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DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2010 
(18.ABRIL.2010) 

 

Maçãs de Caminho, concelho de Alvaiázere 
 

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património associou-se à comemoração do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios 2010 e organizou, no moinho de água do Carregal, 

Maçãs de Caminho, Alvaiázere, a sua actividade alusiva 
a esta efeméride.   

 A partir de 18 de Abril de 1982, passou-se a 
comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
com o objectivo de oferecer a oportunidade de aumentar 
a consciência pública relativamente à diversidade do 
património e aos esforços necessários para o proteger e 
conservar, permitindo, ainda, alertar para a sua 
vulnerabilidade. 

O tema proposto pelo IGESPAR para relembrar 
esta data foi “Património Rural/Paisagens Culturais”. Ora, a actividade agrícola era central 
porque testemunha há milénios a evolução das sociedades humanas, seus ambientes naturais, 
culturas e paisagens e tem conduzido à transformação gradual de espaços naturais e áreas 
selvagens através da aplicação de conhecimentos tradicionais e científicos. Desta forma, 
resultou um conjunto de testemunhos que constituem um importante e valioso património que 
importa conhecer e salvaguardar e cuja 
sustentabilidade urge garantir. 

O moinho de água do Carregal, 
recentemente recuperado pela Junta de 
Freguesia de Maçãs de Caminho, é um bom 
exemplar do património molinológico do 
concelho de Alvaiázere, uma vez que representa 
a tradição, a memória do povo, a sua história 
económica e social, a sua história tecnológica e, 
também, o repositório de crenças, ditos e de 
pequenas estórias, que constituem parte do 
imaginário popular.  

Neste património foram recriadas algumas 
actividades da tradição rural, com moagem do milho, onde o Sr. António Ribeiro explicou, aos 
presentes, o funcionamento do moinho e as técnicas usadas para produzir uma boa farinha para 
fazer uma excelente broa.  

No final, todos levaram um pouco da farinha produzida como recordação e puderam 
saborear alguns produtos endógenos, nