estudo da herança 
molinológica de Magueija, questionando qual o papel que os moinhos do 
rio Balsemão, enquanto suportes de memória, podem ter na reconstrução 
do território e na sua adaptação a novos usos.
 Partindo do aprofundamento dos conceitos de Património, 
Paisagem e Turismo, e do estudo sobre as tipologias molinológicas, 
propõe-se a inventariação e estudo das unidades de moagem, assim como 
a criação da Rota dos Moinhos do rio Balsemão, com o objectivo da sua 
divulgação, salvaguarda e preservação, enquanto dispositivo identitário, 
cultural e turístico. 
 Deste modo, considera-se uma estratégia baseada numa leitura 
crítica, que defenda este património como um sistema, capaz de 
compreender o lugar e que tenha como princípio a relação dialéctica entre 
o novo e o antigo, preservando a sua memória e a identidade local. Por fim, 
apresenta-se uma proposta de intervenção no Moinho da Ponte, que se 
propõe como um projecto piloto para albergar um programa interpretativo, 
que possa servir como ponto de partida para a salvaguarda deste sistema 
territorial, abrindo possibilidades ao uso e fruição contemporânea.

Património | Vernacular | Material e Imaterial | Paisagem | Moinhos | Reabilitação





00 Abstract

 Vernacular heritage should be considered as a system characterized 
by the dialogue established between the physical and cultural environment. 
Recognizing this inseparable relation, this thesis intends to safeguard, 
characterize and rehabilitate a patrimonial system, poorly documented and 
in an advanced state of degradation, risking its loss. Thereby, this research 
is based on the study of the milling heritage of Magueija, questioning the 
role the mills in Balsemão river, supported by its memory, may have in the 
reconstruction of the territory and its adaptation to new uses.
 Starting with the understanding of the concepts Heritage, 
Landscape and Tourism, and the study on the molinological typologies, it’s 
proposed the inventory and study of the milling units, as well as the creation 
of a Balsemão river Mills’ Route, for the purpose of its dissemination, 
safeguarding and preservation, as an identity, cultural and tourist support.
 This way it´s a challenge to consider a strategy based on a critical 
reading which defends this heritage as a system, capable of understanding 
the place whose principal is the dialectical relation between the new and the 
old, preserving its memory and local identity. Finally, an intervention proposal 
takes place on Moinho da Ponte, which proposes itself as a pilot project with 
an interpretive program, able to serve as a starting point to the safeguard of 
this territorial system, opening new possibilities to contemporary use and 
fruition.

Heritage | Vernacular | Material and Immaterial | Landscape | Mills | Rehabilitation
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01 Introdução

 A propósito do desaparecimento do património molinológico, 
Sousa Viterbo, em 1896, refere a necessidade de se inventariar esta 
herança “enquanto não se aniquilam as memórias existentes, e que nos 
poderiam servir de guia seguro no labirinto do passado”.1 Em Portugal, 
surgiram nos últimos anos pessoas e instituições dedicadas ao estudo, 
levantamento e intervenção nos moinhos. Porém, o crescente interesse 
por este património, nomeadamente através da sua adaptação a outros 
usos, tem conduzido, frequentemente, à sua descaracterização. Assim, 
considerando que a inventariação é um importante passo na salvaguarda 
do património, propõe-se, nesta investigação, o estudo de um conjunto de 
moinhos localizados na freguesia de Magueija, em Lamego.
 Neste âmbito, a presente Dissertação de Mestrado é motivada por 
três razões: [1] uma inquietação pessoal, relacionada com o abandono e 
com as reconstruções dissonantes, que conduzem à perda de significados 
culturais, dos moinhos do concelho de Lamego; [2] a importância do estudo 
de um património vernáculo que, ao se encontrar pouco documentado, está 
em risco de degradação; [3] o interesse em reflectir sobre uma temática, 
que dada a sua especificidade, é pouco abordada ao longo do curso. 
 Não se pretende, no entanto, desenvolver uma reacção nostálgica, 
nem enaltecer uma arquitectura congelada no tempo, procura-se uma reflexão 
crítica, aprofundando conceitos e estratégias sobre a intervenção no 
património material e imaterial, construído e paisagístico, questionando 
qual o papel que os moinhos do rio Balsemão desempenham enquanto 
suportes de memória, na definição do território e na sua apropriação 
contemporânea.
 Através do levantamento e inventariação das unidades de moagem, 
propõe-se, uma análise arquitectónica, construtiva e tipológica, focada no 
entendimento do património como um sistema,2 estritamente relacionado 
com o território e com a comunidade. Assim, defende-se que o património 

1- VITERBO, Sousa, O Archeologo Português – Archeologia industrial Portuguesa – Os 
moinhos,1985, p. 200.
2- Entende-se o conceito de sistema como“um conjunto de elementos heterogéneos (materiais 
ou não), de escalas diferentes, relacionados entre si e com uma organização interna que, 
estrategicamente, tenta adaptar-se à complexidade do contexto e que constitui um todo, que 
não é explicável pela mera soma das suas partes. Cada parte do sistema está em função 
da outra; não existem elementos isolados.” Josep Maria Montaner, Sistemas arquitectónicos 
contemporâneos, pág. 11, [trad. própria].
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molinológico deve ser entendido e salvaguardado como um todo, e não 
como um somatório de objectos isolados. 
 Assim, defendendo que “usamos o património de ontem para 
construirmos o património de amanhã”,3 este trabalho pretende atingir os 
seguintes objectivos: Aprofundar temas e estratégias de salvaguarda e 
reabilitação do património; Defender o entendimento e a intervenção no 
património como um sistema; Identificar, analisar e inventariar o sistema 
molinológico do rio Balsemão; Estudar técnicas de construção e sistemas 
tradicionais de moagem relacionados com o património molinológico; 
Reflectir sobre o reuso e integração de estruturas molinológicas na vida 
contemporânea; Propor a criação de um percurso enquanto suporte 
identitário, cultural e turístico, que contribua para a salvaguarda e 
divulgação do património molinológico; Ensaiar uma proposta de 
intervenção num moinho adaptando-o a um novo uso. 
 Com a finalidade de atingir estas premissas, a metodologia é 
desenvolvida através do cruzamento de fontes indirectas e directas e 
utilizando o desenho como ferramenta de investigação e comunicação. 
Como tal, o método de trabalho é assente nos seguintes pontos: [1] 
Pesquisa e reflexão crítica sobre os conceitos de Património, Paisagem e 
Turismo, recorrendo a uma pesquisa documental e bibliográfica; [2] Estudo 
das tipologias molinológicas e das tecnologias tradicionais de moagem; [3] 
Análise e interpretação de propostas de intervenção no património 
molinológico no que respeita ao âmbito territorial e arquitectónico; [4] 
Selecção e reconhecimento do caso de estudo, através da análise da 
cartografia (1946 e 1998), dos dados recolhidos no arquivo da ARH-N, e na 
observação in loco. Realização de levantamento cartográfico, fotográfico, 
geométrico e construtivo, procurando entender lógicas de implantação e 
princípios compositivos, construtivos e funcionais; [5] Pesquisa e entrevistas 
junto da comunidade local; [6] Reflexão e proposta de intervenção. 
 A dissertação é estruturada em três capítulos: Salvaguardar, 
Caracterizar e Intervir. No primeiro capítulo, Salvaguardar, realizou-se um 
aprofundamento bibliográfico acerca da ampliação do conceito património 
até ao seu significado contemporâneo, assim como a anexação dos “novos” 
patrimónios. Aprofundou-se o estudo sobre alguns dos “novos” patrimónios 
- património vernáculo, paisagem cultural e itinerários culturais, procurando

3- ICOMOS, Carta para a preservação do património de Quebec, Abril, 1982.
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demonstrar a importância da investigação destes termos na actualidade. 
Por fim, procurou-se entender as posições teóricas do século XIX, mas 
também a visão contemporânea da intervenção no construído, percebendo 
que cada caso é um caso condicionado pelas características da pré-
existência.4 
 No segundo capítulo Caracterizar, com base nos textos de Jorge 
Dias, Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira, 
são estudados os mecanismos de moagem, fazendo um percurso ao longo 
da sua história e evolução, no intuito de enquadrar os moinhos em estudo 
dentro das diversas tipologias molinológicas, e perceber em detalhe o seu 
funcionamento mecânico tradicional. O objectivo é compreender a 
arquitectura vernacular e o engenho tradicional dos moinhos do rio 
Balsemão como valor cultural de suporte para fundamentar a intervenção. 
Paralelamente é realizada uma análise de intervenções contemporâneas 
no património molinológico, que se consideram pertinentes no contexto da 
investigação. Na selecção das obras privilegiou-se as intervenções 
efectuadas em moinhos accionados a água, em que se denote a 
preocupação de salvaguarda e valorização do património molinológico. 
Outro factor determinante foi a capacidade de na intervenção inserir novos 
programas e usos, mantendo a identidade e preservando o moinho na sua 
estrutura arquitectónica e o seu sistema tradicional de moagem. Assim 
estudam-se três propostas, duas de contexto territorial, Rota dos Moinhos 
de Albergaria-a-Velha e Caminho dos Moinhos do Vale Taquari, e uma de 
âmbito arquitectónico, Moinho do Papel de Leiria. 
 No último capítulo, Intervir, é realizado um enquadramento 
territorial, uma análise arquitectónica, construtiva e tipológica e é feita a 
inventariação dos moinhos em estudo. Procurou-se questionar a utilidade 
dos moinho na vida contemporânea e, recorrendo à divulgação com o 
propósito identitário, cultural e turístico é proposta a Rota dos Moinhos do 
rio Balsemão. Baseada numa relação de respeito pelas pré-existências, a 
rota pretende assegurar a salvaguarda e a reabilitação não de um património 
isolado mas de um sistema territorial. Aliado a este projecto, propõe-se a 
reabilitação e intervenção num moinho, com o objectivo de preservar um 
exemplar especifico da região - com valores culturais e sociais - passíveis 
de serem integrados nos dias de hoje.

4- COSTA, Alves, O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, 
in Jornal dos Arquitectos nº 213, A la recherche du temps perdu, Lisboa, p. 9.
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 Por fim, são tecidas considerações, onde se apontam algumas 
respostas às questões enunciadas no decorrer do trabalho e sugerem-se 
perspectivas para reflexões futuras. É realizado ainda um glossário 
relacionado com a terminologia dos moinhos, e apresentadas, em anexo, 
as entrevistas realizadas e as fichas cadastrais dos moinhos do rio Balsemão 
realizadas na década de 1940 pelos guarda-rios.
 Procura-se nesta investigação uma reflexão mais abrangente 
sobre a temática da intervenção no património vernáculo, a partir da 
inventariação de um conjunto de moinhos do rio Balsemão, e da sua 
integração numa rota cultural. Pretende-se reflectir, através de um projecto 
piloto num moinho, com programa interpretativo, sobre a inserção destes 
sistemas num programa e fruição contemporânea, que preserve a memória 
e a identidade do conjunto.







02  Salvaguardar
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02 Salvaguardar

02.1 Património, Paisagem e Turismo

 “Todo objecto do passado pode ser convertido em testemunho 
histórico sem ter tido por isso na sua origem um destino memorial”.5

 A percepção de que a noção de património tem vindo ao longo dos 
anos a alterar-se, e que continua em mutação em conformidade com as 
diferenças culturais, políticas, sociais e económicas, conduz ao seu 
questionamento. Património é actualmente um conceito bastante 
abrangente, uma “categoria aberta”, que “não se limita a um tempo, nem 
passado nem futuro”.6 Consciente de que o utilizamos “para construirmos o 
património de amanhã, porque a cultura é, por natureza, dinâmica e está 
em constante renovação e enriquecimento”,7 procura-se compreender a 
transformação a que este esteve sujeito, assim como o alargamento 
conceptual até à situação actual. 
 O que significou e o que significa actualmente o conceito de 
património? De acordo com Françoise Choay, “A antiga palavra, 
originalmente ligada às estruturas familiares, económicas e jurídicas de 
uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo, tornou-se num 
conceito nómada que prossegue hoje em dia um percurso diferente e 
notório”.8 A autora identifica três momentos em que ocorreram mudanças 
culturais e se observa um desenvolvimento do conceito de património:[1] o 
Renascimento, que“marca a emergência de um novo olhar sobre o individuo 
humano”,9 através de uma reflexão sobre as actividades e os vestígios, 
sejam eles do presente ou do passado; [2] a Revolução Industrial, 
responsável por destruições e mudanças bruscas na cidade que, “não 
deixaram de ser, ao mesmo tempo, traumatizantes e portadores de 
nostalgia”,10 e conduziram à protecção museológica e à elaboração de 
políticas de preservação; [3] a Revolução electro-telemática, aliada ao 
grande avanço nas áreas da electrónica e das telecomunicações, contribuiu

5- CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, 2010, p. 22.
6- CHOAY, Françoise, Património e Mundialização, Licorne, 2005, p. 10.
7- ICOMOS, Carta da preservação do património de Quebec, Canadá, 1982.
8- CHOAY, Françoise, Património e Mundialização, Licorne, 2005, p. 17.
9- CHOAY, Françoise, As questões do Património: Antologia para um combate, Lisboa, 2011, 
p. 21.
10- Idem, p. 27.
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para o actual valor de património e para a sua expansão a nível mundial.
 Na primeira metade do século XX, perante um cenário de 
destruição, decorrente das guerras, e de grandes avanços tecnológicos, 
renova-se o empenho em preservar os bens culturais inerentes a cada 
civilização, através da elaboração de legislação e de recomendações. Em 
1931, na Conferência Internacional sobre o Restauro dos Monumentos, é 
elaborada a Carta de Atenas, que se constitui como o primeiro acto 
normativo internacional dedicado à protecção dos bens culturais. Nesta 
conferência recomendando-se “uma manutenção regular e permanente”,11 
dos monumentos e da envolvente, para assim assegurar a sua longevidade.
 Décadas mais tarde, em 1964, em consequência do II Congresso 
Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, é 
redigida a Carta de Veneza. Neste documento, a preservação do património 
construído assume outros contornos, estabelecendo-se o alargamento do 
conceito de monumento, que se estende “não só às grandes criações, mas 
também às obras modestas”, abrindo a atenção para a arquitectura 
vernácula, e passa a englobar, gradualmente, “a criação arquitectónica 
isolada bem como o sítio rural ou urbano”.12

 Mais recentemente, em 2000, é redigida a Carta de Cracóvia, 
onde são elaborados um conjunto de recomendações que vão de encontro 
à Carta de Veneza. Contudo, consciente de que se vive numa época de 
diversidade cultural, a Carta amplia o conceito de património, realçando a 
importância do “património arquitectónico, urbano ou paisagístico, assim 
como os elementos que o compõem resultam de uma dialéctica entre os 
diferentes momentos históricos e os respectivos contextos sócio-culturais”.13 
Este documento considera ainda diferentes tipos de intervenções, que 
decorrem do entendimento de cada situação específica, introduzindo, deste 
modo, a ideia de que cada contexto tem as suas particularidades. 
Reconhecendo a pluralidade de valores do património, é ainda relembrado 
na carta a importância do envolvimento da comunidade na preservação e 
protecção do património.
 A ampliação do conceito de património é notório na proliferação de

11- SERVIÇO INTERNACIONAL DE MUSEUS, Carta de Atenas, Conclusões da Conferência 
Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos, Atenas, 1931.
12- II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS E DE TÉCNICOS DE 
MONUMENTOS HISTÓRICOS, Carta de Veneza, Veneza, 1964.
13- CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CONSERVAÇÃO, Carta de Cracóvia sobre os 
Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído, Cracóvia, 2000.
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critérios e recomendações relativas a diferentes categorias de bens 
patrimoniais e imateriais. Verifica-se um progressivo alargamento deste 
conceito que é, segundo Françoise Choay, tipológico, cronológico e 
geográfico. A noção de património cultural sobrepôs-se ao conceito 
tradicional de património, “por via da anexação de novos tipos de bens e 
através do alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no 
interior dos quais se inscrevem estes bens”.14 Várias formas de edificar 
foram adicionadas ao conceito de património, desde configurações “eruditas 
e populares, urbanas e rurais e todas as categorias de edifícios, públicos e 
privados, sumptuários e utilitários”.15 Estes “novos patrimónios”, que 
contribuíram para que o corpus patrimonial passasse a incluir os conjuntos, 
as aldeias e as cidades, são em muitos casos desmultiplicados em Comités 
ou recomendações específicas de organismos internacionais, como o 
ICOMOS,16 designadamente no que se refere à paisagem cultural, aos 
jardins históricos, à arquitectura industrial, aos itinerários culturais e à 
arquitectura vernácula, que nos interessa particularmente no âmbito deste 
estudo. 
 O crescente interesse sobre a herança do passado conduziu a que 
nos dias de hoje, se assista a um processo de globalização do conceito de 
património, que não se restringe apenas aos edifícios antigos de interesse 
histórico e/ou estético, mas que abrange tudo o que é considerado de 
relevância universal, ou que tem relação identitária com uma determinada 
cultura. 
 A Convenção do Património Mundial UNESCO, 1972, foi, de 
acordo com Françoise Choay, o factor impulsionador da “expansão 
ecuménica” do conceito de património enquanto consumo mercantil.17 No 
entanto, embora a Convenção considere o património como “bens, únicos 
e insubstituíveis”,18 e tenha como fim a criação de políticas de salvaguarda, 
a classificação também pode ter consequências nefastas. A difusão turística 
que, atrai cada vez mais visitantes, e o “processo de gentrificação” 19

14- CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, 2010, p. 12.
15- Ibidem
16- O ICOMOS, Concelho Internacional de Monumentos e Sítios, é uma organização, cuja 
missão é promover a protecção e valorização dos monumentos, centros urbanos e sítios. - 
http://www.icomos.org/fr/ ; http://www.icomos.pt. 
17- CHOAY, Françoise, Património e Mundialização, Licorne, 2005, p. 24.
18- UNESCO, Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, Paris, 
1972.
19- VELOSO, Mariza, O fetichismo do património, in Revista Habitus v.4 nº1, Goiânia, 2006,
p. 447.
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inicia-se, por vezes, nos sítios Património Mundial, “antes mesmo que 
sejam postos em prática sistemas de gestão e de protecção credíveis e 
eficazes que assegurem a sua durabilidade”.20 A mercantilização do 
património põe em causa tanto os visitantes que são “enganados quanto à 
natureza do bem a consumir e colocados em condições de amontoamento” 
como “conduz também frequentemente à destruição dos lugares 
classificados”.21

 Nalguns casos, o património perde o estatuto de portador de 
conhecimento e cultura e passa a ser utilizado como um produto que “deve 
vender-se e promover-se” 22 para aumentar o número de visitantes. O 
conceito de cultura e de património banalizam-se, perde-se o respeito pelo 
seu verdadeiro significado, que passa a ser associado a um espaço de 
alienação e consumo23 mercantil semelhante a um parque temático.24 Como 
tal, pretende-se neste estudo ressalvar a importância do envolvimento, da 
capacitação e da formação da comunidade local, para contrariar a 
interpretação do património enquanto objecto de consumo e garantir a sua 
sustentabilidade.
 Considerando que a abertura e ampliação do conceito de 
património, impulsionados pelo turismo, contribuem para a sua fetichização, 
Françoise Choay enuncia duas formas opostas de o analisar. Na primeira 
deposita-se muita importância no passado, através de uma reacção 
nostálgica e com um “valor memorial”. Contrariamente a esta, a segunda 
opção, aposta numa “reacção progressista”.25 Reconhecendo ainda as 
consequências da mundialização, Choay sintetiza-as em quatro termos: 
“desdiferenciação”; “descorporização”; “descrememoração” e por último 
“descomplexificação”, alertando para estas ameaças, e incitando a 
participação do público em geral, com vista o “reencontro com o património 
vivo e o poder de continuar a produzi-lo”. 26

 Em suma, a herança do passado deve ser vista como uma fonte

20- AMENDOEIRA; Ana Paula, Património mundial e o turismo: uma reflexão a propósito dos 40 
anos da Convenção, in Revista Património nº1, Lisboa, 2013.
21- CHOAY, Françoise, As questões do Património: Antologia para um combate, Lisboa, 2011, 
p. 48.
22- CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, 2010, p. 185, nota 7. 
23- FERREIRA, Teresa, Heritage or theme park? Some reflections from Portuguese experiences, 
in ICOMOS 17th General Assembly, Paris, 2011, p. 588.
24- SOLÀ-MORALES, Ignasi, Património ou parque temático, in Territórios, Barcelona, 2002, p. 202.
25- CHOAY, Françoise, As questões do Património: Antologia para um combate, Lisboa, 2011, 
p. 43.
26- CHOAY, Françoise, Património e Mundialização, Licorne, 2005, p. 35.
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de conhecimento e um elemento de trabalho, pois “a museificação da 
arquitectura nos monumentos ou nas ruínas sujeita-os a um processo de 
exposição que fatalmente produzirá a sua desaparição como objectos 
ligados a situações e significados concretos”.27 Contudo “atribuir-lhe um 
novo destino é operação difícil e complexa”,28 pelo que é necessário 
ponderar a nossa relação com o património, idealizando uma estratégia 
integrada que preserve e valorize a identidade, como se propõe nesta 
investigação através da criação da Rota dos Moinhos do rio Balsemão, e 
que entenda que cada caso é um caso, condicionado pelos princípios da 
pré-existência.29

27- COSTA, Alves, O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, 
in Jornal dos Arquitectos nº 213, A la recherche du temps perdu, Lisboa, p. 11.
28- CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, 2010, p. 191.
29- COSTA, Alves, O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, 
in Jornal dos Arquitectos nº 213, A la recherche du temps perdu, Lisboa, p. 9.
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1. Esquema da distribuição das construções vernáculas em Portugal Continental
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02.1.1 Património vernáculo

 “O património construído vernáculo é a expressão fundamental da 
identidade de uma comunidade, das suas relações com o território e, ao 
mesmo tempo, a expressão da diversidade cultural do mundo”.30

 A arquitectura vernácula,31 é muitas vezes associada a termos 
como indígena, tribal, camponesa e tradicional,32 e documenta a evolução 
da actividade humana em uma dada região, registando a sua cultura, a 
organização social e a tradição e técnica construtiva. A origem do conceito 
vernáculo provém do latim vernaculu e tem como definição “próprio do país 
ou nação a que pertence; genuíno; correcto; puro”.33 Ao longo dos anos têm 
vindo a ser desenvolvidas diferentes definições, contudo “o adjectivo 
vernacular apesar do uso tão vulgarizado (e talvez por isso) presta-se a 
interpretações variáveis consoante as épocas, as erudições, o campo 
específico de conhecimento que o usa, o objectivo”.34

 Em Portugal, entre 1955 e 1960, desenvolveu-se um trabalho de 
inventariação da Arquitectura Popular em Portugal. Este projecto, 
usualmente denominado de Inquérito, foi realizado pelo Sindicato Nacional 
de Arquitectos e teve como propósito ilustrar a diversidade de arquitecturas 
difundidas pelo território português. Os arquitectos consideravam que esta 
arquitectura não tem autor, pois o “povo é o seu autor colectivo”.35 

 Mais tarde, Ernesto Veiga de Oliveira realiza ensaios sobre os 
modos de vida e a construção rural, culminando em 1992 no livro 
Arquitectura Tradicional Portuguesa.36 Nesta compilação estuda a casa 
popular, os costumes e as tradições do Homem e sobre esta arquitectura 
afirma que podem “em regiões diferentes com idêntica constituição 
geográfica, clima e género de economia agrícola, mas de tradições culturais 

30- ICOMOS, Carta sobre o Património construído vernáculo, México, 1999.
31- “sem conhecimento técnico específico; sem formação profissional especializada; artesanal; 
empírico; intuitivo; tradicional; típico; familiar; costumeiro; usando materiais naturais; adaptado 
ao meio geográfico e/ou especificidades étnicas” in DOMINGUES, Álvaro, Vida no Campo, 
Porto, 2011,p. 197.
32- OLIVER, Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the world, v.1, Cambridge, 1997, 
p. xxi [trad. própria].
33- FIGUEIREDO, Cândido de, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, vol. II, Lisboa, 1991, 
p. 1295.
34- DOMINGUES, Álvaro, Vida no Campo, Porto, 2011,p. 200.
35- LEAL, João, Entre o vernáculo e o híbrido: a partir do Inquérito à Arquitectura Popular em 
Portugal, in Revista da Cultura Arquitectónica Joelho nº2, Coimbra, 2011, p. 70.
36- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, Arquitectura Tradicional Portuguesa, Lisboa, 2003. 
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2. Sequeiro, Ferreiros, Póvoa de Varzim - zona I 

3. Bairro da Ponte, Lamego, Viseu - zona II 

4. Outeiro da Vinha,  zona III 
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37- OLIVEIRA, Ernesto, Arquitectura Tradicional Portuguesa, Lisboa,1992, p. 14.
38- RUDOFSKY, Bernard, Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed 
architecture, New York, 1965, p. 1 [trad. própria].
39- Idem, p. 5.
40- OLIVER, Paul, Encyclopedia of vernacular architecture of the world, v.1, Cambridge, 1997, 
p. xxiii [trad. própria].

diversas, as casas respectivas, construídas embora com iguais materiais e 
concebidas para servirem as mesmas necessidades, apresentar diferenças 
fundamentais de forma e até de tipo e pormenores decorativos”.37

 Mais tarde, em 1965, Bernard Rudofsky reconhece no seu livro 
Architecture without architects, que a “arquitectura vernácula não passa 
por ciclos de moda. É quase imutável, de facto, não pode ser melhorada, 
desde que sirva o seu propósito à perfeição. Como regra, a origem das 
formas de construção indígena e os métodos de construção estão perdidos 
num passado distante”.38 O autor considera que os construtores 
autodidactas demonstram “um talento admirável para ajustar os seus 
edifícios ao meio natural” 39 e, que em vez de tentarem conquistar a 
natureza, eles acolhem os caprichos do clima e os desafios da topografia. 
 Posteriormente, em 1997, Paul Oliver elabora a Enciclopédia de 
Arquitectura Vernácula do Mundo, na qual apresenta esta tipologia 
arquitectónica como um processo de construção que é apreendido e 
passado de geração em geração incorporando os valores das comunidades. 
Oliver alerta ainda para a dificuldade em arranjar um único significado, pois 
este corre o risco de reduzir a riqueza do conceito. Contudo apresenta a 
seguinte definição: “a arquitectura vernácula compreende as habitações e 
todos os outros edifícios das pessoas. Relacionados com os seus contextos 
ambientais e com os recursos disponíveis, eles são habitualmente feitos 
pelos proprietários ou pela comunidade, utilizando a tecnologia tradicional. 
Todas as formas de arquitectura vernácula são construídas para irem de 
encontro a necessidades específicas, acomodando os valores, a economia 
e os modos de vida das culturas que os produziram”.40 
 Nos diversos domínios do património entende-se sempre a 
preocupação com o testemunho e a preservação dos vestígios e da cultura 
de determinado local, contudo a arquitectura vernácula, só mais 
recentemente é que começou a ser valorizada. No decorrer do século XXI, 
dá-se início ao despovoamento das localidades rurais, e a cultura e a 
tradição tornaram-se “cada vez menos enraizadas no lugar e mais baseadas
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5. Quinta de Alqueidão zona IV

6. Preparação da massa e elevação de parede com taipal, zona V

7. Barradas, Alcoutim, zona VI
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41- ASQUITH, Lindsay, VELLINGA; Marcel, Vernacular architecture in the twenty-first century: 
theory, education and practice, London, 2006, p. xxii [trad. própria].
42- FERNANDES; Jorge, MATEUS, Rui, Arquitectura vernacular: uma lição de sustentabilidade, 
Lisboa, 2011, p. 207.
43- ICOMOS, Carta sobre o Património Construído Vernáculo, México, 1999.
44- Idem.
45- VELLINGA, Marcel, Engaging the future: vernacular architecture studies in the twenty-first 
century, in Vernacular architecture in the twenty-first century: theory, education and practice, 
London, 2006, p. 83 [trad. própria].
46- Ibidem.

na informação”.41 Estes acontecimentos levam ao abandono e degradação 
da arquitectura vernácula, conduzindo a uma acelerada perda de “estratos 
de conhecimentos e experiência”,42 acumulados ao longo dos anos. 
 Em 1999, com a Carta sobre o Património Construído 
Vernáculo, o vernáculo é apresentado como “uma criação característica e 
genuína”, que “apesar de ser obra do Homem é também uma criação do 
tempo”.43 Assim, as construções vernáculas reconhecem-se através da sua 
maneira específica de construir, pela sua íntima relação com o local e 
devido à resposta eficaz que apresentam face às necessidades funcionais, 
sociais e ambientais. Considerando que a sobrevivência deste património 
se encontra em risco, e para uma eficaz protecção, as comunidades devem 
envolver-se, utilizar e fazer uma manutenção contínua destas estruturas. 
Como tal, são estabelecidos na Carta sobre o Património Construído 
Vernáculo, princípios e linhas de orientação para a conservação e 
intervenção, pelo que esta última “deve ser cautelosa e precedida de uma 
análise completa da sua forma e organização”.44 
 A vulnerabilidade das construções vernáculas face à mundialização 
e aos avanços tecnológicos, justificam a abordagem defensiva e as medidas 
de “preservação histórica e tradicional dos edifícios antes que estes se 
percam ou fiquem irreversivelmente modificados”.45 Todavia estas 
abordagens demasiado conservadoras, que em vez de “apontarem o seu 
carácter dinâmico e a sua potencialidade para a provisão de uma 
arquitectura sustentável no futuro, relegam-nas ao passado, enfatizando o 
seu estatuto histórico e tradicional, mas em todo o caso imutável e 
ultrapassado”,46 pondo em causa a capacidade de desenvolvimento e 
permanência desta arquitectura na actualidade. 
 No contexto desta dissertação, interessa-nos um entendimento do 
património vernáculo enquanto arquitectura mais contextual que
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47- BRONNER, Simon J., Building tradition: control and authority in vernacular architecture, in 
Vernacular architecture in the twenty-first century: theory, education and practice, London, 2006, 
p. 26 [trad. própria].

preserva a cultura e a identidade de uma comunidade, como uma resposta 
sustentável à necessidades sociais e económicas contemporâneas. Assim 
sendo, importa investigar e reconhecer o vernáculo como uma importante 
fonte de conhecimento, que foi evoluindo ao longo dos tempos, e utilizá-lo 
para que“se torne parte do presente e num guia para acções futuras”.47
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8. Landscape with rainbow, 1960 9. Classical landscape, 1745

15. There are hills in the distance, 1996

12. Gothic Landscape, 1961 13. Sahara circle, 1988

14. Over Mont Blanc, all evidence of Man 
Removed, 1993

16. Clapton Park Estate, 1996

10. Mer de glace, 1812

17. Ghost story, 2007

11. Path through wood, 1950
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02.1.2 Paisagem

 A noção de paisagem surgiu associada à pintura através da 
representação de uma dada região, num contexto naturalista e num 
ambiente pitoresco, sendo utilizada para designar o “belo”.48 As imagens, 
ou cenários que fomos construindo como elementos que caracterizam uma 
certa paisagem são muito mais do que imagens da natureza, são uma 
construção do Homem. Deste modo “o termo «paisagem» designa a 
superfície da terra, superfície constantemente modificada através da acção 
das forças naturais com inter-relações extremamente complexas (...) A 
estas forças naturais juntam-se os efeitos cada vez mais profundos 
exercidos pelo Homem”.49 Assim sendo, a natureza e o homem são factores 
determinantes na definição das paisagens. 
 Dada a complexidade deste conceito e os inúmeros estudos e 
perspectivas com significados incompletos e, por vezes, contraditórios, 
reconhece-se, nesta dissertação, a paisagem “não só como mediador entre 
a cultura e a envolvente, mas também como resultado da acção 
transformadora do território”.50 O Homem estabelece uma relação 
interferente e interdependente com o meio que o rodeia,51 e através da sua 
presença e dos usos que atribui à natureza, este molda a paisagem, 
fornecendo dados acerca das relações desenvolvidas ao longo dos 
tempos.52 No entanto importa perceber que o Homem é o agente modificador 
que caracteriza e qualifica a paisagem e não o seu criador. Entendendo a 
paisagem como um dos elementos centrais do sistema cultural (material e 
imaterial) onde o grupo social se manifesta, é natural que esta acompanhe 
as mudanças das comunidades que a habitam. 
 Considera-se que “qualquer que seja a paisagem(...) a sua 
compreensão e evolução depende de todos nós, todos somos actores e 
fazemos parte integrante de um cenário em contínua transformação”.53 

48- ALVES, Teresa, Paisagem - Em busca do lugar perdido, Finisterra, XXXVI, 2001, p. 69.
49- International Federation of Landscape Architects , L’homme et le paysage, Musées et 
monuments XVI, Paris, 1979, p. 9 [trad. própria].
50- JUAN, Marta Labastida, El paisaje próximo. fragmentos del Vale do Ave, Guimarães: 
Universidade do Minho, 2013, p. 31 [trad. própria].
51- FEREIRA, José, Protecção integrada da arquitectura vernácula: o património vernacular 
construído no contexto da sua paisagem cultural, in Dispersos de Arquitectura ISMAT, 2012, p. 149.
52- GONÇALVES, Rita, A protecção do património paisagístico - 1ºparte, in Estudos/Património 
nº1, Lisboa, 2001, p. 108.
53- JACKSON, J. B., Discovering the Vernacular Landscape, Yale Univeristy Press, 1984, p. 85 
[trad. própria].
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“ Essa paisagem é como um retrato de uma grande família na sua variedade de fisionomias, 
personalidades e identidades. País uno pela história e diverso pela Geografia.”

 Álvaro Domingues, Paisagem e identidade: à beira de um ataque de nervos, p.27
18. A paisagem modeladora do homem, o homem remodelador da paisagem
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Neste sentido, esta dissertação pretende transmitir o carácter dinâmico e 
transformador da paisagem, enquanto elemento cultural que está sujeito à 
acção humana e aos novos requisitos e modos de vida.
  Actualmente, assistimos a um processo de fortes transformações 
no território, que produzem diferentes paisagens, de onde decorre a 
“necessidade de questionar, aceitar e gerir a transformação profunda e 
acelerada do território urbano”.54 Paisagem é, em certa forma, um conceito 
“esponja” que tem vindo a perder o sentido e “transformou-se num conceito 
flutuante, vago, instável”.55

 Em 1925 é introduzido, pelo professor geógrafo Carl Sawer, o 
conceito de Paisagem Cultural. Este termo é formado “a partir de uma 
paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, o natural o 
meio, a paisagem cultural é o resultado. Sob a influência de uma 
determinada cultura, ela vai mudando ao longo do tempo, a paisagem 
desenvolve-se, passa por fases e provavelmente atinge o fim do seu ciclo 
de desenvolvimento”.56

 Na Convenção da UNESCO para a Protecção do Património 
Mundial, Cultural e Natural de 1972 é consagrada a dimensão cultural e 
a dimensão natural do património, contudo estes são entendidos como 
conceitos autónomos e, só mais tarde, em 1992 é que os termos surgem 
articulados “as paisagens culturais (...) representam as obras conjugadas 
do homem e da natureza”.57 Neste documento, o novo conceito divide em 
três categoriais principais58 as paisagens: [1] paisagem “intencionalmente 
concebida e criada pelo homem” ; [2] paisagem “essencialmente evolutiva”, 
que resulta das exigências sociais, económicas, administrativas e religiosas; 
[3] “paisagem cultural associativa”, ligada a fenómenos religiosos, artísticos 
ou culturais. A categorização das paisagens culturais tem como intuito 
abranger a diversidade de paisagens das várias regiões.
 Em Portugal, dos quinze bens integrados na Lista do Património 
Mundial, quatro são paisagens culturais: a Paisagem Cultural de Sintra

54- JUAN, Marta Labastida, El paisaje próximo. fragmentos del Vale do Ave, Guimarães: 
Universidade do Minho, 2013, p. 28 [trad. própria].
55- DOMINGUES, Álvaro, Paisagens Transgénicas, in Missão fotográfica: Paisagem Transgénica, 
Lisboa, 2012, p. 205.
56- SAWER, Carl Ortwin, The Morfology of Landscape, University of California Publication in 
Geography, 1925, p. 343.
57- UNESCO, Orientações técnicas para a aplicação da Convenção do Património Mundial, 1992.
58- Ibidem.
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22. Paisagem da Vinha da Ilha do Pico - [2] paisagem essencialmente evolutiva

21. Alto Douro Vinhateiro - [2] paisagem essencialmente evolutiva

19. Paisagem cultural de Sintra - [2] paisagem essencialmente evolutiva

20. Floresta Laurissilva, Madeira - [1] paisagem intencionalmente concebida e criada



41

(1995) foi a primeira a ser classificada, a Floresta Laurissilva na Madeira 
entrou para a lista em 1999, seguindo-se em 2001 e 2004 pelo Alto Douro 
Vinhateiro e pela Paisagem da Vinha da Ilha do Pico, respectivamente.
 A 20 de Outubro de 2000 realiza-se em Florença a Convenção 
Europeia da Paisagem, onde se reconhece que as paisagens, devido a 
várias evoluções, quer da técnica de produção, quer da técnica nos 
domínios do ordenamento do território, se encontram num processo 
acelerado de transformação. Considerando que a paisagem é fundamental 
na qualidade de vida e que “contribui para a formação de culturas locais e 
representa uma componente fundamental do património cultural e natural 
europeu, contribuindo para o bem-estar humano e para a consolidação da 
identidade europeia”,59 são adoptadas na carta medidas que visam a 
identificação, a protecção, a sensibilização e a formação de especialistas, 
uma vez que “é importante cooperar para a sua protecção, gestão e 
ordenamento”.60

 Posto isto, a paisagem representa o modelo espaço-temporal das 
relações dinâmicas entre o homem, a cultura e a envolvente, contudo “o 
valor patrimonial da paisagem reduz-se, muitas vezes, a um exercício de 
cenografia descolado das condições intrínsecas de produção e de evolução 
dessas paisagens”.61 Os conceitos de Património e de Paisagem por vezes 
fundem-se e “são hoje conceitos sobre-expostos devido às importantes 
implicações económicas que lhe estão conotadas”.62 Interessa, neste 
estudo, a relação entre Património e Paisagem, já que se propõe superar a 
visão do património enquanto objecto isolado mas com um sistema, na 
relação com o território, com a paisagem e com as comunidades locais. 

59- CONVENÇÃO EUROPEIA DA PAISAGEM, 20 de Outubro de 2000, Florença.
60- Ibidem.
61- DOMINGUES, Álvaro, Paisagem revisitada, in Finisterra nº 72, 2001, p. 63.
62- CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem e património: aproximações pluridisciplinares, Porto, 
2013, p. 7
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26. Trilha Inca

25. Trilha Inca

23. Rota dos Peregrinos de Santiago de Compostela

24. Rota dos Peregrinos de Santiago de Compostela
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02.1.3 Itinerário Cultural

 O conceito de rota cultural é referido pela primeira vez após a 
inclusão da Rota dos Peregrinos a Santiago de Compostela na Lista do 
Património Mundial em 1993. Todavia a utilização do termo itinerário cultural 
é recente, no seu sentido “inovador, complexo e multidimensional” 63 e no 
propósito de contribuir qualitativamente para a noção, divulgação e 
conservação do património. Criados com o intuito de ampliar a discussão e 
contribuir para o estudo do património cultural, os itinerários não são vias 
de comunicação que possuem ou ligam bens, mas que “conjugam 
elementos patrimoniais e tradicionais significativos que testemunham e 
ilustram períodos ou eventos específicos da história”.64 Neste conceito está 
patente o respeito pelo valor de cada um dos bens patrimoniais que o 
compõe, no sentido de enobrecer a valorização do passado que é 
transmitida ao longo do percurso pelas diversas manifestações culturais. 
 Os itinerários65 podem ser de dois tipos: criado a priori pelo homem 
para atingir uma determinada finalidade, por exemplo o Caminho dos Incas; 
ou resultante de um processo evolutivo, composto por características 
diferentes, que coincidem e conduzem ao mesmo fim, como é o caso do 
Caminho de Santiago.
 A Carta dos Itinerários Culturais, redigida em 2008 em Québec, 
no Canadá, foi antecedida de diversos estudos e pesquisas, publicados em 
diferentes regiões do mundo, e define que “um Itinerário Cultural é um 
instrumento de cooperação e de compreensão que nos dá uma visão 
bastante completa sobre o encontro de culturas e de civilizações que estão 
representadas no seu seio”.66 Na carta ficaram estabelecidos os princípios 
para uma correcta utilização, assim como, as condições que os itinerários 
devem reunir. Deste modo entende-se que os itinerários culturais se 
definem pela análise de cinco elementos caracterizadores: [1] o contexto, 
natural e/ou cultural; [2] o conteúdo, que assenta sobre elementos tangíveis 
e intangíveis; [3] o valor de conjunto partilhado, ou seja, os elementos que 
o compõe enriquecem e dão sentido ao todo; [4] o carácter dinâmico;

63- ICOMOS, Carta dos Itinerários Culturais, Québec, Canadá, 2008.
64- BARRANHA, Helena, Património Cultural - conceitos e critérios fundamentais, Lisboa, 2016, 
p. 65.
65- ICOMOS, Carta dos Itinerários Culturais, Québec, Canadá, 2008.
66- Ibidem.
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[5] o meio envolvente, quer seja geográfico, natural ou cultural.
 No que concerne à valorização, preservação e protecção, o 
itinerário cultural exige novos instrumentos, não sendo suficiente assegurar 
apenas “uma protecção dos seus componentes patrimoniais de forma 
parcial ou aleatória”.67 Portanto as medidas de preservação deverão ser
precedidas de inventários e estudos rigorosos que verifiquem a 
autenticidade e a integridade, pelo que é crucial existir uma profunda 
compreensão dos valores patrimoniais. 
 O património tornou-se num elemento essencial da indústria 
turística que, quando estabelecido de forma sustentável, contribui para a sua 
preservação e manutenção. Devemos considerar o turismo como uma 
resposta sustentável à preservação do nosso património? Incessantemente 
se utiliza o património de forma desajustada, chegando mesmo a desvirtuar 
o seu carácter, em prol de uma maior obtenção de lucro económico. 
Actualmente tem-se verificado uma excessiva promoção turística dos bens 
patrimoniais, convertendo-os em imagens, que sujeitos ao processo de 
exposição “fatalmente produzirá o seu desaparecimento enquanto objectos 
ligados a situações e significados concretos”.68 O património é transformado 
num objecto de consumo tal como num parque temático, que vende a 
“simulação de lugares históricos, de personagens, de monumentos e de 
ambientes”.69

 No entanto, reconhecendo o vínculo que existe entre o património 
e o turismo, e a forte pressão exercida pela economia desta indústria, o 
desafio assenta no estabelecimento de um equilíbrio na convivência de 
ambos os termos. 
 Se considerarmos um princípio de salvaguarda devidamente 
planeado e inserido em estratégias de desenvolvimento que procure “o 
respeito pela autenticidade do património e o envolvimento e capacitação 
do sistema local e das comunidades (que asseguram, a preservação e a 
manutenção diária) como um meio necessário para o desenvolvimento 
local e para uma efectiva sustentabilidade do património” 70 é possível 
utilizar o turismo numa perspectiva de desenvolvimento durável

67- ICOMOS, Carta dos Itinerários Culturais, Québec, Canadá, 2008.
68- SOLÀ-MORALES, Ignasi, Património ou parque temático, in Territórios, Barcelona: Gustavo 
Gilli, 2002, p. 202.
69- Ibidem.
70- FERREIRA, Teresa, ICOMOS, Heritage Or Theme Park? Some Re ections From Portuguese 
Experiences, Paris, 2011, p. 590.
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e sustentável, capaz de preservar e manter a continuidade do património 
para gerações futuras. 
 Em 1999 é adoptada a Carta Internacional sobre o Turismo 
Cultural que assenta no princípio de que o património pertence a toda a 
humanidade e como tal todos temos o dever de o proteger. Considerando 
que tanto o turismo em excesso como o inexistente podem prejudicar o 
património, a carta define que a gestão deverá “respeitar as populações 
locais que perpetuam esses valores, bem como as paisagens e culturas 
que os contextualizam”.71

71- ICOMOS, Carta internacional sobre o turismo cultural, México, 1999.
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02.2 Intervir no construído

 As transformações provocadas pela Revolução Industrial e pela 
Revolução francesa, assinalam o início de uma nova era marcada pelo 
olhar sobre o passado, muitas vezes associado a um sentimento de 
nacionalismo ou nostalgia. Neste contexto, e devido aos danos sofridos 
nos edifícios e nas cidades, surge a vontade de se preservar os bens, 
através de medidas voluntárias de restauro e conservação. O debate sobre 
o “restauro” intensifica-se, e surgem, em Inglaterra e França, duas 
aproximações teóricas distintas sobre a intervenção no construído.
 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), empenhado na 
recuperação da glória dos edifícios antigos que foram destruídos pela 
Revolução Francesa, apresenta, no Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française du XIe au XVIe Siècle (vol.8), a sua definição de restauração “a 
palavra e o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, 
repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado completo que pode 
não ter existido nunca em um dado momento ”.72 Viollet-Le-Duc considera 
essencial que se reconheça a idade e o carácter do edifício, admitindo que 
cada obra é única, não existindo, por isso, soluções absolutas, pelo que, o 
arquitecto “deve ser um construtor hábil e experimentado (...) isto é, deve 
conhecer os procedimentos de construção admitidos nas diferentes épocas 
de nossa arte e nas diversas escolas”.73

 Em Inglaterra, John Ruskin (1819-1900), perante uma era de 
crescente valorização da máquina, critica as profundas alterações 
executadas pela indústria na cidade e nos monumentos. Contudo, para 
este autor, os monumentos não são a base da sua reflexão, sendo o 
primeiro a considerar essencial a conservação “de uma herança modesta, 
a das arquitecturas domésticas e vernaculares”.74 Contrariamente às 
premissas de Viollet-le-Duc, o autor inglês, apresenta o termo restauro 
como “a mais total destruição que um edifício pode sofrer, uma destruição 
da qual nenhum vestígio pode ser salvo”, 75 afirmando ainda que restaurar 
“é impossível, tão impossível como ressuscitar os mortos, restaurar algo

72- VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel, Restauração, Vol.1, tradução por Beatriz Kuhl, São 
Paulo, 2000, p. 29.
73- Idem, p. 49.
74- CHOAY, Françoise, As questões do Património: Antologia para um combate, Lisboa, 2011, 
p. 30.
75- RUSKIN; John, The Seven Lamps of Architecture, London, 1849, p. 179 [trad. própria].
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que já tenha sido grandiosa ou bela em arquitectura”. 76 Considerando que 
“a maior glória de um edifício não são as suas pedras, nem o seu ouro. A 
glória está na sua idade”,77 Ruskin vê os elementos do passado como 
sagrados e intocáveis, defendendo que as marcas do tempo não devem 
ser alteradas pois podem conduzir à perda do valor original do edifício, pelo 
que o destino de qualquer construção é a ruína. Em oposição ao restauro 
sugere a manutenção, visto que se “tomar cuidado dos seus monumentos, 
não vai precisar de os restaurar”.78

 Perante estas duas formulações antagónicas, o arquitecto italiano 
Camillo Boito (1836-1914) afirma que não se pode conservar incólume o 
monumento nem deixá-lo “morrer da sua morte natural”,79 defendendo 
assim um equilíbrio entre a teoria de Le-Duc e de Ruskin. No entanto, 
apesar de considerar que se deve intervir nos edifícios, Boito critica a 
teoria do restauro de Violle-Le-Duc alertando para os perigos que esta 
apresenta, uma vez que sem uma doutrina ou técnica, a intervenção na 
obra é arbitrária “e o arbítrio é uma mentira, uma falsificação do antigo, uma 
armadilha posta aos vindouros”.80 Nesse sentido propõe a erradicação da 
prática de um falso histórico. Sobre a teoria de Ruskin, Camillo Boito 
admite, que o primeiro critério de intervenção num monumento deve ser a 
conservação, considerando que o dever de todos é “providenciar que as 
velhas e belas obras do engenho humano sejam longamente conservadas 
para a admiração do mundo”.81

 No entanto, nos casos em que é necessário fazer modificações e 
acrescentos, Camillo Boito defende que estes devem ser reconhecíveis e 
seguir os oito princípios que sintetiza.82

 Alois Riegl (1858-1905), contrariamente aos autores anteriores, 
apresenta uma perspectiva relativista e não dogmática, ao considerar

76- RUSKIN; John, The Seven Lamps of Architecture, London, 1849, p. 172 [trad. própria].
77- Ibidem.
78- Idem, p. 181.
79- BOITO, Camillo, Os restauradores, São Paulo, Tradução de Paulo Mugayar Kühl e Beatriz 
Mugayar Kühl, 2003, p. 57.
80- Idem, p. 58.
81- Idem, p. 37.
82- No seu livro Camillo Boito formula os seguintes principios a seguir: 1- diferença de estilo 
entre o novo e o velho; 2- diferença de materiais de construção; 3- supressão de linhas ou de 
ornamentos; 4- exposição das partes removidas, nas vizinhanças do monumento; 5- incisão, 
em cada uma das partes renovadas, da data do restauro; 6- epigrafe descritiva gravada sobre o 
monumento; 7- descrição e fotografias dos diversos períodos das obras, expostas no edifício ou
em local próximo a ele, ou ainda descrições em publicações; 8- diferenciação. Idem. p. 27.
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que não existe uma única teoria de intervenção. Assim, refere que o método 
de intervenção varia de caso para caso pois, é o valor identificado no 
monumento que o determina.83 Deste modo, estrutura os valores em duas 
categorias opostas: de memória e de contemporaneidade. Nos valores de 
memória, por sua vez, é possível distinguir três tipos diferentes de valores: 
o valor de antiguidade, o histórico e o rememorativo intencional. O valor de 
antiguidade apela à emoção, à evocação de memórias antigas, provocadas 
pelo efeito de decomposição das superfícies, devido à acção da natureza. 
Considerando que “Toda a obra passa a ser entendida como um organismo 
natural, cuja evolução ninguém deve controlar (...) cabendo ao homem 
protegê-lo da morte prematura”,84 condena as intervenções arbitrárias “ele 
não pode sofrer acréscimos nem reduções, nem restituições daquilo que as 
forças naturais degradaram com o tempo”.85 Devido à facilidade de 
percepção das marcas do tempo, o valor de antiguidade tem a vantagem 
de puder ser entendido e partilhado pelas massas, não se restringindo 
apenas à sociedade mais culta.
 Por sua vez, o valor histórico, por ser determinado por bases 
científicas não é tão facilmente perceptível pelas comunidades.86 Este valor 
resulta da representação de uma evolução humana e, tal como no valor de 
antiguidade, Riegl também o considera intocável. No entanto, neste caso, 
o motivo centra-se na necessidade de se conservar o monumento como 
uma fonte documental.87 “O valor histórico é tão maior, quanto mais o 
monumento tenha conservado a sua integridade e quanto mais inalterado 
estiver”. 88 Refere ainda que em caso de conflito entre este valor e o de 
antiguidade, e se o valor histórico for mais fraco, devido à fraca relevância 
documental, a conservação deve assentar nas exigências do valor de 
antiguidade.89

 O valor rememorativo intencional procura, desde a construção do 
monumento, “nada menos do que a imortalidade, o presente eterno, a

83- CHOAY, Françoise, As questões do Património: Antologia para um combate, Lisboa, 2011, 
p. 33.
84- RIEGL, Alois, O Culto Moderno dos Monumentos: a sua essência e a sua origem, São Paulo, 
Tradução de Werner Rotschild, 2014, p. 51.
85- Idem, p. 52.
86- Idem, p. 58.
87- Idem, p. 56.
88- Idem, p. 55.
89- Idem, p. 60.
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essência incessante”.90 Pretendendo que o monumento permaneça para as 
gerações futuras, o restauro é o princípio fundamental deste valor. Sendo 
assim, entende-se que o valor de antiguidade é o maior opositor deste 
princípio.
 Quanto aos valores de contemporaneidade, subdividem-se em 
valor de uso, valor de novidade e valor artístico relativo. O valor de uso 
aplica-se nos monumentos do passado que são actualmente reutilizados, 
justificando-se a conservação para que “possa alojar as pessoas, sem pôr 
em risco as suas vidas e saúde”.91 Este valor entra frequentemente em 
conflito com o valor de antiguidade, pois a manutenção do monumento 
pode conduzir à destruição de alguma parte, no entanto, o bem estar das 
pessoas deve prevalecer sobre o culto da antiguidade,92 só se sobrepondo 
ao valor de uso quando o monumento não tiver utilidade.
 O valor de novidade refere-se aos monumentos que apesar de 
serem antigos têm um aspecto fresco e acabado, e como tal deve 
remover-se todos os traços de degradação. Este valor é “o adversário 
mais temível do valor da antiguidade”.93 A população em geral aprecia o 
novo, considerando que “apenas o novo é integro e belo (...) aquilo que 
esta velho, fragmentado, descolorido é feio”.94 
 O valor artístico relativo defende uma apreciação puramente 
estética,“em relação à especificidade da sua concepção, forma e cor”.95 
Este valor pode ser positivo ou negativo. Caso seja positivo consegue 
satisfazer “o querer da arte moderno” 96 exigindo a manutenção do edifício 
para “retornar o monumento ao seu estado original”.97 Se o valor for 
negativo passa a considerar-se uma inconveniência, “não os podemos 
suportar”,98 o que conduzirá à sua destruição. 
 Durante o século XX surgem diversas abordagens teóricas ao 
tema da intervenção no construído ( Gustavo Giovannoni, Cesari Brandi, 
Ernesto Nathan Rogers, entre muitos outros).

90- RIEGL, Alois, O Culto Moderno dos Monumentos: a sua essência e a sua origem, São Paulo, 
Tradução de Werner Rotschild, 2014, p. 63.
91- Idem, p. 66.
92- Idem, p. 67.
93- Idem, p. 71.
94- Ibidem.
95- Idem, p. 80.
96- Idem, p. 81.
97- Ibidem.
98- Idem, p. 83.
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 Ignasi de Solà-Morales (1942-2001), considerando que a relação 
entre o novo e o pré-existente depende dos valores culturais, afirma que é 
“um erro considerar-se que alguém pode estabelecer uma doutrina 
permanente ou formular uma definição científica de intervenção 
arquitectónica”.99 Este autor ressalva ainda que intervir no construído 
implica a interpretação do existente, uma vez que cada caso é um caso. 
Como tal, evidencia duas formas distintas de estabelecer uma relação com 
o antigo: por contraste ou por analogia. Na intervenção por contraste, que 
se caracteriza pelo uso de diferentes “texturas, materiais e geometria”,100 
deve ser facilmente identificável a construção nova e antiga. O autor 
salienta que este é um procedimento muito utilizado pelos arquitectos 
modernos, que após uma interpretação pessoal da cidade e da história, 
estabelecem “um tipo de relação caracterizado pela preponderância do 
efeito de contraste”.101

 Pelo contrário, nas relações por analogia, existe uma procura por 
uma solução de afinidades, que se desenvolve através da “interpretação 
das categorias dominantes no edifício antigo de modo a que possam 
encontrar um eco na secção adicionada”.102 A analogia implica “narrativa, 
relações de afinidade, e correspondências dimensionais, tipológicas, e 
figurativas”.103

 Ainda que Solà-Morales considere os dois tipos de intervenção, e 
reconheça que a maioria das intervenções são por relação de contraste 
permanecendo como “vestígios da poética do Movimento Moderno em nas 
obras de alguns arquitectos contemporâneos”,104 subentende-se que o 
procedimento análogo deverá ser a abordagem mais pertinente, uma vez 
que produz uma interpretação genuína do material histórico.105

 Do ponto de vista do debate contemporâneo, a intervenção é 
condicionada pelos valores que se identificam na pré-existência, pelo que 
“tende hoje a considerar-se que cada caso é um caso e que a teoria da

99- SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Do contraste à analogia. Desenvolvimentos do Conceito de 
Intervenção Arquitectónica, in AA.VV., Jornal dos Arquitectos nº213, A la recherche du temps 
perdu, Lisboa, 2003. p. 69.
100- Ibidem.
101- Ibidem.
102- Idem, p. 72.
103- Idem, p. 68.
104- Idem, p. 69.
105- Ibidem.
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intervenção nascerá de cada circunstância nunca generalizável”.106 Importa 
ainda perceber a herança do passado, como um testemunho e matéria de 
trabalho, mas nunca como um “travão” .107 Assim, como refere Álvaro Siza 
Vieira, “aos arquitectos compete, se tal lhes for permitido, preservar 
património tanto como criá-lo; sempre assim aconteceu - com ou sem 
arquitectos”.108

106- COSTA, Alves, O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, 
in AA.VV., Jornal dos Arquitectos nº 213, A la recherche du temps perdu, Lisboa, 2003, p. 7.
107- Idem, p. 9.
108- SIZA, Álvaro, Textos, ed. Carlos Morais, Tradução. de Juana Inarejos, Madrid, 2014, p. 324.
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2. Amofariz e pilão

3. Fases de evolução do moinho de rebolo ou vaivém

1. Escrava a moer o grão
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03 Caracterizar

03.1 Caracterização tipológica dos sistemas de moagem

 03.1.1 Sistemas ancestrais

 “ Ainda o homem lascava as pedras para os seus machados, e 
preparava as suas facas e pontas de flecha com seguras e hábeis pancadas, 
e já triturava e moía raízes, frutos e grãos silvestres ”.109 
 A evolução técnica da moagem foi promovida por uma época 
fortemente marcada pela agricultura como base de subsistência. A partir do 
Neolítico e com o início do cultivo dos cereais, que se tornaram 
progressivamente fundamentais na alimentação humana, deu-se início à 
actividade moageira através da utilização de técnicas primitivas de onde 
obtinham uma farinha granulosa.110 “O primeiro processo de trituração 
empregado pelo homem deve ter sido aquele em que o corpo a esmagar 
era posto sobre uma pedra plana, e batido com outra pedra que ele 
segurava (...)”.111

 Antes do aparecimento da agricultura já o homem triturava fruta, 
raízes e grãos, tanto para a alimentação como para fins medicinais, 
recorrendo à fricção de duas pedras. Mais tarde com a agricultura, o homem 
começou a semear cereais e a produzir o pão, que devido ao seu grande 
poder nutritivo, rapidamente se tornou no suporte da dieta alimentar da 
época. Na passagem da sociedade recolectora para a produtora, a técnica 
de moagem, essencialmente de uso doméstico, é utilizada com maior 
frequência na alimentação. O homem, ao esmagar o grão entre duas 
pedras planas, verificou que espalhava o alimento, desperdiçando-o, como 
tal começou a utilizar-se uma pedra de extremidade arredondada, que em 
vez de bater na outra, é pressionada contra uma superfície côncava. Esta 
ferramenta, denominada de almofariz fixo, evolui, mais tarde, para o 
almofariz móvel, primeiro em pedra e depois em madeira, que utiliza como 
elemento que bate, o pilão, em geral do mesmo material que a base.112

 Outra forma rudimentar de moagem é o moinho de rebolo ou 
vaivém que consistia na sobreposição de dois blocos de pedra, o de baixo 

109- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 9.
110- OLIVEIRA, Ernesto de, e outros, Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistema de moagem. 
Lisboa, 1983, p. 7.
111- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 11.
112- Ibidem.
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6. Esquema de um Moinho accionado pela força animal - atafona

5. Esquema de um Moinho accionado pela força animal - moinhola ou zangarelha

4. Esquema de um Moinho accionado pela força animal - mó manual
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113- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 15.
114- DIAS, Jorge, Estudos de Antropologia, Lisboa, 1993, p. 180.
115- MIRANDA, Jorge, NASCIMENTO, José, Portugal Terra de moinhos, 2008, p. 7.
116- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 16.
117- Idem, p. 30.
118- Ibidem.

com a face lisa onde assenta uma segunda pedra mais pequena. Em 
Portugal, o povo lusitano utilizou este sistema para transformar a bolota em 
farinha.113

 A forma mais evoluída dos sistemas de moagem são os moinhos, 
que surgem após várias fases de transformação da técnica de trituração, 
não como um objecto estético mas como resposta às necessidades 
humanas.114 O termo moinho deriva do latim molinum, de molo, que significa 
moer, triturar.“ Os moinhos de Portugal, verdadeiras sínteses do encontro 
humano com a natureza, são expressões genuínas da cultura material das 
regiões e reflectem também modos de vida, mentalidades, formas de ver o 
mundo e o lugar dos homens ” .115 Os moinhos tradicionais dividem-se em 
três tipologias: moinhos accionados pela força animal; moinhos accionados 
pela água; moinhos accionados pelo vento.

03.1.2 Moinhos accionados pela força animal

 Os moinhos accionados pela força animal podem ser de três 
tipos: mós manuais, moinholas ou zangarelhas e atafonas. As mós 
manuais, surgem após a aplicação de movimento de rotação à pedra 
móvel116 e são accionadas pela força de braços do homem. Estas eram 
utilizadas, maioritariamente, para a moagem grosseira dos grãos e “faziam-se 
girar pelo meio de um torno cravado na sua face superior, ao qual agarrava 
a mão que a movia.” 117 
 As moinholas ou zangarelhas resultam de uma evolução das 
mós manuais, pois possuem uma pequena barra de madeira ou de ferro, a 
segurelha, “adaptada ao ressalto da ponta do espigão cravado no pouso”, 
que permite o afastamento das mós.118

 As atafonas são engenhos movidos por animais, dotados de um 
sistema de multiplicação de velocidade. Este aparelho possui uma “roda 
dentada que transmite o movimento a um eixo horizontal a que está 
aplicada uma entrosga, a qual, por sua vez, move o carreto cujo eixo é o
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7. Esquema de um Moinho de água de roda horizontal

9. Esquema de implantação de um moinho de rodízio tradicional

8. Esquema de um Moinho de água de roda vertical
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veio da mó”.119

03.1.3 Moinhos accionados pela água

 Outra tipologia são os moinhos accionados pela água, 
sabendo-se que a primeira citação onde são referidos reporta ao ano 85 
a.C. num epigrama de Antipatros de Salónica, da qual se apresenta a 
seguinte versão:“Mulheres ocupadas a moer o trigo, cessai de fatigar os 
vossos braços. Podeis dormir à vontade e deixar cantar os pássaros, cuja 
a voz anuncia o retorno da aurora. Ceres ordena às Náiades que façam 
aquilo que faziam as vossas mãos: elas obedecem, atiram-se para cima de 
uma roda e fazem girar um eixo; o eixo, por meio dos raios que o rodeiam, 
faz rodar com violência as mós, que arrasta. Eis-nos que voltamos à vida 
feliz e tranquila (…)”.120

 Os moinhos de água dividem-se em dois grupos principais: 
moinhos de roda horizontal e moinhos de roda vertical. A escolha por qual 
dos modelos a optar depende do local de implantação, e a força da corrente 
de água, que gera a energia para mover as mós, define a robustez do 
edifício e a duração da actividade moageira ao longo do ano. Isto é, grande 
parte dos moinhos instalados nos riachos das encostas montanhosas 
precisam das chuvas inverneiras para conseguir laborar, enquanto que os 
moinhos de rios com caudal abundante, funcionam permanentemente 
durante todo o ano.
 Outro factor importante na determinação do sistema de moagem a 
implementar é o meio económico e social. Numa época em que as vias 
apresentavam pouca qualidade, a proximidade entre o moinho e a aldeia 
era determinante, não só pela facilidade na construção deste, como pela 
laboração, uma vez que a localização do moinho num local distante dificultava 
o processo de transporte, o que contribui para reduzir o rendimento e o 
aumento da possibilidade de abandono.
 Os moinhos de roda horizontal tiveram grande difusão em 
Portugal, e subdividem-se em três tipologias: moinho de rodízio tradicional, 
moinho de maré e moinho de rodete submerso. Estas tipologias variam de 
acordo com as características hidrográficas do rio.

119- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p.34.
120- OLIVEIRA, Ernesto de, e outros, Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistema de moagem, 
Lisboa, 1983, p. 69.
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12. Esquema do mecanismo de um moinho de rodete submerso

10. Moinho temporário no rio Tâmega, 1986

11. Esquema do mecanismo de um moinho de maré
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 Os moinhos de rodízio tradicional, tipologia em que se inserem 
os moinhos do rio Balsemão, tiveram grande disseminação na Europa 
devido às condições dos cursos de água. Localizados nas proximidades de 
águas correntes, os moinhos implantavam-se, preferencialmente, em áreas 
montanhosas, onde o caudal é bastante rápido.121 Estes fixam-se de forma 
a permitir a criação de um desnível entre a entrada e a saída de água, para 
assim conseguirem a força necessária para accionar o sistema de moagem. 
Os moinhos de rodízio tradicional podem ser de dois tipos: temporários ou 
permanentes. Os moinhos temporários eram utilizados em locais onde no 
Verão a água era escassa, sendo montados na margem ou mesmo no meio 
do rio.122 Este tipo de moinhos eram pequenas construções em tabuado ou 
simples cobertos de ramagem, onde era apenas reforçada a parte 
infra-estrutural e as mós, de forma a manterem-se intactas no Inverno. 
 Os moinhos de maré, situam-se em estuários ou esteiros 
próximos da costa com o objectivo de explorar o desnível gravítico entre as 
marés. Estes utilizam a preia-mar para encher a caldeira, permitindo que 
durante a baixa-mar essa água estagnada faça movimentar os rodízios. 
Devido ao enquadramento económico e social, estes moinhos abasteciam 
grandes centros urbanos, e por estarem condicionados ao ritmo das marés, 
tinham várias mós a laborar.123

 Os moinhos de rodete submerso, localizados em regiões onde o 
caudal do rio é muito forte e a água atinge níveis elevados, utilizam um 
rodete inserido numa câmara cilíndrica, que através do rápido movimento 
de rotação da água, o acciona. Deste modo, o moinho pode laborar, 
deixando apenas de funcionar em períodos de cheias intensas em que a 
própria construção fica submergida. Este mecanismo difunde-se e mais 
tarde é adoptado por alguns moinhos de maré.124

 Os moinhos de roda vertical, azenhas, surgem mencionadas 
pela primeira vez no ano 25 a.C. no livro Da architectura de Vitrúvio, no 
seguinte excerto: “ Por idêntico processo trabalham também as azenhas, 
nas quais existem todas estas coisas, além de que nelas se articula um 
tambor dentado com uma das pontas do eixo. Disposto na vertical, em 
cutelo, esse tambor gira a par com a roda. Igualmente dentado, está

121- DIAS, Jorge, Estudos de Antropologia, Lisboa, 1993, p. 201.
122- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 57.
123- Idem, p. 21.
124- Idem, p. 59.
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13. Primeira imagem conhecida de uma azenha

14. Azenha de Propulsão superior 15. Azenha de Propulsão média ou inferior

16. Azenhas temporárias Caldas de Moledo, 1930
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montado junto dele um tambor maior, disposto na horizontal, com o qual se 
encaixa. Deste modo, gera-se necessariamente a rotação das mós ao 
porem-se em movimento os dentes do tambor horizontal com os dentes do 
tambor que rodeia o eixo. Pendente de cima deste engenho, uma tremonha 
fornece às mós cereal que, com a mesma rotação, se transforma em 
farinha” .125

 O sistema mecânico desta tipologia de moinho de água detém 
características próprias, e é constituído por dois aros, dispostos lateralmente, 
entre os quais se encaixam as penas. A técnica de construção das rodas 
depende da região onde se insere o moinho, sendo o caudal do rio um 
factor determinante,“já que para cada caudal do rio é conveniente uma 
roda maior ou menor”.126 As azenhas funcionam com um sistema de 
engrenagem - carreto/entrosga -, e compete a cada moleiro ou ao 
construtor decidir a quantidade de dentes, assim como o número de fuseis 
do carreto. Contudo o mais comum é usar-se 36 ou 40 dentes e 5 fuseis.127

 As azenhas apresentam-se sobre três tipos: azenhas permanentes, 
azenhas temporárias e moinhos de barco. Existem três categorias de 
azenhas permanentes: de propulsão superior, média e inferior, diferenciadas 
apenas pelo tipo de propulsão, sendo o restante mecanismo igual.
 As azenhas de propulsão superior espalham-se um pouco por 
todo o país,128 e caracterizam-se pelo aproveitamento de um pequeno 
caudal de água, conduzido por uma calha até aos copos. O movimento da 
roda é conseguido quer pelo impulso da queda de água, quer pelo peso 
desta nos copos. 
 As azenhas de propulsão média ou inferior, distintas no desenho 
da roda, localizam-se junto a açudes, quer seja na sua margem ou mesmo 
no meio destes. A água entra em contacto com a roda através da gola, e o 
movimento é conseguido pela força da corrente da água.129

 Tal como aconteceu nos moinhos de rodízio, é frequente 
aparecerem, em certos rios azenhas temporárias, onde só a infra-estrutura 
é permanente, como é o caso das azenhas temporárias do rio Douro e do 

125- MACIEL, M. JUSTINO, Vitruvio : tratado de arquitectura, Lisboa : Instituto Superior Técnico, 
2009, p. 375.
126- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 67.
127- Ibidem.
128- OLIVEIRA, Ernesto de, e outros, Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistema de moagem. 
Lisboa, 1983, p. 171.
129- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 65.



66

17. Moinho de barcos

19. Moinho de torre 20. Moinho de torre de madeira

21. Moinho giratório 22. Moinho de armação

18. Moinho de vento na Aguçadoura, Póvoa do Varzim
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rio Tâmega. 
 Os moinhos de barcos surgem durante as invasões dos 
Ostrogodos em Roma devido ao receio do corte das levadas e dos 
aquedutos.130 Primeiramente possuíam duas rodas, uma em cada ponta do 
eixo, mais tarde o sistema é aperfeiçoado e as rodas passaram a funcionar 
entre dois barcos paralelos presos um ao outro, em que a corrente da 
água fazia girar a roda accionando, desta forma, a moenda.

03.1.4 Moinhos accionados pelo vento

 Os moinhos de vento surgem nos locais onde nem sempre existia 
a força hidráulica para se conseguir realizar o processo de moagem. 
Presume-se que estes tiveram origem na região do Tibete e daí se foram 
difundindo, tanto para o Oriente como para o Ocidente, onde adquiriram 
funções diferentes,131 contudo tinham em comum a disposição das velas à 
volta do eixo central.132

 O moinho de vento português é uma construção de pedra, circular, 
com dois pisos e uma cúpula cónica onde estão inseridas as velas de 
pano,“mas sob este aspecto geral existem diferenças regionais, que 
representam talvez fases sucessivas, que numas áreas se imobilizaram e 
noutras evoluíram, melhorando”.133 Existem quatro tipologias de moinhos 
de vento em Portugal: moinho de torre, moinho de torre de madeira, 
moinho giratório e moinho de armação. As diferenças entre eles vão de 
encontro à possibilidade de orientar as velas para o lado em que o vento 
esteja a incidir.

 Em suma, a moagem é uma técnica que tem acompanhado a vida 
humana, desde os sistemas ancestrais -almofariz e mó de rebolo - até aos 
moinhos - força do animal, da água e do vento. A evolução desta técnica é 
marcada pela procura de eficácia e resposta ás necessidades humanas. 
Os moinhos representam a forma mais evoluída dos sistemas de moagem 
e permitiram a libertação de mão-de-obra.134

130- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 21.
131- Idem, p. 23.
132- Ibidem.
133- Idem, p. 76.
134- SILVA, Luís, Moleiros e moinhos no Alentejo oriental. Uma perspectiva etnográfica, Lisboa, 
2004, p. 222.
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25. Moinho de maré no rio Tejo, Corroios

24. Moinhos do Caldeirão, Aveiro

23. Moinhos no rio Balsemão, Lamego



69

03.2 Moinho de rodízio tradicional 

 Os moinhos de rodízio tradicional situam-se em rios de grande 
importância ou junto a pequenos ribeiros, onde o caudal, apesar de não 
ser muito volumoso é bastante rápido o que permite o funcionamento das 
suas mós. Nos casos de escassez de água, desenvolveu-se um sistema, 
onde esta é armazenada em poços e depois utilizada. Uma outra opção é 
a utilização de “moinhos em linha”, que consiste na implantação dos 
moinhos por uma encosta abaixo ou uns a seguir aos outros, em distâncias 
curtas, ao longo da margem, para partilharem a mesma levada.135

 No que se refere à construção dos moinhos de roda horizontal, por 
norma, este adoptam os materiais e técnicas construtivas da região e 
podem ser de três tipologias arquitectónicas.136 Nas zonas rurais os 
moinhos são pequenas construções rústicas que, para além da porta de 
entrada, tem também um postigo. O espaço é pequeno, não possui 
divisões e tem apenas uma moenda, sendo essencialmente de exploração 
familiar. Numa outra tipologia encontram-se os moinhos de maiores 
dimensões, com uma construção mais cuidada e que possuem mais do 
que uma moenda. Nestes casos a moagem não é apenas familiar pelo que 
requerem a presença de um moleiro permanentemente, existindo, por isso, 
um espaço para ele dormir e cozinhar. Para além disso é também comum 
existirem pequenos equipamentos oficinais, de apoio e manutenção dos 
mecanismos. Por fim, existem ainda os moinhos de rodízio de grande 
dimensão, com uma construção muito cuidada e várias moendas, dispostas 
em linha, num compartimento francamente iluminado. Estas instalações 
abrigam ainda uma zona de habitação, que se situa num piso superior ou 
por vezes num corpo adjacente. 
 Caracterizado como uma construção sobradada implantada na 
margem de um rio, a entrada no moinho de rodízio é efectuada pelo rés-do-
chão onde se localiza a moenda. Esta é constituída por duas mós de pedra, 
em que a superior é móvel - andadeira (movente), e a inferior fixa - pouso 
(dormente). As mós são rodeadas por um cambeiro em madeira ou chapa, 
que é apenas aberto na parte frontal por onde a farinha é projectada.

135- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p.53.
136- OLIVEIRA, Ernesto de, e outros, Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistema de moagem, 
Lisboa, 1983, p. 210.
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26. Mecanismo do moinho de rodízio

a- cubo; 
b- rodízio;
c- péla;
d- espigão;

e- rela;
f- urreiro;
g- aliviadouro; 
h- seteira;

i- pejadouro; 
j- lobete;
l- veio;
m- bucha;

n- cambeiros; 
o- pejadouro;
p- tremonhado;
q- moega;

r- quelha; 
s- chamadouro;
t- aliviadouro
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 O sistema de moagem inicia-se nas proximidades do moinho 
onde existe um açude, confinado por grandes pedras, no qual a água é 
represada. Conduzida pela levada, esta cai de forma brusca pelo cubo, e 
sai em repuxo pela seteira. O pejadouro é uma tábua, presa por um arame,  
utilizada para desviar, caso seja necessário, o choque da água no rodízio 
e, assim parar o moinho. 
 O cabouco, ligeiramente acima do nível do rio, acolhe o rodízio, 
parte do mecanismo motor do moinho. Constituídos por uma roda de 
madeira de cerca de um metro de diâmetro, os rodízios surgem em duas 
vertentes, rodízio fixo à pela ou rodízio móvel. Esta variação permite, no 
caso do sistema móvel, evitar que em épocas de maior enchente do rio o 
rodízio fique submerso, impedindo-o de trabalhar. Inseridas radialmente na 
roda de madeira, as penas podem adquirir a forma de colheres, conchas 
alongadas, ou ser escavadas ou côncavas.
 A moagem do cereal inicia-se através da colocação do grão numa 
caixa com a forma de pirâmide quadrangular invertida, a moega, caindo 
depois na quelha, uma superfície inclinada, que tem presa a si o 
chamadouro. Este, em contacto com a mó superior vibra, permitindo a 
queda regular do grão no olho da mó. O movimento de rotação da mó é 
accionado por um eixo vertical de ferro, formado pela péla, pelo lobete, e 
pelo veio. O lobete é o elemento intermédio do eixo vertical que permite a 
montagem e a desmontagem do rodízio. 
 Quando o moinho tem apenas uma mó é, geralmente, de produção 
doméstica ou propriedade de consortes e, neste último caso, trabalham 
intermitentemente, “cada um traz o seu grão, deita-o na moega, varre o 
tremonhado onde cai a farinha, e solta a água para o rodízio. Depois vai à 
sua vida, voltando um pouco antes do tempo preciso para a moagem estar 
acabada” .137

 Os cuidados que o moinho necessita são poucos, e mesmo os que 
possuem mais do que uma mó, e justificam a presença de um moleiro, não 
exigem manutenções complexas, permitindo ao moleiro exercer outros 
ofícios, ou mesmo conversar com os fregueses que levam o cereal para 
moer.138

137- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p.45.
138- Ibidem.
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03.3 Propostas de intervenção no património molinológico

 “Em breve, junto dos ribeiros, não restarão senão uns restos de 
paredes que as cheias do Inverno vão desmoronando aos poucos. E no 
alto dos outeiros, ou nas terras planas do litoral, o vento, em vez de mover 
as quatro velas brancas, assobiará apenas nos braços de uma entrosga 
presa a um mastro partido” .349

 Os moinhos encontram-se disseminados pelo território, no entanto 
a grande maioria sofreu um processo de decadência e encontram-se em 
avançado estado de degradação. O facto destes terem deixado de ser uma 
fonte de rendimento; a sua localização em zonas isoladas e com difíceis 
acessos; e a revolução industrial, que fez com que os moinhos fossem 
substituídos por indústrias de moagem accionadas a electricidade ou 
motores de combustão, são alguns dos factores que contribuíram para o 
crescente abandono desta actividade e consequentemente deste 
património.
 Actualmente começa-se a olhar para os moinhos tradicionais 
como elementos de importante relevância cultural e patrimonial, 
representando uma fonte de promoção turística de âmbito local ou mesmo 
regional. Neste sentido, os moinhos devem ser considerados um sistema 
territorial, que considera a unidade - moinho - e o todo - paisagem. 
 Posto isto, qualquer processo de intervenção no património deve 
manter e preservar “a integridade dos sítios onde este património se 
implanta, bem como a relação com a paisagem física e cultural”.140 

Considera-se ainda que o envolvimento das comunidades contribui para a 
manutenção do património e “reforça o interesse pela história e pelo 
património local, promove o orgulho pelo passado e contribui para o 
desenvolvimento de novos saberes e competências”,141 fomentando o 
reconhecimento da cultural local.
 Nos últimos anos as preocupações com a preservação do 
património molinológico têm aumentado e começam a surgir, tanto no 
panorama nacional como internacional, organizações que visam a 
protecção deste património.
 Em 1965, João Miguel dos Santos Simões, durante o primeiro

139- GALHANO, Fernando, Moinhos e azenhas de Portugal, Lisboa, 1978, p. 130.
140- ICOMOS, Carta sobre o Património Construído Vernáculo, México, 1999.
141- MACHADO, Rosário Correia, Rota do Românico, in Revista Património nº1, Lisboa, 
2013, p. 163.
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Simpósio Internacional de Molinologia da TIMS (Sociedade Internacional 
de Molinologia), cria a palavra molinologia. O termo deriva da junção de 
duas “(...) palavras “Molinum” (moinho) e “Logos” (conhecimento)”.142 Esta 
organização tem como objectivo promover o interesse mundial pelo 
conhecimento dos moinhos tradicionais, incentivar a pesquisa e promover 
todos os aspectos da molinologia, bem como a reabilitação dos moinhos. A 
TIMS tem em curso um projecto -“banco de dados GPS”, que consiste no 
registo de todos os moinhos tradicionais na Europa, através das 
coordenadas GPS no Google Earth.143 Nesta base de dados, os diversos 
moinhos são separados por tipologias, por forma a facilitar a identificação, 
quantificação de cada tipo, bem como o seu estado de conservação actual.
 Por forma a facilitar a disseminação do conhecimento acerca das 
unidades molinológicas, a TIMS possui duas publicações científicas, o IM 
(International Molinology) e o BM (Bibliotheca Molinologica), bem como um 
boletim electrónico, com a actualidade informativa sobre os acontecimentos 
relacionados com os moinhos no mundo, a TIMS E-News. Para além das 
publicações esta organização realiza, de quatro em quatro anos, num dos 
países membros, um Simpósio Internacional. 
 Em Portugal, em 2006 é fundada por Jorge Miranda, a Rede 
Portuguesa de Moinhos, uma comunidade de pessoas e instituições, que 
partilha experiências e saberes, investiga, recupera ou promove a 
reabilitação e reutilização dos moinhos tradicionais portugueses. Esta 
associação, responsável pela edição regular da revista Molinologia 
Portuguesa, funciona em articulação com a TIMS, e organiza várias 
actividades, das quais se destaca o Encontro Nacional de Molinologia, o 
Dia Nacional dos Moinhos e Moinhos Abertos e o Curso Intensivo de 
Molinologia. Antes da formação destas organizações, existia em Portugal a 
APAM - Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos. 
 Na análise que efectuamos sobre intervenções no património 
molinológico, verificamos que podem ser de dois tipos: [1] reabilitação de 
núcleos de moinhos reactivando-os para integrarem uma rota turístico/
cultural, como é o caso da Rota dos Moinhos de Albergaria-a-Velha; da 
Rota do Sobral, em Sobral de Monte Agraço; do Rota de Kinderdijk, na 
Holanda e do Caminho dos Moinhos do Vale Taquari, no Brasil; [2] 
intervenção arquitectónica direccionada à unidade molinológica, tal como

142- MIRANDA, Jorge, Nascimento, José, Portugal Terra de moinhos, 2008, p. 7. 
143- http://gpsdatabase.molinology.org/introduction.html.
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na reabilitação do Moinho do Papel, em Leiria; do Moinho de maré de 
Corroios; das Azenhas de Olivares, em Zamora e do Moinho de 
Mapledurham, em Londres ou do moinho de Daniels, em Bridgnorth. Estas 
intervenções têm como objectivo preservar e adaptar a um uso 
contemporâneo as unidades molinológicas, e neste sentido os usos são 
diversificados. O Moinho do Papel é reabilitado nas funções de produção 
de papel e moagem de cereais, acolhendo actualmente um espaço de 
exposições e de actividades de carácter pedagógico. O Moinho de maré de 
Corroios integra o núcleo do Ecomuseu Municipal do Seixal e adquire um 
uso cultural e pedagógico. Em Espanha, as Azenhas de Olivares foram 
convertidas no Centro de Interpretação das Indústrias Tradicionais da 
Água. O Moinho de Mapledurham, o único moinho que continua em 
funcionamento no rio Tamisa, possui uma turbina para gerar energia e 
promove e vende a farinha produzida segundo o método tradicional. 
Também em Inglaterra, o Moinho de Daniels, foi reabilitado e actualmente 
aposta na moagem dos cereais a partir de processos tradicionais, 
produzindo uma farinha mais nutritiva, disponível em vários pontos de 
venda, e utilizada por uma padaria local na confecção do pão e dos bolos.
 Posto isto, e visto que os moinhos fazem parte de um sistema 
complexo e territorial, e tendo como objectivo principal deste trabalho a 
intervenção no património molinológico, propõe-se uma análise mais 
aprofundada de três intervenções, duas de âmbito territorial, Rota dos 
Moinhos de Albergaria-a-Velha e Caminho dos Moinhos do vale Taquari, e 
uma de carácter arquitectónico, o Moinho do Papel de Leiria.
 Na selecção das intervenções priorizaram-se os projectos realizados 
em moinhos de água onde o princípio fosse a salvaguarda e a valorização, 
através da introdução de programas contemporâneos, preservando o 
moinho na sua estrutura arquitectónica e no detalhe do seu sistema tradicional 
de moagem. 
 Considera-se que o estudo da Rota dos Moinhos de Albergaria-a-
Velha é relevante pois é um projecto que se mantém sustentável e em 
contacto com a sociedade devido à produção e venda da “Farinha Alva”. O 
Caminho dos Moinhos do Vale Taquari é escolhido como exemplo a nível 
internacional pela forte relação que tem mantido ao longo dos anos com o 
ciclo e produção do pão. Por fim o Moinho do Papel é uma intervenção com 
um carácter mais cultural e pedagógico, produzindo e comercializando 
farinha e pão.
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28. Esquissos dos moinhos da Rota dos moinhos de Albergaria-a-Velha

27. Rota dos moinhos de Albergaria a Velha

1- Moinhos do Regatinho
2- Moinho de Baixo
3- Moinho da Quinta da Ribeira
4- Moinho do Porto de Riba
5- Moinhos da Freirôa
6- Moinho do Chão do Ribeiro
7- Moinho do Ti Miguel
8- Moinho da Cova do Fontão
9- Moinho do Maia
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03.3.1 Rota dos moinhos de Albergaria-a-Velha

 A rota dos moinhos de Albergaria-a-Velha, uma iniciativa do 
município, em conjunto com a Associação de Promoção de Albergaria-a-
Velha, teve início no ano de 2014 e conta já com 9 núcleos, num total de 12 
moinhos e 17 casais de mós, que se encontram espalhados, ao longo das 
margens dos rios, pelas freguesias do município.144 Este projecto tem como 
missão reavivar a identidade perdida e melhorar a oferta turística através 
da reabilitação de um conjunto de unidades moageiras e do percurso que 
as integra - o antigo “Caminho dos Moleiros”.145 O objectivo principal é 
identificar, proteger e divulgar o património desta região. 
 A rota estipula quatro percursos possíveis com a duração de uma 
hora cada.146 A rota “Da farinha ao pão”, permite a visita ao Moinho do Porto 
de Riba; à padaria Branca, onde se pode ver a produção do pão e da 
regueifa; ao Moinho do Maia e ainda ao atelier do pão do Moinho do Ti 
Miguel. O percurso “Moinhos em Albergaria-a-Velha” estabelece como 
pontos de visita o Moinho do Porto de Riba; a loja da D. Conceição, onde 
se vendem produtos típicos; e o Moinho do Chão do Ribeiro. Na rota “De 
Albergaria-a-Velha a Vilarinho de S. Roque” é possível visitar o Moinho do 
Chão do Ribeiro; a padaria; o Moinho da Quinta da Ribeira; o Moinho do 
Baixo; e os Moinhos do Regatinho. Por fim a “Rota dos Moinhos radical” 
inclui a visita aos Moinhos da Freirôa. 
 A intervenção realizou-se em três momentos: a recuperação dos 
moinhos e dos engenhos mecânicos; o desenho e requalificação dos 
caminhos e áreas envolventes; e a produção de farinha segundo as 
técnicas tradicionais. 
 Na reabilitação das unidades moageiras e dos engenhos de 
moagem denota-se a preocupação em utilizar os saberes antigos, assim 
como o uso de materiais e técnicas tradicionais. Nos arranjos do espaço 
exterior, adjacente à unidade moageira, foram colocadas placas informativas 
que permitem, ao visitante, conhecer a história do moinho. Na introdução 
de elementos novos nestes ambientes, quer sejam as placas informativas, 
bancos ou pontes, são utilizados materiais “leves”, como a madeira e o aço 

144- http://www.rotadosmoinhos.com/pt/a-rota/rota-dos-moinhos.
145- Ibidem.
146- Departamento de Turismo da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.
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29. Farinha Alva 30. Moinhos da Freirôa

35. Moinho de Baixo

33. Moinho do Porto de Riba 34. Moinho da Quinta da Ribeira

36. Moinhos do Regatinho 

37. Moinho do Chão do Ribeiro

31. Moinho do Maia

38. Moinhos da Cova do Fontão 

32. Moinho Ti Miguel
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córten, por forma a minimizar o impacto da intervenção. 
 Associado ao projecto de reabilitação e criação de uma rota e, 
recuperando estes engenhos, produz-se nestes moinhos, a “Farinha Alva”, 
onde o grão é moído de acordo com as técnicas tradicionais. Este produto 
existe em várias tipologias, desde a farinha de trigo e de milho ao descasque 
de arroz tradicional. Importa perceber que com esta iniciativa, este projecto, 
ganha sustentabilidade, deixando de ser apenas uma rota turística, para 
passar a relacionar-se com as comunidades locais. 
 Através da reabilitação, do edifício, dos engenhos motores e dos 
espaços exteriores adjacentes, assim como na adopção de técnicas 
tradicionais, este projecto consegue salvaguardar e dar um novo sentido ao 
património .
 As unidades de moagem que compõem a rota dos moinhos de 
Albergaria-a-Velha possuem características diversas, variando no número 
de casais de mós, no regime de propriedade e na presença de edifícios 
anexos.158

 No rio Caima destacam-se os Moinhos da Freirôa por serem um 
dos núcleos de maior dimensão, mas também um dos mais antigos deste 
rio. Originalmente possuíam apenas 4 casais de mós, posteriormente, 
passaram a ter 14. Este núcleo possui ainda vários anexos que eram 
usados para guardar os animais. 
 O lugar do Fial é actualmente o local do concelho com maior 
número de engenhos em funcionamento. Anteriormente denominado de 
Moinho do Tupinho, devido ao nome do seu anterior proprietário, o Moinho 
do Maia remonta ao séc. XIX e actualmente, dos 3 casais de mós que 
tinha, possui apenas um. Para além do moinho existe ainda a casa do 
moleiro com um forno. 
 Accionado pelas águas do ribeiro do Fontão, o Moinho Ti Miguel, 
possuía 3 casais de mós, dos quais, actualmente, apenas 2 estão em 
funcionamento. Adjacente a este existe a casa do moleiro. Neste local 
existia um dos troços do antigo “Caminho dos Moleiros”. 
 O Moinho do Porto de Riba, de consortes, possui 2 casais de 
mós accionados pelo rio Jardim, e pertencia a várias famílias da aldeia. 
Aqui, para além do milho, moíam-se também os caroços mais pequenos do 
milho que eram recolhidos à saída do escarolador. 

147- http://www.rotadosmoinhos.com/pt/os-moinhos.
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 Accionados pelo rio Filveda, os Moinhos da Quinta da Ribeira, 
cada qual com o seu casal de mós, eram propriedade de consortes. 
Recentemente foram adquiridos e comprados pelo Rancho Folclórico da 
Ribeira de Fráguas. Tal como este último, também o Moinho de Baixo foi 
adquirido pelo rancho. Com um único casal de mós, accionado pelo rio 
Filveda, este moinho moía o milho antigo e esporadicamente moía o trigo e 
o centeio.
 Integrado no núcleo mais antigo da aldeia de Vilarinho de S. 
Roque, os Moinhos do Regatinho, também denominados de Moinho da 
Quingosta e Moinho do Silva, possuem cada qual um único casal de mós e 
eram ambos propriedade de consortes. Actualmente estes moinhos são 
novamente utilizados pela população da aldeia na moagem de cereais. 
 Com um único casal de mós accionado pelo ribeiro de Mouquim, o 
Moinho do Chão do Ribeiro, era propiedade de consortes, pertencendo a 
várias famílias da aldeia. Actualmente é propriedade da junta de freguesia 
local.
 O Moinho da Cova do Fontão tinha 4 casais de mós, no entanto 
actualmente apenas 3 estão em funcionamento.
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39. Caminho dos Moinhos do Vale do Taquari

Moinho Fachinetto:

A construção teve início em 1947. A matéria 

prima, trigo, milho e arroz, provinha de 

várias localidades do alto do Vale do Taquari 

e da Serra do Botucarai. Em 2007 Claudir 

Fachinetto adquire o moinho e recupera-o. 

Em 2008 é incluído no Caminho dos 

Moinhos.
Moinho Vicenzi

Construído em 1930, o moinho foi 

adquirido em 1964 por Olívio Vicenzi. Em 

1991 o moinho encerra as actividades. 

Em 2004, os filhos passam a administrar o 

moinho e recuperam-no, sendo incluído no 

Caminho dos Moinhos em 2008.

Moinho Castaman:

A construção dos alicerces de pedra é iniciada em 1947, 

sendo que os equipamentos de moagem são instalados 

em 1954. Em 1979 o moinho encerra a actividade. 

No ano de 2008 passa a fazer parte do Caminho dos 

Moinhos.

Moinho Dallé

Construído em 1919 por Giuseppe 

Bortolanza. Em 1967 José Dallé começa 

a gerir o moinho, passando, após o seu 

falecimento, para os seus filhos. Em 2008 

integra o Caminho dos Moinhos.
Moinho Marca

O moinho é construído em 1950 por um 

sistema cooperativo. Em 1980 encerra 

portas. Após um leilão público o moinho 

passa a pertencer a Arlindo Cosseau e 

mais tarde a Arquimedes Marca. Integra o 

Caminho dos moinhos em 2008.

Moinho Colognese

Foi construído em 1917. Em 2004 é 

adquirido pela Associação dos Amigos dos 

Moinhos do Vale do Taquari, e mais tarde 

em 2005 é restaurado pelo atelier Brasil 

Arquitectura, e criado o Museu do Pão. Em 

2008 é inaugurado e inicia-se o Caminho 

dos Moinhos.

Brasil

40. Moinho Colognese

43. Moinho Castaman

41. Moinho Dallé

42. Moinho Vicenzi

44. Moinho Fachinetto 45. Moinho Marca
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03.3.2 Caminho dos Moinhos do Vale do Taquari, Brasil

 Na transição do século XIX para o século XX, o Vale Taquari 
recebeu um grande número de imigrantes oriundos, maioritariamente, da 
região de Veneto, em Itália, que se foram fixando e colonizando aquela 
área. Um dos testemunhos mais significativos desta época são os moinhos 
coloniais que, ainda hoje, são visíveis na região da serra Gaúcha.148 Estas 
construções são a memória de um povo e narram a sua histórica 
económica, social e tecnológica, mas também as técnicas associadas à 
produção do pão. 
 No ano 2000, Judith Cortesão, professora e ambientalista, alerta 
para a necessidade de se estudar e divulgar os moinhos coloniais, 
considerando o moinho Colognese como “um dos relevantes monumentos 
históricos nacionais”.149 Devido ao seu valor patrimonial, pela potencialidade 
de carácter pedagógico e por constituir um ponto de interesse turístico, em 
2003, um amigo de Judith, Manuel Toguinha, apresenta a Marcelo Ferraz 
os moinhos coloniais e, “a partir daí começamos (Toguinha e eu) a sonhar 
com a criação de uma rota, um caminho de moinhos e, mais do que isso, 
com a festa do pão”.150 Após esta visita começa o estudo da proposta, 
procurando apoios para a viabilização do projecto. Em 2004 é criada a 
Associação Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari, com a missão de 
preservar os moinhos, uma vez que, um deles, o Moinho Colognese, estava 
em risco de ser demolido. Com o apoio da Nestlé, e através do Instituto 
Italo-Latino Americano (IILA), iniciaram-se as obras de restauro no moinho, 
evitando assim a sua demolição. Esta intervenção foi o primeiro passo num 
projecto mais amplo - Caminho dos Moinhos, que engloba um sistema de 
unidades arquitectónicas - os moinhos. 
 Após a conclusão das obras no Moinho Colognese, deu-se início 
ao estudo e pesquisa de possíveis moinhos a integrar a rota. Esta tem 
como símbolo um desenho recuperado na intervenção no Moinho 
Colognese, e actualmente fazem parte do Caminho dos Moinhos do Vale 
Taquari seis moinhos: o Moinho Colognese, o Moinho Dallé, o Moinho 
Vicenzi, o Moinho Castaman, o Moinho Fachinetto e o Moinho Marca.

148- CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, 
2013, p. 153.
149- https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/brasil-arquitetura-10-04-2008.
150- FERRAZ, Marcelo, Arquitectura Conversível, Rio de Janeiro, 2011, p. 67.
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53. Novo passadiço 52. Aspecto exterior

54. Novo volume 55. Elemento conector do novo e do antigo

50. Vista exterior do conjunto 51. Contraste entre o novo e o antigo

49. Alçado Nordeste48. Planta do conjunto

47. Desenho da intervenção46. Desenho encontrado na Casa Roman



85

Alguns deles ainda estão em processo de restauro, como o Moinho 
Castaman e o Moinho Marca, enquanto que os restantes já se encontram 
em pleno funcionamento produzindo farinha de acordo com os processos 
tradicionais. Para além da produção de farinha, o Moinho Fachineto tem 
ainda junto a ele um centro cultural. A recuperação dos moinhos e a sua 
integração numa rota cultural e turística, em relação com as comunidades 
locais, nomeadamente através da produção da farinha, que é 
comercializada na região e nos arredores, permitiu que estes exemplares 
perpetuassem no tempo. 
 O projecto de intervenção no Moinho Colognese desenvolveu-se 
em duas etapas, a recuperação do moinho e a introdução de um programa 
contemporâneo, com o intuito de não se cair “num projecto nostálgico”.151 A 
proposta foi desenvolvida em duas fases: a recuperação do moinho de 
acordo com as técnicas tradicionais; e a introdução de dois volumes, em 
betão, que abraçam o moinho. Este conjunto congrega o Museu do Pão e 
uma Escola de Padeiros. Esta intervenção é caracterizada pela capacidade 
de diálogo entre a tradição e a modernidade, não se procurando um 
mimetismo do passado mas o respeito, tanto pelo património material como 
pelo imaterial.152 Marcelo Ferraz reconheceu que a melhor definição deste 
projecto foi dada pelo arquitecto Álvaro Siza quando, durante a apresentação 
do projecto, afirmou que “esse projecto é a celebração da madeira”.153

 

151- CARDOSO, Isabel Lopes, Paisagem e Património: aproximações pluridisciplinares, Porto, 
2013, p. 155.
152- FERRAZ, Marcelo, Museu do Pão, Porto Alegre, 2012, p. 18.
153- HORTA, Maurício, A celebração da madeira, in Revista AU, edição 168, São Paulo, 2008.
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58. Moinho do Papel na margem do rio Lis

57. Vista aérea, antiga, sobre o convento e moinho

56. Vista aérea, localização do Moinho do Papel
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03.3.3 Moinho do Papel, Leiria

 Implantado na margem esquerda do rio Lis, na antiga rua da 
Fábrica e actual rua Roberto Ivens, e a pouca distância do Convento e 
Igreja de Santo Agostinho, o moinho de papel ou moinho dos Caniços, 
remonta ao século XIII.154 As actividades no moinho nem sempre foram as 
mesmas, inicialmente este servia para a moagem de cereais, no entanto, 
no ano de 1411, após a autorização do rei D. João I o moinho inicia-se na 
produção de papel, tornando-se na primeira indústria de fabrico de papel 
em Portugal e mantendo-se nesta actividade até ao século XVI.155 Mais 
tarde o moinho regressa à sua actividade original, a moagem de cereais, 
contudo no século XX este sofre novamente alterações para a sua 
adaptação à produção de azeite. As mudanças a que o moinho esteve 
sujeito tiveram impacto no edifício, existindo actualmente vestígios das 
suas fases históricas.156 
 Inserido dentro da cerca do convento, a estrutura original do  
moinho era composta por vários volumes, entre eles a habitação do 
Moleiro e o Moinho do Lagoa. No espaço adjacente ao moinho existiam 
ainda duas noras, sendo que uma delas servia para fazer a distribuição de 
água para as hortas do convento. 
 Alguns anos após a Câmara Municipal de Leiria ter adquirido o 
moinho do papel iniciam-se as escavações arqueológicas, e seguidamente 
o projecto de intervenção. A reabilitação do moinho ficou a cargo do 
arquitecto Álvaro Siza Vieira e teve como objectivos recuperar os edifícios 
existentes, ampliar o espaço e requalificar as áreas exteriores 
envolventes.157 O programa desejado implicava um conjunto de espaços 
que servissem exposições, a produção de papel, a moagem de cereais, e 
ainda a realização de actividades de carácter pedagógico. 
 Com o objectivo de salvaguardar e preservar o património, esta 
intervenção demonstra que é possível adaptar a novos usos um moinho 
tradicional. A adaptação do moinho a um espaço museológico implicou, 
para além de transformações nos edifícios existentes, a construção de um

154- Moinho do Papel de Leiria, Lisete Portela.
155- Ibidem.
156- MATOS, Rogério B. ,As azenhas de Vila Nova de Famalicão: Património, Território e 
Paisagem fluvial do Ave, in Conferências no parque, 2013.
157- SIZA, Álvaro, Memória descritiva, projecto de execução da reabilitação do Moinho do Papel 
de Leiria, Porto, 2005.
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59. Planta do piso térreo 

62. Vista exterior 63. Novo passadiço 

64. Interiores após a intervenção

65. Interiores após a intervenção

61. Vista exterior60. Vista Norte sobre o conjunto
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novo volume. 
 No edifício pré-existente Álvaro Siza organiza, a Poente, os 
espaços associados à produção de papel e áreas administrativas - sala de 
produção de papel [4], sala de exposições [5], armazém [8], instalações 
sanitárias [7] e área de gestão [6].158 Na outra parte do edifício, que pode 
funcionar de forma autónoma, localiza-se a sala de moagem [12], a cafetaria 
[10], que funciona na antiga cozinha, e um pequeno hall [9]. No projecto de 
intervenção optou-se por demolir as paredes do quarto do moleiro para 
ampliar o espaço de moagem. Adjacente a este volume localiza-se, no 
espaço exterior, uma esplanada sobre o rio [13]. 
 No novo edifício, que se divide em dois corpos, é desenhado a 
bilheteira [1], instalações sanitárias [3] e o espaço de exposições e 
multimédia [2]. O bloco onde se insere a bilheteira e as instalações 
sanitárias corresponde ao local onde se encontrava implantado o Moinho 
do Lagoa. Posicionando-se desalinhado com o volume da bilheteira, o 
espaço de exposições e multimédia, desenha o espaço de entrada, que é 
intensificado pela direcção da parede. Aqui existe uma relação visual com 
a antiga nora, com o rio e com a envolvente. 
  Nesta intervenção o arquitecto opta por evocar as várias fases 
evolutivas do moinho, a moagem de cereais, a produção de papel e a 
produção de azeite, e como tal decide tornar visível um conjunto de quatro 
vãos, que se encontravam entaipados, mantendo a sua configuração 
original e as cantarias de pedra.159 Também no desenho do pavimento se 
denota o respeito pela história do edifício, sendo visível na transição do 
espaço de produção de papel para a sala de moagem de cereais um 
pedaço do chão antigo e de uma mó por baixo da soleira da porta. Nos 
arranjos exteriores, o muro a poente do moinho é mantido intacto, o 
pavimento é alterado para a calçada portuguesa e é reconstituído o canal, 
no exterior do moinho, responsável pela condução de água para os terrenos 
do convento. O acesso ao jardim a norte era garantido por um passadiço de 
cimento que foi substituído por um novo de madeira, aço e degraus em 
pedra. 
 Inaugurado em 2009, o moinho permite o conhecimento acerca 
das técnicas tradicionais da produção de papel e da moagem de cereais, 

158- SIZA, Álvaro, Memória descritiva, projecto de execução da reabilitação do Moinho do Papel 
de Leiria, Porto, 2005.
159- FIGUEIREDO, António, Moinho do Papel, Câmara Municipal de Leiria, 2009, p. 44.
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possibilitando a participação nestas actividades. No moinho moí-se o 
cereal de acordo com as técnicas tradicionais, produzindo uma farinha, que 
para além de ser comercializada, é utilizada para a produção de pão 
caseiro, que é vendido no moinho.
 Nesta intervenção, as relações entre o antigo e o novo 
verificam-se tanto no respeito pelo edificado existente como pelo uso dos 
materiais tradicionais, nomeadamente a alvenaria de pedra, a madeira, a 
cal e a telha, que garantem a unificação de todo o conjunto.







04 Intervir
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04 Intervir

04.1 Enquadramento territorial: o vale do rio Balsemão

 “...entre profundas serras tem seu assento a cidade de Lamego, a 
qual não se descobre, senão depois que se chegar a ela, por estar num 
sítio baixo e mal assentada. Pela parte norte é banhada pelo rio Balsemão, 
chamado antigamente Unguio, o qual nasce numas serras, que distam 
quatro léguas desta cidade, e desagua no Douro”. 160

 Com origens pré-históricas, o concelho de Lamego localiza-se no 
distrito de Viseu e está integrado na bacia hidrográfica do rio Douro. Devido 
aos elevados níveis de precipitação e à fraca permeabilidade dos solos, a 
vasta rede, constituída pelos rios (Varosa, Balsemão, Pedras, Santo, 
Cubos) e pelas ribeiras (de Tarouca, do Neto e do Cairrão), permite que 
praticamente todas as freguesias sejam irrigadas por um ou mais ribeiros, 
conseguindo, através da construção de açudes, pressas e levadas, 
assegurar a rega dos terrenos. Para além disso, os rios fornecem uma 
quantidade considerável de espécies piscícolas, que contribuem para a 
alimentação local, e permitem a instalação de pequenas indústrias de 
moagem e de pisoagem. 
 No que diz respeito à hidrografia, Rui Fernandes161 refere, no seu 
tratado Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas 1531-1532, 
o rio Douro como um valioso canal de comunicação com o interior e com o 
litoral. No entanto, não menospreza os restantes rios, destacando a 
importância económica do vale do Varosa e do Balsemão. Sobre este 
último, o autor salienta as 28 rodas de moinhos responsáveis pelo 
abastecimento de pão na cidade de Lamego, mencionando ainda a 
existência de “outras tantas, e mais que terá para cima da cidade”.162

 Com base nas características observadas no território e no registo 
das actividades humanas pode fazer-se uma distribuição da situação 
geográfica do concelho de Lamego em três zonas: Douro, Montanha e

160- COSTA, António Carvalho da, Tratado VI da Comarca de Lamego, cap.I, in Corografia 
portugueza, e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal, Tomo Segundo, Lisboa, 
1708, p. 238.
161- Rui Fernandes era natural da cidade de Lamego e aí feitor das lonas e bordates do Rei. 
162- FERNANDES, Rui, Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas 1531-1532, 
Lamego, 2001, p. 10 [adaptação própria].
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3. Vale do rio Douro

4. Rio Balsemão, Bairro da Ponte em Lamego

5. Rio Varosa
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Sub-montanha.163 A zona Douro, situada a norte do município, caracteriza-se 
pela emblemática paisagem do Douro vinhateiro, uma área de formação de 
xisto, com declives entre 25 a 35%, e altitude máxima de 400. A ocupação 
do solo é, predominantemente, a vinha, à qual se associa a oliveira ou o 
sobreiro. A região de Montanha localiza-se a sul do concelho onde 
predominam as rochas hercínicas calco-alcalinas. O solo tem ocupação 
diversa, desde faixas de castanheiros e carvalhos; a amieiros e bétulas nos 
terrenos húmidos; e zonas de prado nos locais mais altos. A Sub-montanha, 
é a zona de transição entre a região Douro e a montanha, e é caracterizada 
pelos vales dos rios Varosa, Távora, Balsemão e Tedo. Nesta área o terreno 
é essencialmente granítico, sendo adequado para o cultivo de árvores de 
fruto e para a pecuária. De acordo com esta distribuição geográfica, o 
núcleo de moinhos em estudo localiza-se na região de Sub-montanha, em 
Magueija. 
 A localidade Magueija, a 8km a sul da cidade de Lamego, tem 
origem remota, aparecendo referido num documento de compra e venda 
de propriedades, citado por Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo.164 
Atravessada pela estrada nacional nº2, que segue o trajecto das depressões 
do vale do Balsemão, Magueija apresenta um carácter maioritariamente 
rural, pelo que a base de sobrevivência se estabeleceu a partir da posse e 
exploração de terra. Como tal a população era, até meados do século XX, 
dividida essencialmente em duas classes sociais: os proprietários e os 
serviçais.165 Os proprietários, agricultores e donos de terras eram a classe 
alta, possuíam várias terras e associado à actividade agrícola faziam 
também criação de animais. Para a realização dos trabalhos, quer agrícolas, 
quer pecuários, estes disponham das ferramentas e estruturas necessárias 
à transformação da matéria-prima, nomeadamente os moinhos de água, os 
fornos e os teares. Os serviçais constituem a camada mais pobre e viviam 
do trabalho cedido pelos proprietários, sendo que na época das sementeiras 
e da colheita é que estes eram mais solicitados.

163- Câmara Municipal de Lamego, Estudos de Caracterização do Território Municipal, in  
Revisão do Plano Director Municipal, Lamego, 2010, p. 25.
164- “É povoação muito antiga; pois já em 1163 Pedro Viegas, auctorisado por D. Affonso I, 
vendeu a D. Thereza Affonso, por 48 maravidins, tudo quanto tinha no território de Lamego 
e Ermamar (Armamar) a saber: em Queimada, Figueira, Portéllo (freguezia de Cambres), 
Quintião, Bouzoas, Penellas, Muimenta, Magueija, Candédo (debaixo do monte Galafura), Valle 
do Conde e Lamaçaes, aguas vertentes para o Douro”. In LEAL, Augusto Soares, Portugal 
antigo e moderno, Lisboa, 1990, volume 5, p. 34.
165- OLIVEIRA, Bernadete, OLIVEIRA, Lino, Magueija: Uma aldeia beirã do fim do século XIX 
a meados do século XX, Lamego, 2010, p. 40.
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 No que concerne à distribuição dos solos, os locais mais fertéis, 
com boa exposição solar e nas proximidades da aldeia eram utilizados para 
as produções de maior escala e mais exigentes, como a batata, o trigo e o 
milho. O trigo era considerado um cereal nobre, pois a farinha obtida do seu 
grão era utilizada na confecção de um pão caro, a sêmea,166 e requeria um 
cuidado especial, sendo plantado em solos mais profundos e irrigáveis. O 
milho era semeado nas encostas férteis e húmidas viradas ao sol. Por outro 
lado, nos locais onde o solo era mais pobre e seco, desenvolvia-se a cultura 
do centeio, por ser um cereal que não carecia de tantos cuidados.167 A 
moagem destes cereais era realizada nos moinhos do rio Balsemão e 
apenas uma pequena porção da produção era para consumo doméstico.
 O rio balsemão, com cerca de 32km, nasce no lugar do Rossão, 
concelho de Castro Daire, e desagua no rio Varosa, em Lamego. Este rio é 
descrito como um rio abundante “que pode correr, caminhar furioso, 
rompendo e lavrando pedras com tal estrondo” 168 e que ao longo do seu 
percurso “exibe centenas de poças e de canais de irrigação, numa autêntica 
engenharia hidráulica centenária”.169 No Inverno, devido à forte precipitação 
que se faz sentir, o rio é bastante caudaloso, chegando a transbordar as 
margens. Sobre este assunto, Rui Fernandes recorda o Inverno 
particularmente agressivo do ano de 1531, que prejudicou o gado e “se 
alagaram todas as moendas desta cidade, e a ribeira por todo o lado que 
atravessa desde a serra fez muitos danos”.170 Por outro lado, no Verão o 
caudal era menor e algumas linhas de água acabavam por secar e, 
consequentemente os moinhos paravam. 
 O vale conformado por este rio caracteriza-se por ser um território 
maioritariamente natural, pontuado nas suas margens por pequenas 
construções de obra anónima que são “o resultado de uma lenta adaptação 
ao lugar, à topografia local, ao clima, ao solo e à gente”,171 que contribuem

166- OLIVEIRA, Bernadete, OLIVEIRA, Lino, Magueija: Uma aldeia beirã do fim do século XIX 
a meados do século XX, Lamego, 2010, p. 26.
167- Ibidem.
168- CASTRO, João Baptista de, Mappa de Portugal, volume I, Lisboa, 1745, p. 151.
169- FERREIRA, Carmen, PINA, Helena, LEAL, Eduarda, Paisagens rurais efémeras...espaços 
rurais em (trans)formação, in XIII Coloquio Ibérico de Geografia-Respuestas de la Geografia 
Ibérica a la crisis actual, Santiago de Compostela, 2012, p. 1409.
170- FERNANDES, Rui, Descrição do terreno ao redor de Lamego duas léguas 1531-1532, 
Lamego, 2001, p. 28 [trad. própria].
171- JACKSON, J. B., Discovering the Vernacular Landscape, Yale Univeristy Press, 1984, p. 85 
[trad. própria].
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para a construção da paisagem. Segundo o Inquérito levado a cabo pelo 
Sindicato Nacional de Arquitectos entre 1955 e 1961, o vale do Balsemão, 
insere-se em duas zonas geográficas: zona II, Trás-os-Montes e Alto Douro; 
zona III, as Beiras. Sendo assim, as populações reflectem as características 
da zona em que se inserem. Neste caso, a localidade onde se insere o 
núcleo molinológico em análise pertence às Beiras, uma zona que 
“impressiona pela relação estreita que mantém com o meio natural”.172 Os 
moinhos, enquanto exemplos desta arquitectura mais contextual, fazem 
parte do património vernáculo da região, e como tal não devem ser 
abordados como um objecto arquitectónico isolado, mas como parte de um 
todo, reconhecendo-se o complexo sistema de relações em que está 
integrado. As unidades de moagem devem, por isso, ser entendidas 
enquanto elementos transformadores da paisagem, devendo-se englobar 
na análise e salvaguarda os três componentes determinantes deste 
sistemas: o suporte territorial, a comunidade local e a rede hidrográfica. 
 Os moinhos do rio Balsemão inserem-se na tipologia dos moinhos 
de rodízio tradicional, e como tal implantam-se de forma a permitir a criação 
de um desnível entre a entrada e a saída de água, pelo que as levadas e 
os açudes são construídos a uma cota superior. Estas construções 
genuínas, que recorrendo aos materiais e aos construtores locais, se 
articulam e adoptam ao contexto territorial, fazendo uso do declive natural 
do meio onde se inserem, em conformidade com as suas necessidades. 
 Na análise dos dados recolhidos no cadastro da década de 1940 
realizado in loco pelos guarda-rios, reconhece-se a existência, nessa altura, 
de 98 moinhos de água, no espaço compreendido entre a localidade de 
Pretarouca e a cidade de Lamego.173 Aferiu-se ainda que a maior parte dos 
moinhos ao longo do rio possuem entre um a dois casais de mós, no 
entanto verifica-se que devido às exigências do mercado, os moinhos 
localizados nas proximidades da cidade de Lamego eram de maiores 
dimensões e albergavam mais do que dois casais de mós, registando-se 
pelo menos um moinho com seis casais de mós.174

 Na freguesia de Magueija, os moinhos, responsáveis pela 
produção de farinha, mantiveram-se em funcionamento até à década de

172- Associação dos arquitectos portugueses, Arquitectura Popular em Portugal, Lisboa, 1980, 
p. 230.
173- Arquivo da ARH-N ( Administração Regional Hidrográfica do Norte), Cadastro das moagens 
de Rama, Livro nº139 - Concelho de Lamego, 1940.
174- Ibidem.
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11. Ficha tipo - Levantamento cadastral dos moinhos e azenhas no concelho de Lamego, 1940

10. Números de mós por freguesia na década de 1940
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50, altura em que foram substituídos pelos engenhos eléctricos da 
Fábrica de Matança. Em consequência a moagem tradicional foi 
desaparecendo e como tal a maior parte dos moinhos nas margens do rio 
Balsemão foram abandonados e encontram-se actualmente em avançado 
estado de degradação, sendo, em alguns casos, de difícil localização. 





105

04.2 Rota dos Moinhos do rio Balsemão

 Identifica-se na freguesia de Magueija um núcleo com oito moinhos 
de rodízio tradicional, que se organizam em função das condições 
morfológicas, geográficas e sociais do meio que os suporta, 
implantando-se na margem do rio Balsemão, em altitudes que variam 
entre os 670 e os 706 metros. O interesse e pertinência no estudo e análise 
deste património molinológico tem por base três pontos: a proximidade ao 
centro da vila e existência de uma ponte romana, importante na história de 
Magueija; a implantação em forma concentrada e com espaços de curta 
distância entre os moinhos; os diferentes estados em que se encontram.
 Considerando que o trabalho de levantamento e inventariação é 
um dos principais contributos da dissertação, pela divulgação deste 
património já em parte descaracterizado, pretende-se impulsionar o seu 
conhecimento, valorização, e futura preservação, através da criação de 
uma rota identitária, cultural e turística.
 A Rota dos Moinhos do rio Balsemão procura promover a leitura 
das unidades molinológicas, enquanto importantes testemunhos da 
arquitectura vernácula desta região, na sua relação com a envolvente e 
com a comunidade local. A proposta da rota estrutura-se em duas fases: [1] 
análise e inventariação do sistema molinológico; [2] proposta de salvaguarda 
e reabilitação.
[1] Análise e inventariação do sistema molinológico
 A metodologia de levantamento e inventariação foi desenvolvida 
através do cruzamento de fontes indirectas e directas, e teve por base os 
seguintes pontos: [1] análise de cartografia; [2] análise bibliográfica e de 
arquivo; [3] levantamento métrico, geométrico, construtivo e fotográfico; [4] 
levantamento de dados através de entrevistas; [5] realização de uma ficha 
de inventariação para cada moinho. 
 Num primeiro momento foi analisada e comparada a cartografia 
militar, à escala 1:25 000, correspondente aos anos de 1946 e de 1998. 
Este estudo foi depois complementado com a informação recolhida no 
arquivo da ARH-N (Administração Regional Hidrográfica do Norte), 
referente ao cadastro dos moinhos ao longo da margem do rio Balsemão 
na década de 1940 (Anexo II). Da análise destes elementos, conseguiu-se 
aferir o número de moinhos existentes na altura do levantamento.
 No trabalho de campo, procurou-se fazer um levantamento métrico
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12. Moinhos do rio Balsemão

13. Esquema da localização dos moinhos

14. Ponte romana do Gardal

15. Moinho do Pereira (mb.01)

16. Moinho da Ponte (mb.02)

17. Moinho dos Fragas (mb.03)

18. Moinho do Marelo (mb.04)

19. Moinho do Picarnéu (mb.05)

20. Moinho do Sardinho (mb.06)

21. Moinho do Lousal (mb.07)

22. Moinho do Lousal (mb.08)
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e geométrico, o mais rigoroso possível, que permiti-se a compreensão do 
moinho, na sua relação com o território e no desenho do seu espaço interior. 
Realizou-se ainda um registo manual, através do desenho à mão levantada, 
por permitir representar melhor os detalhes, as texturas dos materiais e as 
técnicas construtivas utilizadas, por forma a compreender este património. 
A este levantamento juntou-se um registo fotográfico. No trabalho de campo 
considerou-se ainda fundamental o contacto com a população e agentes 
locais, tal como o presidente da Junta de Freguesia e antigos moleiros 
(Anexo I). 
 Os dados recolhidos foram, tratados, sintetizados e compilados 
numa ficha de inventariação para cada moinho, dividida em três campos 
principais: Identificação; Enquadramento; Descrição. No primeiro campo - 
Identificação, colam-se os dados referentes ao moinho - tipologia; o 
concelho, freguesia e lugar em que se localiza; a posição geográfica; o rio; 
a margem; o proprietário na década de 1940 e o actual; o estado actual; as 
dimensões;a área de implantação; o número de pisos, vãos e de mós. No 
Enquadramento é realizada um pequeno relato sobre a envolvente em que 
está inserido o moinho. Por fim na Descrição, faz-se uma caracterização 
arquitectónica e construtiva do moinho em estudo. Por forma a completar 
esta informação, é ainda apresentado na ficha peças desenhadas - plantas 
e alçados e um registo fotográfico. 

 Maioritariamente em abandono, estes moinhos encontram-se 
em avançado estado de degradação, reconhecendo-se o estado de ruína 
em alguns deles, como é o caso do Moinho do Picarnéu (mb.05) e dos 
Moinhos do Lousal (mb.07 e mb.08). Outros apresentam-se adulterados, 
tendo passado por um processo de transformação e alteração programática, 
através da ampliação da construção original, ou pela sua reconstrução 
parcial, que os afastaram das técnicas construtivas tradicionais. Com estas 
características identifica-se o Moinho do Pereira (mb.01), o Moinho do 
Marelo (mb.04) e o Moinho do Sardinho (mb.06). Por outro lado, o Moinho 
da Ponte (mb.02) e o Moinho dos Fragas (mb.03) não foram alvo de 
intervenções, mantendo uma configuração próxima da construção 
pré-existente e preservando a arquitectura e a técnica construtiva 
vernácula. 
 Do ponto de vista da implantação e da utilização dos recursos 
disponíveis, verifica-se que os moinhos mantém uma distância entre eles, 
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23. Desenhos de aproximação aos casos de estudo

24. Esquema do Moinho dos Fragas (mb.03)

25. Esquema do Moinho do Picarnéu (mb.05) 27. Esquema do Moinho do Lousal (mb.08)

26. Esquema do Moinho do Sardinho (mb.06)

29. Esquema do Moinho da Ponte (mb.02)

28. Esquema do Moinho do Pereira (mb.01)

31. Esquema do Moinho do Lousal (mb.07)

30. Esquema do Moinho do Marelo (mb.04)

33. Esquema da organização em 3 pisos: 
Moinho do Sardinho (mb.06) 

32. Esquema da organização em 2 pisos 
(rés-do-chão e moenda)
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que varia entre os 50 a 100 metros, o que se traduz na partilha do mesmo 
açude e, por vezes da mesma levada. Para além disso, e de acordo com o 
registo cadastral realizado na década de 1940, grande parte dos moinhos 
em estudo era do mesmo proprietário ou da mesma família. Esta situação 
é visível no Moinho dos Fragas (mb.03), no Moinho do Marelo (mb.04) e no 
Moinho do Picarnéu (mb.05), mas também nos Moinhos do Lousal (mb.07 
e mb.08).
 Enquadrados numa região montanhosa e de carácter 
maioritariamente rural, os moinhos em estudo, caracterizam-se por serem 
construções vernáculas, com um espaço interior pequeno, sem divisões, 
em que, para além da porta de entrada podem ter também um postigo. 
Estes moinhos são essencialmente de exploração familiar, e como tal, têm, 
por norma, apenas uma moenda. Porém, em alguns dos casos analisados, 
verifica-se a existência de duas moendas, como é o caso do Moinho do 
Marelo (mb.04), do Moinho do Sardinho (mb.06) e do Moinho do Lousal 
(mb.08). Estas excepções devem-se ao facto de a actividade moageira ser, 
por vezes, a única fonte de rendimento dos moleiros, como tal, por forma a 
aumentar a produtividade, era inserido no moinho um segundo engenho.
 Apesar de pertencerem à mesma tipologia, moinho de rodízio 
tradicional, e de expressarem relações semelhantes na maneira como 
se adaptam ao território, consegue-se distinguir, do ponto de vista da 
organização funcional, duas configurações diferentes no tamanho e 
desenho da planta: quadrangular e rectangular. As unidades de moagem 
com planta quadrangular apresentam uma dimensão reduzida, que varia 
entre 4/5m de largura por 4,5m de comprimento. Os moinhos com estas 
características possuem um interior diminuto, albergam apenas uma 
moenda e em regra geral não dispõem de janelas, indo de encontro às 
particularidades dos moinhos implantados em zonas rurais. Nesta tipologia 
insere-se o Moinho dos Fragas (mb.03), o Moinho do Picarnéu (mb.05), o 
Moinho do Sardinho (mb.06) e o Moinho do Lousal (mb.08), todavia este 
último e o Moinho do Sardinho possuem duas moendas.
 Por outro lado, verifica-se a existência de moinhos de planta 
rectangular e com dimensões que variam entre os 5/6m de largura por 
9/10m de comprimento, como é o caso do Moinho do Pereira (mb.01), do 
Moinho da Ponte (mb.02), do Moinho do Marelo (mb.04) e do Moinho do 
Lousal (mb.07). O tamanho do edifício está, normalmente, associado a 
uma maior produtividade, pelo que estes podem possuir duas moendas, 
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como se observa no Moinho do Marelo e no Moinho do Sardinho. Porém, 
no caso do Moinho do Marelo sabe-se que o seu tamanho e número de 
moendas provém de uma intervenção de ampliação realizada nos anos 
40, pelo que não se descarta a possibilidade de alguns destes moinhos 
serem uma adaptação dos moinhos de planta quadrangular. Por exemplo, 
o Moinho do Pereira (mb.01), apesar de apresentar dimensões que o 
inserem na tipologia de planta rectangular, já foi alvo de profundas 
intervenções que o descaracterizaram, não sendo possível aferir o seu 
tamanho original. Em contrapartida aponta-se o Moinho da Ponte (mb.02) 
e Moinho do Lousal (mb.07), que apesar de albergarem apenas uma casal 
de mós, têm um desenho de planta que os inserem nesta tipologia. Nestes 
casos, e visto que estes moinhos preservam a sua configuração original, 
não tendo sofrido intervenções de ampliação ou de restauro, supõe-se que 
o moinho era utilizado para outras funções. 
 Independentemente da configuração que assumem em planta, a 
organização padrão dos moinhos é em dois pisos: rés-do-chão e cabouco, 
acessíveis pelo exterior. O rés-do-chão é o espaço onde o moleiro moí o 
grão e onde passa a maior parte do tempo, o cabouco é um piso técnico 
ao qual só se acede caso seja necessário fazer alguma manutenção no 
engenho motor. Na análise dos casos de estudo identificam-se exemplos 
que possuem uma escada interior, o Moinho do Pereira (mb.01), o Moinho 
do Marelo (mb.04) e o Moinho do Sardinho (mb.06). Nestes três exemplos 
é possível efectuar uma comunicação vertical entre pisos, quer seja de 
ligação ao cabouco, como no Moinho do Marelo, ou de acesso a um piso de 
habitação como se verifica no Moinho do Pereira e no Moinho do Sardinho. 
Contudo, enquanto que os dois primeiros casos são o resultado de uma 
intervenção recente, no Moinho do Sardinho, a escada é uma estrutura 
original, que permitia ao moleiro o fácil acesso ao moinho a partir do seu 
quarto, sem passar pelo exterior.
 Reconhece-se ainda dois moinhos, o Moinho do Sardinho 
(mb.06) e o Moinho do Lousal (mb.07), com uma especificidade diferente 
dos anteriormente referenciados. Enquanto que os outros moinhos eram 
apenas o local de trabalho do moleiro, no Moinho do Sardinho e no Moinho 
do Lousal, existia também um espaço de habitar. No primeiro exemplo, 
a habitação do moleiro localizava-se num piso superior, no segundo, 
o moinho mantém a organização em dois pisos, porém tem anexo a si 
um volume que correspondia à casa do moleiro, ao armazém e ao abrigo
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dos animais. 
 Através da inventariação e análise destes casos percebe-se 
que apesar de os moinhos em estudo se inserirem na mesma tipologia 
molinológica, apresentam diferentes formas de se inserirem no território 
e de se relacionarem com a comunidade local, nomeadamente através 
da adaptação e ampliação do edificado de acordo com as necessidades 
económicas. É também explícito o modo como as alterações efectuadas 
ao longo dos tempo contribuíram para a adulteração, dificuldade de leitura 
e percepção da composição arquitectónica do moinho. 
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Rio Balsemão

35. Parte da levada do Moinho do Pereira 36. Aproximação ao moinho 

37. Moinho do Pereira 38. Alçado Sul 

39. Alçado Sul  1:100

40. Planta de cobertura  1:500   N

41. Planta do moinho  1:100
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Rota dos moinhos Moinho do Lousal

O moinho ergue-se na margem do rio Balsemão, 
numa zona isolada e bastante arborizada. 

O edifício implanta-se longitudinalmente  
relativamente ao rio e é de planta rectangular. O 
moinho encontra-se descaracterizado devido 
às obras de intervenção que conduziram ao 
desaparecimento de parte da levada e do 
cubo. Possui três pisos e adquire condições 
de habitabilidade. As fachadas são em pedra 
de granito aparelhada e juntas de cimento. A 
fachada principal, orientada a Oeste, possui 
cinco vãos, três portas e duas janelas, e o 
acesso ao segundo piso é realizado por uma 
escada de grande porte. Na fachada Norte 
existe apenas uma pequena janela A cobertura 
é em telha, de quatro águas.

Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Gardal
41.045605, -7.866458
Balsemão
Esquerda
Valentim Pereira
desconhecido
Adaptado a um novo uso
4,57x9,29m
42,45m2
3pisos
6 
1 (década de 40) actualmente já não existe

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

Moinho do Pereira - mb.01
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42. Alçado Oeste  1:100

43. Alçado Norte  1:100
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44. Aproximação ao Moinho da Ponte 45. Aproximação ao Moinho da Ponte 

46. Vista do moinho a partir da Ponte do Gardal 

47. Vista do moinho a olhar para a Ponte do Gardal 

48. Planta de cobertura  1:500   N

49. Planta do moinho  1:100



119

O moinho é implantado na margem esquerda 
do rio e a montante da ponte romana. O seu 
açude localiza-se junto ao Moinho do Pereira 
(mb.01), e é construído por um conjunto de 
pedras de granito. A levada segue em paralelo 
ao rio, encontrando-se apropriada pela 
vegetação. O moinho é ladeado por um 
espaço amplo, pontuado com algumas 
árvores. O acesso ao moinho é realizado por 
um caminho em terra batida. 

O moinho insere-se num patamar acima do rio 
contribuindo para o desenho do muro de 
suporte. Construído com recurso à pedra 
local, o edifício desenvolve-se em dois pisos. 
O piso de entrada, com uma planta rectangular, 
é acessível por duas portas, abertas no alçado

Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Gardal
41.046511, -7.867068
Balsemão
Esquerda
José Alves da Silva 
José Mário Alves de Sousa
Razoável estado de conservação
4,88x9,30
45,38m2
2 pisos
3
1

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

Moinho da Ponte- mb.02

Rota dos moinhosMoinho do Lousal
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50. Vista do alçado Sul

51. Vista do alçado norte

52. Pormenor da cobertura 53. Pormenor da levada

54. Alçado Oeste, entrada no moinho

55. Alçado Este  1:100

56. Alçado Sul  1:100
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Oeste. No interior localiza-se a moenda, no 
cruzamento das paredes Este e Sul. Neste 
piso existe, a meia altura, uma estrutura em 
vigas de madeira, e posicionado junto à 
moenda, no chão, um espaço confinado por 
blocos de pedra. Para além das duas aberturas 
de entrada, o moinho conta ainda com uma 
pequena janela no alçado Este, sendo os 
alçados Norte e Sul, completamente 
encerrados. Neste moinho, o cabouco, piso 
técnico que alberga o rodízio, é apenas 
acessível pelo rio. O mecanismo motor foi 
retirado e guardado para evitar maiores 
degradações. A cobertura do moinho é 
inclinada, em telha, 
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57. Interior do moinho 58. Pormenor da estrutura de armazenamento

59. Pormenor da janela 60. Pormenor da mó

61. Encontro da cobertura com a parede

62. Interior do moinho

63. Pormenor de buraco no chão junto à mó

64. Alçado Oeste  1:100

65. Alçado Norte  1:100
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66. Levada do Moinho dos Fragas 67. Levada do Moinho do Marelo 

68. Alçado norte 73. Planta de cobertura  1:500   N

69. Alçado Oeste 70. Moinho visto da levada do Moinho do Marelo

71. Moinho dos Fragas 72. Alçado Norte 74. Planta do moinho  1:100
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Localizado na margem esquerda do rio, o 
moinho encontra-se a cerca de 100 metros a 
jusante do moinho mb.02. O açude situa-se 
junto à ponte romana. O moinho implanta-se a 
uma cota mais baixa junto ao rio, por forma a 
aproveitar este desnível para a corrente de 
água da levada ganhar velocidade ao descer 
pelo cubo.

O moinho dos Fragas, caracteriza-se por ser 
uma construção vernácula, erguida recorrendo 
aos materiais e meios locais, de dimensão 
reduzida, aproximadamente 18m2, e que se 
desenvolve em dois pisos. O moinho apresenta 
apenas uma única abertura, localizada no 
alçado Este, a porta de entrada. O piso do rés-
do-chão, com uma planta quadrangular e com

Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Gardal
41.047423, -7.867015
Balsemão
Esquerda
Avelino Alves da Silva 
José Mário Alves de Sousa
Razoável estado de conservação
4x4.5m
18m2
2 pisos
1
1

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

Moinho dos Fragas - mb.03

Rota dos moinhos Moinho do Lousal
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75. Pormenor do cubo

76. Pormenor do cabouco, alçado Este 77. Moinho dos Fragas

78. Moinho dos Fragas 79. Moinho dos Fragas

80. Pormenor da porta de entrada 81. Cabouco, já sem o rodízio

82. Alçado Sul  1:100

83. Alçado Este  1:100

84. Alçado Norte  1:100
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um espaço interior pequeno, alberga apenas a 
moenda, que se encontra encostada à parede 
Norte e e Oeste. Os restantes alçados são 
completamente encerrados, com a excepção 
da abertura do cabouco, a Este, e da entrada 
do cubo, a Oeste. O acesso ao cabouco é 
apenas possível pelo exterior, através do rio. 
O mecanismo motor já não existe. A cobertura 
do moinho é inclinada, em telha, de duas 
águas, orientadas no sentido Norte-Sul. 
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85. Aproximação ao Moinho do Marelo 86. Levada do Moinho do Marelo 

87. Vista do caminho e da levada 88. Saída de água do cabouco, levada do Moinho 
do Picarnéu

89. Levada e cubo do moinho 90. Cabouco

91. Moinho do Marelo, alçado Oeste

92. Planta de cobertura  1:500   N

93. Planta do moinho  1:100
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Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Sardinho
41.048833, -7.867219
Balsemão
Esquerda
Manuel de Sousa até 1938; Joaquim Ferraz 
em 1939; José Maria Alves em 1940
José Mário Alves de Sousa
Adaptado a um novo uso
6,32x10,9m
68,8m2
2 pisos
4
2

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940

Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

O moinho situa-se na margem esquerda num 
patamar acima do rio. Na envolvente existe 
um espaço de cultivo, uma ponte em madeira 
e um pequeno anexo. A água para mover as 
mós provém do açude localizado junto à ponte 
romana, o mesmo que acciona o Moinho dos 
Fragas (mb.03), existindo junto a este um 
canal que se desvia do curso do rio e conduz 
a água até ao moinho. 

O moinho do Marelo, implantado na margem 
esquerda do rio foi alvo de intervenções ao 
longo dos anos, sendo que, na sua origem era 
um moinho de dimensões reduzidas e com 
apenas uma mó. Em 1939 é adquirido por 
Joaquim Ferraz que realiza obras no moinho, 

Moinho do Marelo - mb.04

Rota dos moinhosMoinho do Lousal
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94. Escadas de acesso ao moinho 95. Moinho do Marelo

96. Ponte pedonal em madeira 97. Ponte e levada do Moinho do Picarnéu

98. Vista do moinho a partir da outra margem 99. Alçado Norte

100. Moenda 101. Rodízio

102. Alçado Oeste

103. Alçado Este
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ampliando-o e acrescentando-lhe uma mó 
alveira. Mais tarde e já com um novo proprietário 
o moinho é novamente intervencionado e 
adquire condições de habitabilidade. O 
edifício, composto por um único volume de 
planta rectangular, é organizado em dois 
pisos. O piso do cabouco é aproveitado para a 
inserção de uma garrafeira e de um quarto de 
banho, no piso superior preserva as moendas 
e acolhe uma sala. As obras de intervenção 
contribuíram para a descaracterização do 
moinho, no entanto preservaram o engenho 
motor, mas também a levada e o cubo. A 
fachada principal, a Oeste, possui uma 
abertura, a porta de entrada. A Sul existe uma 
janela, e a Norte uma porta de acesso ao piso 
técnico. A cobertura é em telha, de quatro 
águas.

104. Alçado Sul
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105. Levada do Moinho 106. Moinho do Picarnéu, alçado Norte 

107. Pormenor 108. Estado de conservação da levada

109. Moinho do Picarnéu coberto de vegetação 110. Moinho do Picarnéu coberto de vegetação

111. Pormenor do cubo 112. Pormenor da porta de entrada

113. Planta de cobertura  1:500   N

114. Planta do moinho  1:100
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Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Picarnel - Sardinho
41.049310, -7.866766
Balsemão
Esquerda
Manuel de Sousa 
José Mário Alves de Sousa
Estado de ruína
4,8x4.5m
21,6m2
2 pisos
1
1

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

O moinho encontra-se a jusante do Moinho do 
Marelo (mb.04) e, devido a esta proximidade, 
partilham a mesma levada. Nas proximidades 
existe um espaço de cultivo, no entanto, no 
geral é uma zona bastante arborizada. 

O moinho do Picarnéu, implantado na margem 
esquerda e de dimensões reduzidas, 
desenvolvia-se em dois pisos e encontra-se em 
avançado estado de degradação. O rés-do-chão 
acolhia somente a moega, e tanto esta como o 
engenho motor, já não existem. Tendo perdido 
toda a cobertura e parte das paredes, o moinho 
está totalmente coberto de vegetação. A entrada 
no moinho fazia-se pelo alçado Norte, sendo os 
restantes alçados completamente encerrados. 

Moinho do Picarnéu - mb.05
Rota dos moinhosMoinho do Lousal
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115. Alçado Norte  1:100

116. Alçado Este  1:100

117. Alçado Sul  1:100
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118. Aproximação ao Moinho do Sardinho 

129. Planta de cobertura  1:500   N

119. Levada do Moinho do Sardinho 

120. Moinho do Sardinho 121. Moinho do Sardinho, alçado Norte

122. Cubo 

123. Entrada no moinho 

124. Moenda 125. Moenda

126. Balança 127. Ferramentas 128. Peneiras 130. Planta do moinho  1:100
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Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Sardinho
41.050528, -7.865240
Balsemão
Esquerda
José Alves da Silva 
Conceição Alves
Adaptado a um novo uso
4,5x5m
22,5m2
2 pisos
1
2

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

O moinho insere-se no terreno, localizando-se 
o piso de entrada num patamar acima do rio. 
Na envolvente existe um pequeno aglomerado 
populacional, a ponte de acesso ao centro da 
freguesia e alguns espaços de cultivo para 
consumo doméstico. 

Localizado na margem direita do rio Balsemão, 
o moinho mb.06 pertence à mesma família 
desde a década de 1940, e como tal foi-se 
adaptando às necessidades. O moinho passa 
despercebido, pois insere-se numa habitação, 
confundindo-se com as restantes ali existentes, 
no entanto preserva os dois casais de mós, 
que até ao ano passado ainda moíam cereal 
para fora, assim como a levada e um forno. O 
edifício desenvolve-se então em 3 pisos: o

Moinho do Sardinho - mb.06

Rota dos moinhos Moinho do Lousal
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131. Alçado Norte  1:100

132. Alçado Este  1:100
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piso de habitação; o piso de entrada no moinho 
e no forno e o piso do cabouco. Após a entrada 
no moinho, realizada pelo lado Oeste, virada 
para o rio, descobre-se um espaço pequeno 
de forma rectangular, que alberga, de cada 
lado da porta, uma moega. O pouco espaço 
que resta serve para o moleiro trabalhar e 
para acomodar a caixa onde se guardava os 
cereais. Nas paredes penduravam-se as 
ferramentas de trabalho. O acesso à habitação 
faz-se pelo alçado Norte, contudo existe uma 
escada de serviço que permitia à moleira o 
acesso directo desde o quarto ao moinho. 

133. Alçado Sul  1:100
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134. Espaço envolvente ao Moinho do Lousal 135. Espaço envolvente ao Moinho do Lousal 

136. Moinho do Lousal (mb.08) 137. Vista da ponte de betão junto ao moinho

138. Alçado Oeste

139. Pormenor da caixilharia 140. Alçado este

141. Planta de cobertura  1:500   N

142. Planta do moinho e casa do moleiro, rés-do-chão  1:100
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Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Lousal
41.055091, -7.862965
Balsemão
Direita
José Maria Alves 
José Mário Alves de Sousa
Estado de ruína
3,742x8,42m
31,50m2
2 pisos
2
1

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

O moinho insere-se num povoado com cerca 
de 6 habitações, o Lousal. Este é talvez dos 
únicos terrenos marginais ao rio Balsemão 
que é praticamente plano e de solo arável. 
Actualmente encontra-se desabitado, estando 
as habitações e os moinhos aí existentes, 
cobertos de vegetação. O acesso a este lugar 
e possível através do atravessamento de uma 
pequena ponte de betão, que até ao 25 de 
Abril era em madeira. 

O moinho do Lousal, implantado na margem 
direita do rio e de planta rectangular, é 
composto por dois volumes: espaço de 
moagem, e a outro era o espaço de habitação 
e armazém de animais. O moinho possui duas 

Moinho do Lousal - mb.07

Rota dos moinhosMoinho do Lousal



142

143. Moinho do Lousal, a casa do moleiro

144. Moinho do Lousal 145. Estado de conservação do alçado este

146. Cubo 147. Moinho do Lousal e casa do moleiro

148. Cabouco 149. Moinho e envolvente 150. Interior

151. Planta do moinho e casa do moleiro, piso 1  1:100 

152. Alçado Este  1:100

153. Alçado Oeste  1:100
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aberturas no lado Este, por onde se faz a 
entrada, os restantes alçados são encerrados. 
Tanto a moega como o rodízio já desapareceram. 
A casa do moleiro desenvolve-se em dois 
pisos e é, tal como o moinho, acessível pelo 
lado Este. O rés-do-chão é um espaço amplo, 
e não possui mais aberturas para além da 
porta de entrada. O piso superior, acessível 
por uma escada, possui três vão, duas janelas 
e uma porta. A cobertura, tanto do moinho, 
como da casa do moleiro, está destruída, 
assim como algumas paredes. 

154. Alçado Norte  1:100

155. Alçado Sul  1:100



144

156. Vista do Moinho do Lousal (mb.07) 157. Vista do conjunto 

158. Ruína de casa na envolvente 159. Ruína de casa na envolvente

160. Moinho do Lousal (mb.08)

161. Moinho do Lousal 162. Alçado Este

163. Planta de cobertura  1:500   N

164. Planta do moinho  1:100
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Moinho de rodízio tradicional
Lamego
Magueija
Lousal
41.054767, -7.862623
Balsemão
Direita
José Maria Alves 
José Mário Alves de Sousa
Estado de ruína
4,5x5m
 22,5m2
2 pisos
3
2

Tipologia
Concelho
Freguesia
Lugar
Localização geográfica
Rio
Margem
Proprietário 1940
Proprietário actual
Estado actual
Dimensão
Área de implantação
Nº de pisos
Nº de vãos
Nº de mós

Enquadramento

Descrição

O moinho implanta-se num terreno amplo, 
com vegetação rasteira, em que a grande 
massa de arborização e as ruínas do antigo 
povoado se localizam nas costas deste, a 
Este, e a uma cota superior. 

O moinho mais pequeno do Lousal, implanta-se 
a cerca de 40 metros do moinho mb.07, no 
meio do terreno. O moinho possui dois casais 
de mós e partilha o açude e a levada como o 
moinho mb.07. Com dois pisos, cabouco e 
rés-do-chão, o acesso ao interior do moinho é 
realizado pelo lado Norte, sendo esta a única 
abertura nesta fachada. As fachadas Sul e 
Este possuem também uma pequena abertura. 
A cobertura é inclinada, de duas águas, 
orientadas no sentido norte-sul. 

Moinho do Lousal - mb.08

Rota dos moinhosMoinho do Lousal
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165. Alçado Norte

166. Alçado Oeste, vista do cabouco 167. Moinho do Lousal

168. Alçado Sul

169. Cubo 170. Estado da cobertura do moinho

171. Alçado Sul  1:100

172. Alçado Norte  1:100



147

173. Alçado Este  1:100

174. Alçado Oeste  1:100
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175. Rota dos moinhos do rio Balsemão           N

Rota dos moinhos
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[2] Proposta de salvaguarda e reabilitação
 As margens do rio Balsemão possuem um vasto património 
molinológico, reflexo da importância da actividade moageira nesta região, 
que ao se encontrar pouco documentado, está em avançado estado de 
degradação. Assim, esta investigação pretende a sua inventariação, 
valorização, preservação e divulgação. 
 Através da análise deste território verifica-se que a 
descaracterização dos moinhos, resulta, em parte, da ausência de uma 
estratégia de valorização e preservação do património que considere as 
características específicas de um sistema molinológico. Ou seja, percebe-se 
que existe o interesse em recuperar e reconstruir os moinhos, no entanto 
a intervenção centra-se apenas na unidade arquitectónica, desvalorizando 
a identidade de todo o sistema. Desta forma, considera-se, que antes de 
uma intervenção no património, é fundamental uma leitura das qualidades, 
mas também das fragilidades e ameaças que a proposta pode trazer para 
aquela região. Assim sendo, a estratégia de intervenção, pretende, acima 
de tudo, o respeito pelo valor do património molinológico que considere os 
moinhos, as levadas, os açudes, os caminhos, a aldeia, enquanto bens 
patrimoniais que se integram num sistema territorial, com o propósito de o 
valorizar.
 Considerando que devido ao abandono da moagem tradicional os 
moinhos se encontram em avançado estado de degradação e em risco de 
se perderem, pretende-se, à semelhança do que foi realizado na Rota dos 
Moinhos de Albergaria-a-Velha (reactivação de um conjunto de moinhos e 
produção da “Farinha Alva”), e no Caminho dos Moinhos do Vale do Taquari 
(reabilitação dos moinhos coloniais e criação de uma escola de padeiros), 
evidenciar o património material do rio Balsemão (sistema molinológico) e 
o imaterial (o “saber fazer” tradicional). 
 Uma vez que esta investigação pretende divulgar e alertar para 
os perigos da transformação do património molinológico, considerou-se 
pertinente a inserção na rota de todos os exemplos inventariados, apesar 
de nem sempre se encontrarem no seu estado original, como é o caso do 
Moinho do Pereira (mb.01), do Moinho da Ponte (mb.02) e do Moinho do 
Sardinho (mb.06). 
 De acordo com o enunciado, a Rota dos Moinhos do rio Balsemão, 
surge como um potencial cultural, pedagógico e turístico, capaz de contribuir 
para a divulgação e preservação dos moinhos, mas também como uma
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Coordenadas
Tipologia
Proprietário 1940
Proprietário actual
Área de implantação

41.055091; -7.862965
Moinho de rodízio tradicional
José Maria Alves
José Mário Alves de Sousa
31,50m2

176. Estratégia de intervenção

177. Desenho do mobiliário de apoio e das placas

Moinho do Pereira

Moinho da Ponte

Moinho dos Fragas

Moinho do Marelo

Moinho do Picarnéu

Moinho do Sardinho

Moinho do Lousal

Moinho do Lousal
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oportunidade de regeneração local, através da estimulação de novas 
actividades. No entanto, importa perceber que a rota não é estanque, mas 
sim uma pequena parte do que poderá ser um trabalho mais amplo na 
inventariação e divulgação do património molinológico do vale do Balsemão. 
 Reconhecendo a intima relação que as construções vernáculas 
mantêm com o local, a proposta visa preservar todo o sistema territorial 
molinológico, nesse sentido, estabelece-se uma abordagem em duas 
etapas: [1] por um lado o âmbito territorial, desenho de uma rota pelos 
moinhos e do mobiliário de apoio; [2] por outro o âmbito arquitectónico, 
reabilitação de um moinho através de um projecto piloto com programa 
pedagógico e interpretativo.
 A Rota tem início na freguesia de Magueija, e, através de uma 
abordagem territorial, promove a valorização da paisagem onde se 
inserem os moinhos. Nesse sentido propõe-se a limpeza e tratamento 
dos caminhos, das levadas e dos açudes, assim como a recuperação de 
antigos percursos, nomeadamente o caminho dos moleiros e a ligação 
da ponte romana ao Lugar do Cabeço, que era utilizada nas feiras de 
gado. O percurso mantém-se em terra batida, no entanto são inseridas no 
chão tábuas de madeira que contribuem para o desenho do pavimento, 
delimitando e indicando o caminho.
 No tratamento e consolidação dos espaços, para além da 
definição do percurso, considerou-se necessário desenhar mobiliário de 
apoio, como bancos, caixotes do lixo, sinalética e placas informativas. 
Nestas peças, colocados em locais estratégicos, junto aos elementos 
patrimoniais, privilegiou-se, face às cheias, o uso de materiais resistentes e 
de fácil manutenção, tais como o aço, a madeira e o vidro. Considerando os 
vários meios de deslocação na rota, pensou-se no desenho de um banco 
que incluísse também um suporte para a bicicleta, diminuindo desta forma, 
o número de elementos a introduzir na paisagem. No que diz respeito à 
sinalética e às placas informativas, definiu-se um logótipo, que caracterize 
a rota e que unifique estes elementos, assim são estabelecidas quatro 
placas base, que correspondem a momentos chave: o ponto de chegada 
e início da rota; a indicação do caminho; a aproximação ao moinho; e a 
identificação da ponte romana. 
 Para o inicio do percurso é proposta uma placa informativa, de 
carácter mais geral, que é dividida em três partes: Identificação da rota, 
através do nome e do logótipo; desenho geral com a localização dos 
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178. Proposta de desenho do início da rota 179. Ponte romana do Gardal

180. Moinho do Pereira (mb.01) 181. Moinho da Ponte (mb.02)

182. Moinho dos Fragas (mb.03) 183. Moinho do Marelo (mb.04)

184. Moinho do Picarnéu (mb.05) 185. Moinho do Sardinho (mb.06)

186. Moinho do Lousal (mb.07) 187. Moinho do Lousal (mb.08)
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moinhos; e por fim o nome e desenho do respectivo moinho. As placas 
de indicação do caminho contém o logótipo e a seta da direcção a seguir. 
Junto a cada moinho decide-se colocar uma placa informativa, constituída 
pelo nome do moinho em questão; pequena ficha com as coordenadas 
geográficas e nome do proprietário; e na base alguns elementos gráficos. 
Reconhecendo a ponte romana como um elemento patrimonial importante 
na definição desta paisagem, propõe-se uma placa que informe a sua 
importância histórica. 
 Como o objectivo desta proposta é uma estratégia coesa, e 
considerando que as pontes pedonais existentes, devido aos materiais 
utilizados, nomeadamente o betão, são dissonantes na leitura desta 
paisagem, propõe-se o seu redesenho numa estrutura de aço e madeira. 
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Concentração de musgo

Cobertura em telha 
“marselha”

Telhas partidas e 
danificadas

Levada destruída e 
coberta de vegetação

Caixilharia deteriorada

188. Montagem do alçado oeste do Moinho da Ponte

189. Pormenor da levada

190. Pormenor da cobertura

191. Pormenor das telhas partidas

192. Pormenor da estrutura da cobertura 193. Pormenor do buraco no pavimento

194. Levantamento de anomalias no alçado Oeste

195. Levantamento de anomalias no alçado Sul

196. Pormenor da moenda 197. Concentração de musgo no vão 198. Pavimento interior coberto de terra e lixo
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04.3 Proposta de reabilitação do Moinho da Ponte

 É essencial “(...) repensar a nossa relação com os edifícios 
históricos” e adoptar “(...) uma atitude projectual”,188 assim, e reconhecendo 
que a introdução de um novo uso no património molinológico contribui 
para que este tenha uma utilização contemporânea prolongando desta 
forma o seu ciclo de vida, propõe-se, através da evocação da memória, a 
reabilitação de um moinho e do seu engenho para fins pedagógicos. 
 A escolha do Moinho da Ponte como base da reflexão tem como 
fundamento os seguintes critérios: o facto de apresentar um estado 
de conservação razoável e manter características arquitectónicas e 
construtivas originais; a localização junto a uma ponte romana com 
relevância histórica na freguesia; e por fim a área de implantação que 
permite albergar o programa idealizado e um número considerável de 
pessoas. Assim, a estratégia de intervenção assenta em quatro pontos: 
[1] análise arquitectónica e construtiva; [2] diagnóstico de anomalias; [3] 
definição do programa; [4] proposta.
[1] Análise arquitectónica e construtiva
 O Moinho da Ponte é uma construção vernácula, organizado em 
dois pisos: rés-do-chão e cabouco, e com uma planta rectangular, que se 
ajusta ao meio natural, implanta-se num patamar acima do rio,contribuindo 
para o desenho do muro de suporte. No alçado Oeste localizam-se as duas 
portas de entrada, e no alçado Este a única janela do moinho, sendo os 
restantes alçados completamente encerrados. A cobertura é inclinada, 
de duas águas, e as telhas de “meia cana” foram substituídas por telhas 
“marselha”.
 O espaço interior, sem compartimentação, é amplo e a moenda 
localiza-se junto à janela, no cruzamento do alçado Sul e Este. O pavimento 
é em alvenaria de granito que assenta directamente no terreno. É possível 
perceber a existência de uma estrutura de um sobrado, a uma altura de 
1,90m do chão, acedida por uma escada de madeira, que era utilizada para 
guardar os sacos de farinha, em épocas de cheia. Esta estrutura contribui 
também para o reforço estrutural das paredes. 
 Com a excepção da alteração das telhas originais, conclui-se que 
o moinho preserva as técnicas de construção recorrentes da região em que 
se insere. 

188- SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Intervenciones, (ed.)Xavier Costa, Barcelona, 2006. p.31
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199. Planta da cobertura            N 0                      1                       2                  3m
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[2] Diagnóstico de anomalias
 Devido ao prolongado período de abandono e ausência de 
manutenção, o moinho ficou exposto às intempéries, desenvolvendo 
algumas anomalias, que contribuíram para a acelerada degradação do 
mesmo. Verifica-se que, ao nível dos alçados, grande parte das alvenarias 
de granito se encontram cobertas de musgo, existindo uma maior 
concentração junto à linha de terreno. Pelo interior também existe musgo 
junto à caixilharia, uma vez que esta se encontra deteriorada. Como já se 
referiu a cobertura foi alvo de intervenção, tendo sido trocadas as telhas 
originais, no entanto, estas já estão danificadas, e em alguns casos já não 
existem, pondo em risco toda a estrutura existente, em madeira. O interior, 
para além do musgo junto aos vãos, tem o pavimento todo coberto de terra 
e lixo, existindo ainda um buraco, ocasionado pela degradação do soalho, 
junto ao aparelho de moagem. 
 O sistema de moagem também está danificado, a levada está 
praticamente toda destruída e coberta de vegetação; parte do aparelho de 
moagem já não se encontra no local, permanecendo apenas as mós e a 
moega. O rodízio foi retirado do cabouco pelo actual proprietário para evitar 
uma maior degradação. 
[3] Definição do programa
 O programa para o moinho passa pela reabilitação do aparelho de 
moagem, da levada e do açude, com o intuito de recuperar o uso original 
do espaço, repondo a sua funcionalidade para a demonstração e produção 
de farinha segundo os métodos tradicionais. Pretende-se um programa de 
âmbito cultural, mas essencialmente pedagógico, que através de parcerias 
com as entidades municipais, possa transmitir aos visitantes os processos 
tradicionais de moagem. 
 A pertinência desta abordagem surge perante várias iniciativas 
associadas à produção de cereais antigos e à moagem tradicional, e 
para dar resposta às iminentes preocupações alimentares, acerca da 
qualidade e nível de nutrientes da farinha produzida segundo os processos 
industriais.189 Recorde-se, a Rota dos Moinhos de Albergaria-a-Velha, que 
através da produção e comercialização da “Farinha Alva”, tornam o projecto 
sustentável e mais relacionado com a comunidade local. A mesma situação 
acontece no Moinho do Papel em Leiria, que para além das actividades 

189- https://www.publico.pt/2017/03/26/sociedade/noticia/esta-a-comecar-a-revolucao-do-pao-
em-portugal-1766237
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pedagógicas acerca da produção de papel e moagem de cereais, produz 
pão segundo as técnicas tradicionais. 
[4] Proposta
 Constatando que o valor histórico e de antiguidade já foi sacrificado 
pelo valor de uso, o ponto de partida da proposta de intervenção assenta 
no diálogo com a construção pré-existente, através da preservação dos 
valores do moinho, uma vez que se entende que não podemos criar o novo 
sem conhecer e analisar a estrutura do antigo, pelo que se propõe um uso 
compatível, que se deve adaptar à construção existente. Assim, questões 
como: “introduzir o novo no velho; não tocar no velho (ideia característica 
do romântico); reconstruir o velho de acordo com a arqueologia e a história; 
recriar o velho”,190 se formularam desde o início da proposta.
 Nesta intervenção não se pretende estabelecer um contraste191 
acentuado entre o novo e o antigo, mas actuar, predominantemente, 
em continuidade com o pré-existente, assumindo a legibilidade dos 
elementos contemporâneos, como a cobertura, e através da interpretação 
e consolidação do moinho, reafirmar as suas características identitárias. 
 A proposta assenta na reabilitação do sistema tradicional 
de moagem e na utilização do moinho enquanto espaço expositivo e 
pedagógico, deste modo, a estratégia define-se em duas fases: por 
um lado a preservação e consolidação da estrutura do moinho, e por 
outro, a introdução do novo programa. Na primeira fase efectuam-se as 
correcções das anomalias identificadas e mantém-se a estrutura original do 
moinho, através da preservação das paredes de alvenaria de granito, dos 
pavimentos em granito, dos vãos e da cobertura de duas águas. No interior 
do moinho, é também recuperada a estrutura do sobrado que servia para 
armazenamento de farinha e cereais. O circuito hídrico é restabelecido, 
efectuando-se a reconstrução e limpeza da levada, permitindo novamente 
a circulação de água para accionar o engenho. O aparelho de moagem 
é reconstruído, à semelhança do original, de acordo com as técnicas 
tradicionais. 
 A introdução do novo uso implicou uma leitura e reflexão sobre

190- COSTA, Alves, O património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da intimidade, 
in AA.VV., Jornal dos Arquitectos nº 213, A la recherche du temps perdu, Lisboa, 2003, p. 7-13.
191- SOLÀ-MORALES, Ignasi de, Do contraste à analogia. Desenvolvimentos do Conceito de 
Intervenção Arquitectónica, in AA.VV., Jornal dos Arquitectos nº213, A la recherche du temps 
perdu, Lisboa, 2003. p. 69.
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o moinho, tentando perceber o impacto que o programa poderá ter. Uma 
vez que o objectivo é demonstrar o funcionamento do sistema de moagem 
propõe-se, no local onde se identificou o buraco no pavimento junto à 
moenda, a colocação de um vidro, permitindo desta forma, visualizar 
todo o engenho de moagem em funcionamento. No entanto, a concepção 
desta ideia revelou alguns problemas, no sentido em que nesta zona 
teria que passar um elemento fundamental ao funcionamento do moinho, 
o aliviadouro, elemento que regula a distância entre as mós e suspende 
o rodízio sobre a água. Como resposta  a esta questão, foi desenhado, 
através da utilização de cantoneiras em U, um sistema estrutural para apoiar 
a peça. Desta forma garantiu-se a preservação do sistema de moagem 
original segundo as técnicas de construção tradicionais. 
 Sendo esta uma abordagem exploratória e, dado o isolamento 
territorial dos moinhos e o tempo inicial necessário até à dinamização 
da Rota dos Moinhos, optou-se por uma solução provisória e reversível, 
em zinco, por exigir pouca manutenção, que mais tarde, com um maior 
uso da Rota, poderia ser eventualmente substituída por uma solução 
mais tradicional em telha. O zinco não necessita de uma manutenção 
constante, vai adquirindo patina ao longo dos anos e, à semelhança do 
sistema tradicional, permite uma cobertura ventilada. No que diz respeito 
às caixilharias, devido ao seu estado de deterioração, propõe-se a sua 
substituição por umas novas, em madeira, reinterpretando as originais. 
 Em coerência com o desenho da Rota, são propostas duas placas 
informativas para o interior do moinho. Na placa localizada junto à entrada 
é desenhado um esquema do engenho de moagem com a indicação dos 
nomes técnicos de cada elemento, assim como uma breve descrição 
acerca do seu funcionamento. Na outra placa, colocada de frente para 
a entrada, opta-se por um tratamento mais territorial e, com recurso a 
pequenos esquemas, textos e fotografias da freguesia, explica o ciclo do 
pão, desde a sementeira até à produção segundo as técnicas tradicionais. 
 Por fim, tendo por base preocupações ambientais, e considerando 
que o interior do moinho é pouco iluminado, propõe-se o aproveitamento 
da energia gerada pelo engenho de moagem para a iluminação do mesmo 
tornando-o assim mais sustentável. 
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“Lindas ceifeiras, cortai as espigas.
Já estão douradas boas p’ra malhar.
Andai ligeiras, cegai raparigas,
Com linda graça e tudo a cantar!”

“Desfolhando o milho rei
Ao luar de S. Miguel
Vão tratando do casamento
A Maria e o Manel.”

“Ó que lindos olhos tem
Aí a filha da moleirinha.
Tão mal empregada ela
Andar ao pó da farinha.”

206. Desenho da placa informativa, acerca do ciclo do pão, no interior do moinho

207. Desenho da placa informativa, sobre o funcionamento do moinho

O sistema de moagem inicia-se no açude, 
onde a água repressada é conduzida pela 
levada até ao interior do moinho.

1| Moega - Caixa em forma de pirâmide 
quadrangular invertida, suspensa sobre as 
mós, onde o grão é despejado.

2| Quelha - Calha de madeira que está 
por baixo da moega e que recebe o grão, 
fazendo-o deslizar em direcção ao olho 
da mó.

3| Chamadouro - Peça em madeira que se 
prende à quelha e está em contacto com 
a mó andadeira, esse contacto fá-lo vibrar 
fazendo com que o grão caia a um ritmo 
regular no olho da mó.

4| Mós - Duas peças redondas em granito, 
em que a inferior é fixa e se insere dentro de 
uma caixa de madeira.

5| Lobete - Peça em madeira com forma de 
cone que encaixa na péla e permite montar 
ou desmontar o conjunto.

6| Aliviadouro - Peça de madeira que o 
moleiro manobra para regular a distância 
entre mós e a densidade da farinha.

7| Péla - Peça de madeira, geralmente mais 
grossa na parte inferior, onde são inseridas 
as penas do rodízio.

8| Pejadouro - Tábua que o moleiro utiliza 
para desviar a água do rodízio, parando 
o moinho.

9| Rodízio -  Roda com cerca de 1 metro de 
diâmetro, na qual são inseridas as penas.

10| Aguilhão - Godo localizado por baixo do 
rodízio, que gira sobre a rela. 

11| Rela - Pedra côncava que está 
embutida num barrote e que serve de base 
onde roda e assenta o aguilhão.

1

2
3

4
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7
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10
11
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208. Perspectiva da proposta de intervenção - vista exterior

209. Perspectiva da proposta de intervenção - vista exterior
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210. Perspectiva da proposta de intervenção - vista exterior

211. Perspectiva da proposta de intervenção - vista interior
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05 Considerações finais

 Cada época e cada sociedade distingue-se da que a precedeu 
deixando, no entanto, marcas das actividades humanas no território. 
Documentar e inventariar esse património construído é o primeiro passo 
para a sua salvaguarda, podendo, numa perspectiva futura, contribuir para 
a valorização da região em que se insere enquanto sistema patrimonial. 
 Partindo dos moinhos do rio Balsemão, para uma reflexão mais 
abrangente, podem retirar-se algumas conclusões e contributos. No primeiro 
capítulo, Salvaguardar, através do estudo de conceitos e abordagens 
teóricas, salienta-se o progressivo alargamento do conceito de património 
até englobar as obras mais modestas da arquitectura vernácula. Para 
além disso realça-se ainda o contributo das inúmeras formulações teóricas 
acerca da intervenção no construído, depreendendo-se a impossibilidade 
de uma teoria generalizável, sendo que a intervenção deverá ser sempre 
analisada caso a caso. 
 No segundo capítulo, Caracterizar, através do estudo das 
tipologias molinológicas conseguiu-se apreender melhor o funcionamento 
de um moinho tradicional, permitindo uma abordagem ao caso de estudo 
mais rigorosa. Destaca-se ainda a análise realizada às propostas de 
intervenção no património molinológico, que se revelaram uma mais valia 
na elaboração da proposta, uma vez que ajudaram a fundamentar algumas 
escolhas. 
 Por fim, no último capítulo, Intervir, analisaram-se os moinhos 
em estudo à luz dos conhecimentos adquiridos nos capítulos anteriores, 
culminando numa proposta de intervenção, onde se conclui que o moinho 
não deve ser entendido enquanto unidade arquitectónica isolada, mas como 
parte de um sistema mais amplo e complexo, na relação com a paisagem, 
o território e a comunidade local. Neste sentido, o não entendimento do 
sistema territorial, composto por diferentes elementos indissociáveis 
entre si, poderá facilmente conduzir à perda do significado arquitectónico, 
tecnológico, cultural e social. Na análise efectuada nos moinhos do rio 
Balsemão podemos verificar esta perda de identidade na reconstrução do 
Moinho do Pereira (mb.01), que destruiu o sistema molinológico em que se 
integrava.
 Considera-se que a tomada de consciência da identidade e 



170

do valor patrimonial deve ser o factor principal numa intervenção no 
construído. Assim, a reabilitação do património molinológico implica a leitura 
e percepção das oportunidades e dificuldades do local em que se inserem, 
uma vez que a viabilização destes sistemas tradicionais nos dias de hoje, 
passa pelo desenvolvimento de uma estratégia clara e integrada, 
que reinterprete o sistema de relações pré-existente. Através desta 
abordagem territorial, é possível documentar e valorizar não apenas 
a unidade - moinho, mas também todas as diferentes estruturas que 
a suportam - os caminhos, o rio, os açudes, as levadas, e acima de 
tudo garantir a preservação do sistema e a sua continuidade e fruição 
contemporânea.
 No desenvolvimento do trabalho procurou-se responder aos 
objectivos propostos, contribuindo para um conhecimento mais aprofundado 
sobre esta temática e para a inventariação, salvaguarda e divulgação dos 
moinhos do rio Balsemão, através da sua integração, numa rota identitária, 
cultural e turística e com uso contemporâneo. 
 Assim, considera-se que os principais contributos desta 
investigação são: [1] o inventário, enquanto primeira premissa no processo 
de salvaguarda e preservação; [2] a rota como um sistema territorial, 
entendida como uma oportunidade de divulgação e promoção turística, mas 
também na relação que mantém com a comunidade local; [3] o desenho 
dos percursos de fruição, que ao contribuírem para a melhoria do espaço, 
atraem as pessoas; [4] a proposta de reabilitação do Moinho da Ponte, um 
projecto piloto, com programa de carácter cultural e pedagógico, associado 
às técnicas de produção tradicional, que dá sustentabilidade à rota. Para 
além disso, o projecto que se apresenta, ao estabelecer uma correlação 
entre os conceitos de património, paisagem e turismo, é um exemplo 
concreto de uma intervenção, que poderá contribuir para a reflexão em 
curso e para perspectivar a intervenção noutros sistemas patrimoniais 
vernáculos. 
 Numa perspectiva de futuro importa perceber esta investigação 
como um ponto de partida para a divulgação deste património, que poderá 
ser continuado através do trabalho de inventariação de outros moinhos ao 
longo do rio e da sua integração na Rota dos Moinhos do rio Balsemão, 
aliado ao desenvolvimento de estratégias de divulgação e de envolvimento 
das comunidades locais, como forma mais sustentável de preservação 
deste relevante património e a sua transmissão às gerações futuras. 
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212. Açude

213. Cabouco

214. Cubo

215. Levada
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06 Glossário

Açude – É uma parte do sistema molinológico que serve para reter, elevar 
ou desviar uma porção do caudal da linha de água. O açude é uma 
construção normalmente feita com recurso a blocos de pedra e seixos da 
envolvente, que são emparelhados, por forma a conter e a elevar a água. 
Este é um elemento fundamental na geração do sistema molinológico, e 
também pode ser utilizado para o abastecimento, irrigação ou a produção 
de energia. 

Aguilhão ou espigão – Peça localizada por baixo do rodízio, que gira 
sobre a rela. O aguilhão é feito em pedra, enquanto que o espigão é uma 
peça em ferro. 

Aliviadouro – Peça de madeira que atravessa o sobrado até ao cabouco, 
suspendendo a tábua de madeira (urreiro) onde está inserida a rela. O 
moleiro manobra, através de uma alavanca, que sobe ou desce, o 
aliviadouro, com a finalidade de regular a distância entre as duas mós e 
consequentemente a densidade da farinha. 

Cabouco – Nome dado à área técnica do moinho, localizada no piso 
inferior. Este espaço serve apenas para albergar o engenho motor, e só é 
visitado pelo moleiro quando este precisa de fazer a manutenção do rodízio. 

Chamadouro ou cadelo – Também denominado de taramela é uma peça 
em madeira que se prende à quelha e está em contacto com a mó andadeira, 
esse contacto fá-lo vibrar fazendo com que o grão caia a um ritmo regular 
no olho da mó, sendo depois triturado.

Cubo – É uma peça, no caso do objecto de estudo, feita com várias peças 
de granito, que, ao ser montada em posição inclinada, serve para 
encaminhar e aumentar a velocidade da água de forma a esta ganhar força 
suficiente para mover o rodízio. 

Levada – É um canal desenhado no terreno que tem como função conduzir 
a água do açude até à entrada do cubo. A levada é construída com pedras 
encontradas na envolvente e desenhada de modo a criar um desnível por
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Moega

Chamadouro

Quelha

Aguilhão

Rela

Rodízio

Péla

Lobete

Mó movente

Aliviadouro

Pejadouro

216. Esquema do aparelho de moagem

Mó dormente
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forma a água ganhar maior velocidade.

Lobete – Peça em ferro com forma de cone que encaixa na péla e permite 
montar ou desmontar o conjunto.

Moega – Caixa em forma de pirâmide quadrangular invertida, suspensa 
sobre as mós, onde o grão é despejado para se iniciar o processo de 
moagem.

Mós – Duas peças redondas em granito, em que a inferior é fixa e se insere 
dentro de uma caixa de madeira. A qualidade da moagem é regulada pela 
agulha que aproxima ou afasta as mós.

Pejadouro – É uma tábua, presa numa extremidade por um arame, que se 
pode manobrar de cima e tem como objectivo desviar o choque da água do 
rodízio, parando-o. 

Péla – Peça de madeira montada na vertical dentro do cabouco do moinho. 
Em geral esta peça é mais grossa na parte inferior para que sejam inseridas 
as penas do rodízio.

Quelha – Calha de madeira que está por baixo da moega e que recebe o 
grão, fazendo-o deslizar em direcção ao olho da mó devido à sua ligeira 
inclinação.

Rela – Pedra côncava que está embutida num barrote (urreiro) e que serve 
de base onde roda e assenta o aguilhão.

Rodízio – Roda horizontal, com cerca de um metro de diâmetro, na qual 
são inseridas radialmente uma série de penas de madeira, que podem 
adquirir diversas formas. 

Referências:
GALHANO, Fernando, Moinhos e Azenhas de Portugal, Associação Portuguesa dos 
amigos dos Moinhos. Lisboa, 1978.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, e outros, Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistemas 
de moagem, Lisboa, 1983. 
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09 ANEXOS 

09.1 Anexo I

Entrevista a uma moleira e ao presidente da Junta de Freguesia
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Entrevista 1

Autor: Mariana Silva
Data: 30 de Outubro de 2016
Nome: Conceição Alves
Idade: 80 anos
Morada: Sardinho, Magueija

1 - Desde que idade se lembra da actividade de Moleiro?
 Desde pequena. Os meus avós eram moleiros, e até ao ano 
passado ainda vinham aqui uns senhores de uma quinta muito grande de 
fruta em Lalim moer o cereal para fazerem o pão de centeio.
2 - Em quantos moinhos trabalhava?
 Naquela altura moía o cereal em três moinhos.
3 - Que tipo de cereais moíam?
 Nesta zona granjeava-se muito cereal, trigo milho, e também as 
batatas. Na minha casa tenho duas mós, que eram muito procurados, 
por serem duas mós diferentes, uma alveira e outra secundeira. Para 
conseguirem criar os filhos, a minha família trazia os moinhos de renda e 
tinha 5 mós a trabalhar. Naquela altura tiravam uma margem de 30 arrobas 
por dia. 
4 - Havia um forno comunitário ou cada um tinha o seu?
 Na casa dos meus avós, que actualmente é a minha casa, tínhamos 
o moinho com dois casais de mós e tínhamos também um forno onde os 
vizinhos vinham cozer o pão, só mais tarde é que cada pessoa começou 
a fazer o seu forno. Uma vez, ainda era eu pequena e uma senhora que 
morava ali acima, veio cá cozer o pão e pegou-nos o fogo à casa. Nós 
deixávamos as pessoas virem aqui cozer o pão a favor. No centro da aldeia 
também não havia fornos, só este aqui é que existiu sempre, os outros só 
construíram mais tarde.
5- Em que consistia a sua profissão?
 Os moinhos eram uma fonte de sobrevivência fraca mais lá 
conseguíamos viver. Nesta zona existiam cerca de 19 moinhos, agora está 
tudo em ruínas. O moleiro moía o cereal, quem tinha possibilidades trazia-o 
cá, senão nós íamos busca-lo.
6 - Quem fazia a manutenção dos moinhos?
 As mós eram picadas por nós, descíamo-las e um picava o seixo
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e outro picava a outra mó.
7 - O que recorda desses tempos? 
 As pessoas falam que há necessidades, mas antigamente é que 
passávamos necessidades, agora as famílias são mais pequeninas e é 
mais fácil sustentá-las. Nós éramos 7 irmãos e vivíamos com a minha avó, 
quando me casei ela deixou o meu marido vir viver connosco, passamos 
a ser ao todo 9 pessoas. Comprávamos sardinha para a merenda e no 
mesmo dia comia-se toda, no dia seguinte vinham as sardinheiras vender e 
nós mentíamos, dizíamos que hoje não queríamos porque ainda tínhamos 
as do dia anterior quando na verdade já não tínhamos dinheiro e não 
queríamos ficar a dever. 
8 - O trabalho no moinho era suficiente para se sustentarem?
 Para além de trabalharmos nos moinhos à noite eu fazia trabalhos 
de costura e o meu marido reparava sapatos aos fregueses. A entrada no 
moinho era pela rua, mas como no inverno era muito frio, decidimos fazer 
umas escadas directas para o meu quarto e assim não precisava de sair à 
rua para vir moer.
9 - O caudal do rio era constante, ou havia épocas de cheia e/ou seca?
 Em certos Verões no mês de Agosto e Setembro era muito 
complicado os moinhos trabalharem, pois a água era escassa e as 
pessoas precisavam da farinha para fazer o pão. Os meus avós sentiam 
a necessidade de acudir aos fregueses e carregavam dois cavalos com o 
cereal e iam moer aos moinhos de Lazarim, só voltando à noite. Em Lazarim 
a água também não era muita, mas como a queda era mais acentuada e 
a levada mais funda conseguiam moer. Os meus avós diziam que isto só 
acontecia antes do mês de Agosto porque depois a água já era mais fria e 
nós já conseguíamos moer. Diziam que a água mais fria era mais pesada..
10- Gostaria que os moinhos sofressem alguma intervenção no 
sentido de os requalificar? O que gostaria que fosse feito?
 Agora ninguém quer saber dos moinhos, nem das histórias 
antigas, só querem saber das novas tecnologias. Eu gostava que os 
moinhos voltassem a funcionar, e os meus filhos também, andam sempre 
a compo-los, e se houvesse procura moíam. Eu ainda tenho guardado as 
ferramentas, as caixas onde caía a farinha, as peneiras e o crivo. 
11- Que histórias se lembra relacionados com os moinhos? 
 “Se não fosse a Deus temer nem nagalho nem saco havias de ver.”
 “O moleiro é filho de boa gente, quando o moleiro vai para o inferno 
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o freguês já vai na frente.”
 Havia muitas pessoas que utilizavam a água do rio para regar os 
campos e ficou acordado que durante a semana a água do rio era desviada 
para pôr os moinhos a funcionar, e ao sábado e ao domingo podiam regar 
os terrenos. Ao sábado utilizavam a água para regar as novidades e ao 
domingo para molhar a terra.  Quando aqui se deixava de ver o sol os 
meus avós iam desviar as águas. Por vezes haviam zangas porque ou 
os moleiros iam muito cedo no domingo desviar a água, ou por vezes os 
agricultores desviavam a água para as terras muito cedo nos sábados. 

Curiosidade: A ponte romana era usada pelos chamados homens da feira, 
havia uma feira ali no largo do cabeço de 15 em 15 dias e vinham das 
freguesias de Lalim, Lazarim, Meijinhos. Eu quando nasci já existia aquela 
ponte. 



Autor: Mariana Silva
Data: 30 de Outubro de 2016
Nome: Gilberto Ribeiro da Silva
Idade: 64 anos
Localidade: Magueija Grande

1 - Desde que idade se lembra da actividade de Moleiro?
 Desde sempre, desde que tenho uso da razão.
 Directamente não, mas todos os agricultores tinham o seu moinho 
ou «sorte» num moinho. Nesta altura todos faziam de tudo um pouco, eram 
agricultores, pastores, moleiros, padeiros, etc.
2 - Que profissões existiam nessa altura?
 Maioritariamente agricultores, praticava-se a agricultura como 
forma de subsistência. 
3 - Onde se localizavam o espaço de cultivo e secagem dos cereais?
 O cultivo era feito nas zonas adjacentes às aldeias. Mais próximo 
das aldeias, nos campos, era cultivado o trigo e o milho e no monte, nas 
leiras, era cultivado o centeio, pois sendo uma cultura de sequeiro não 
necessitava de água. O milho era seco nas eiras e canastros e o trigo e 
centeio já era colhido seco.
4 - Onde recolhiam os cereais para posteriormente moerem e que tipo 
de cereais moíam?
 Os cereais eram recolhidos nos campos e leiras. O milho era 
desfolhado e colocado parte dele nos canastros/espigueiros e a outra 
parte era debulhado nos serões e seco nas eiras ao sol para fazer face às 
necessidades mais emergentes. Havia também a cultura do centeio, do trigo 
e da cevada em menor quantidade. Eram cortados, atados e «emedados» 
nas eiras de consortes. Posteriormente eram malhados e armazenados em 
caixas de madeira às quais se dava o nome de «esquinotes». Nesta aldeia 
tradicionalmente o pão era de milho com a mistura de ¼ de trigo para que 
houvesse melhor ligação e de forma a tornar-se mais leve e saboroso. 
5 - Havia um forno comunitário ou cada um tinha o seu?
 Nesta localidade e tradicionalmente, cada um possuía o seu forno. 
 

Entrevista 2
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Os mais desfavorecidos, pediam a um vizinho mais próximo para lhes 
deixar cozer o pão. 
6 - Em que consistia a profissão de moleiro?
 Só me recordo da existência de uma pessoa na freguesia que 
vivia única e exclusivamente desta profissão. Tinha uma casa de habitação 
junto ao rio Balsemão, no lugar do Sardinho (e que ainda existe), onde na 
parte inferior possuía 2 moinhos. Tinha uma mula com a qual se deslocava 
às casa das pessoas para recolher o cereal e moer. Após a moagem 
entregava a farinha. Do cereal recolhido, o mesmo ficava com uma pequena 
quantidade, chamada a «maquia», que era o seu lucro, a compensação 
pelo trabalho efectuado e que este utilizava para a subsistência da família.
7 - Quem fazia a manutenção dos moinhos?
 Os próprios lavradores. Os consortes de um moinho, quando 
entendiam que era necessário efectuar alguma reparação/manutenção, 
juntavam-se e entre si efectuavam essas reparações, nomeadamente a 
limpeza da levada, que levava a água do rio até ao moinho, picar a mó 
do moinho quando a mesma se encontrava gasta, substituir as penas do 
rodízio e qualquer outra obra necessária na estrutura, reparação do soalho, 
substituição de telhas, etc.
8 - O que recorda desses tempos?
 Eram tempos alegres, embora as pessoas vivessem de uma forma 
simples, com o que a agricultura e a pastorícia lhes proporcionavam.
 De salientar que se utilizava muito a troca de serviços, as pessoas 
entreajudavam-se nas várias etapas que a lavoura exigia, não havendo 
lugar a pagamento (« se hoje o António ia para a arranca do João, amanhã 
o João ia para a arranca do António»).
9 - Gostaria que os moinhos sofressem alguma intervenção no sentido 
de os requalificar? O que gostaria que fosse feito?
 A maior parte dos moinhos existentes nessa época e antes 
do grande êxodo rural (durante os anos 60, princípios dos anos 70), 
funcionavam e estavam operacionais. 
 Com a saída das pessoas ficaram ao abandono, começando a 
degradar-se, ao ponto de hoje já não existirem quase moinhos a funcionar. 
Alguns estão em ruínas e outros desabaram. Seria de todo o interesse para 
as gerações vindouras que houvesse uma intervenção a nível do governo 
central ou europeu para a sua recuperação para que pudessem contactar 
in loco com os respectivos moinhos já funcionais e melhor compreenderem
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como era a vida dos seus antepassados nesta localidade e como era feito 
o pão que consumiam. 
10- Que histórias se lembra relacionados com os moinhos? 
 Lembro-me de várias histórias, mas uma especial, contada pelo 
meu avô em que após a II Guerra Mundial (entre os anos 40 a 45-46), a fome 
chegou a Portugal e a esta localidade. As pessoas tinham que declarar o 
cereal produzido para que o mesmo fosse enviado para as tropas alemãs.
O meu avô e outros residentes desta e de outras freguesias vizinhas, 
arranjaram forma de esconder parte do cereal produzido e, durante a 
noite iam às freguesias vizinhas para comprar/negociar essas quantidades 
escondidas.
 Uma noite, pois o trajecto tinha de ser feito à noite para não 
correrem o risco de serem interceptados nas encruzilhadas pelas 
autoridades fiscalizadoras ou salteadores, ele e um amigo residente na 
povoação, foram a uma aldeia perto da Gralheira para efectuar um desses 
negócios «clandestinos». No regresso e ao chegar a Reconcos, junto à 
Ponte Romana saíram-lhes uns salteadores ao caminho e um deles pediu-
lhes lume através de um gesto, não falando para não correr o risco de ser 
identificado. O meu avô respondeu: «- Eu tenho lume mas não é do que 
vocês querem…», dando a entender que estaria armado.
 O forasteiro levantou as mãos em forma de paz e retirou-se 
para o acampamento, junto dos restantes comparsas. O meu avô e o 
amigo seguiram viagem com o cereal comprado e sem voltarem a ser 
incomodados.
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09.2 Anexo II

 
Cadastro das Moagens de Rama, Concelho de Lamego - Livro nº139

 O seguinte informação foi recolhida no Arquivo da Administração 
Regional Hidrográfica do Norte, e diz respeito ao cadastro dos moinhos do 
rio Balsemão, no concelho de Lamego, realizado pelos guarda-rios. 
 O cadastro é um registo, in loco, efectuado na década de 40. 
Através da análise deste registo verifica-se que uma maior concentração 
de moinhos na freguesia da Sé, uma vez que se localiza na proximidade ao 
centro da cidade de Lamego, havendo uma maior procura do produto. 
 As fichas estão organizadas por freguesia de montante para 
jusante, sendo identificados, através da utilização de outra cor, os casos de 
estudo. 
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorne
Reisques
Direita
1
Manuel Cardoso, residente em 
Ribabelide, Bigorne

Ficha nº1

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorne
Vale da Pena
Direita
1
João da Silva residente em 
Ribabelide, Bigorne

Ficha nº2

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorne
Vale da Pena
Direita
1
Gracinda e outros, residente em 
Ribabelide, Bigorne

Ficha nº3

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorno
Vale de Pena
Direita
1
José Matança e outros, residente em 
Ribabelide, Bigorne

Ficha nº4
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorne
Val da Pena
Esquerda
1
António Bento, residente em 
Ribabelide, Bigorne

Ficha nº5

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Bigorne 
Vale da Pena
Esquerda
1
Vitor Rocha, residente em Gosende, 
Castro Daire

Ficha nº6

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Pretarouca
Direita
1
Francisco Teixeira Seabra Dias, 
residente em Castro Daire

Ficha nº7

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Carvalhos
Direita
1
José Costinha, residente em 
Pretarouca

Ficha nº8
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Carvalhos
Direita
1
Agostinho Dias e irmãos, residente 
nas Dornas, Pretarouca

Ficha nº9

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Barroncal
Esquerda
1
Dimas de Almeida, residente nas 
Dornas, Pretarouca

Ficha nº10

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Barroncal
Esquerda
1
Dimas de Almeida, residente nas 
Dornas, Pretarouca

Ficha nº11

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Barroncal
Esquerda
1
Dimas de Almeida, residente nas 
Dornas, Pretarouca

Ficha nº12
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Pretarouca
Pedrejal
Esquerda
1
António Monteiro e outros, residente 
nas Dornas, Pretarouca

Ficha nº13

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Pisão
Esquerda
1
Henrique Ribeiro Pedrinho, 
residente em Magueija Grande

Ficha nº14

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija 
Pisão
Esquerda
1
José Luís de Almeida, residente em 
Magueija

Ficha nº15

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Pisão
Esquerda
1
José Ribeiro Paiva, residente em 
Magueija

Ficha nº16
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Pisão
Esquerda
1
Manuel Rua, residente em Magueija

Ficha nº17

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Piegueiras
Esquerda
1
José Pinto e outros, residente em 
Magueija

Ficha nº18

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Gardal
Esquerda
1
Gabriel da Costa, residente em 
Magueija Grande

Ficha nº20

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Ribeirinha
Esquerda
Desconhecido
António de Sousa, residente em 
Matança

Ficha nº19
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Gardal
Esquerda
1
Valentim Pereira, residente em 
Magueija

Ficha nº21

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Gardal
Esquerda
1
Avelino Alves da Silva, residente em 
Sardinho

Ficha nº23

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Gardal
Esquerda
1
José Alves da Silva, residente em 
Sardinho

Ficha nº22

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Sardinho
Esquerda
2
José Maria Alves, residente em 
Lousal

Ficha nº24
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Picarnel
Esquerda
1
Manuel de Sousa residente em 
Matança

Ficha nº25

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Sardinho
Direita
2
José Alves da Silva residente em 
Sardinho

Ficha nº26

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Lousal
Direita
1
José Maria Alves, residente em 
Lousal

Ficha nº27

Concelho
Freguesia

Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Lousal
Direita
2
José Maria Alves, residente em 
Lousal, Magueija

Ficha nº28
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Magueija
Maiêdo
Esquerda
1
Manuel de Sousa residente em 
Matança

Ficha nº29

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Cancelo
Direita
1
João Bernardo, residente em 
Quintela, Penude

Ficha nº30

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Engenho
Esquerda
1
Manuel Alves, residente em 
Matancinha, Penude

Ficha nº31

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Pêjo
Direita
1
José Rodrigues, residente em 
Sucres, Penude

Ficha nº32
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Várzea
Esquerda
1
Manuel Alves, residente em 
Matançinha, Penude

Ficha nº33

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Várzea
Esquerda
1
José Rodrigues Lamelas, residente 
em Sucres, Penude

Ficha nº34

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Penude
Venda
Esquerda
1
Joaquim Lamelas e outros, 
residente em Penude

Ficha nº35

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fraga
Esquerda
2
Amiltan Teixeira Felício, residente 
em Fraga, Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº36
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Besouras
Direita
2
Henriqueta Jesufina Pereira de 
Magalhães, residente na Sé, Lamego

Ficha nº39

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fraga
Esquerda
2
Manuel da Fonseca Junior, residente 
em Fraga, Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº37

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fraga
Esquerda
2
Francisco Gonçalves Fonseca, residente 
em Fraga, Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº38

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Bouco
Esquerda
2
Manuel Gonçalves Carneiro, residente 
em Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº40
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fundo de Vila
Esquerda
3
Joaquim da Silva Osório, residente 
em Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº42

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Bouco
Esquerda
2
Maria Carolina, residente em Vila 
Nova Souto d’el Rei

Ficha nº41

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fundo de Vila
Esquerda
2
Manuel Monteiro de Moura, 
residente em Britiande

Ficha nº43

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Fundo de Vila
Esquerda
1
Joaquim dos Santos, residente em 
Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº44
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Henriqueta
Esquerda
1
Maria Antónia, residente em Vila 
Nova Souto d’el Rei

Ficha nº45

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Moinho do Pedro
Direita
1
Francisco Dinis Correia, residente 
em Penajóia

Ficha nº48

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Henriqueta
Esquerda
3
Manuel Bernardino, residente em 
Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº47

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Henriqueta
Esquerda
1
Maria Antónia, residente em Vila 
Nova Souto d’el Rei

Ficha nº46
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Moinho do Pedro
Esquerda
1
Francisco Dinis Correia, residente 
em Penajóia

Ficha nº49

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Poldras
Esquerda
2
António Pinheiro Osório, residente 
em Arneirós, Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº50

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Poldras
Esquerda
3
Quintino Ferreira Adrega, residente 
em Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº51

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ponte
Esquerda
2
Aurélio Pinho, residente em Vila 
Nova Souto d’el Rei

Ficha nº52
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ponte Velha
Esquerda
1
José da Ponte, residente em 
Penude

Ficha nº54

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ponte Velha
Esquerda
2
Quintino Ferreira Adrega, residente 
em Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº55

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ribeirinha
Esquerda
1
Manuel da Fonseca Junior, residente 
em Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº56

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ponte Velha
Esquerda
2
José da Ponte, residente em 
Penude

Ficha nº53
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Vila Nova Souto d’el Rei
Ribeirinha
Esquerda
1
Manuel Bernardino, residente em 
Vila Nova Souto d’el Rei

Ficha nº57

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Bau
Esquerda
2
José Silva Mateus, residente em 
Sé, Lamego

Ficha nº60

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Bau
Esquerda
3
Macário Pinto Rebelo, residente em 
Lamego

Ficha nº59

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Açude Nova
Direita
3
João Correia Rilhado Junior, 
residente em Fontaínhas, Lamego

Ficha nº58
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
3
Francisco Justino Alves, residente 
em Almacave, Lamego

Ficha nº61

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
2
Francisco Justino Alves, residente 
em Almacave, Lamego

Ficha nº62

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
4
Francisco Justino Alves, residente 
em Almacave, Lamego

Ficha nº63

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
2
Francisco Justino Alves, residente 
em Almacave, Lamego

Ficha nº64
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
4
António Meneses Mendes, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº66

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
2
António Meneses Mendes, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº65

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Carvalhos
Esquerda
2
António Meneses Mendes, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº67

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pinto
Esquerda
3
José da Costa, residente em Viseu

Ficha nº68
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
1
José Taveira, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº69

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
José Taveira, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº72

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Maria do Rosário Mesquita, 
residente em Sé, Lamego

Ficha nº71

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Rufino Tomaz, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº70
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
1
Joaquim Pereira Carvalheira, 
residente em Gouviães, Tarouca.

Ficha nº73

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Joaquim Pereira Carvalheira, 
residente em Gouviães, Tarouca.

Ficha nº74

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
4
Joaquim Pereira Carvalheira, 
residente em Gouviães, Tarouca.

Ficha nº75

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Joaquim Ferreira Adrega, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº76
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Joaquim Ferreira Adrega, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº78

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Joaquim Ferreira Adrega, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº79

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Serafim Ferreira, residente em 
Britiande

Ficha nº80

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Joaquim Ferreira Adrega, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº77
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Rufino Tomaz, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº81

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Maria do Rosário Mesquita, 
residente em Sé, Lamego

Ficha nº84

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Gabriel da Costa, residente em 
Magueija

Ficha nº83

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
1
Gabriel da Costa, residente em 
Magueija

Ficha nº82
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Maria do Rosário Mesquita, 
residente em Sé, Lamego

Ficha nº85

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
João Monteiro Mesquita, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº86

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
3
Leopoldina Mesquita, residente em 
Sé, Lamego

Ficha nº87

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Pisca
Direita
2
Sebastião Luiz Caldeira, residente 
em Sé, Lamego

Ficha nº88
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Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte
Esquerda
3
Joaquim Monteiro, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº90

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte
Esquerda
4
José da Fonseca, residente em 
Almacave, Lamego

Ficha nº89

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte Nova
Direita
3
António Girão, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº91

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte Nova
Direita
6
António Girão, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº92



223

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte de S. Lázaro
Direita
3
Manuel Rodrigues da Costa, 
Britiande

Ficha nº93

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Valsa
Direita
2
João Correia Rilhado, residente em 
Almacave, Lamego

Ficha nº96

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Valsa
Direita
3
João Correia Rilhado, residente em 
Almacave, Lamego

Ficha nº95

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Ponte de S. Lázaro
Direita
5
João da Costa, residente em Sé, 
Lamego

Ficha nº94



224

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Valsa
Direita
1
Amadeu dos Santos, residente em 
Sé, Lamego

Ficha nº97

Concelho
Freguesia
Lugar
Margem
Número de mós
Proprietário

Lamego
Sé
Valsa
Direita
4
João Correia Rilhado, residente em 
Sé, Lamego

Ficha nº98


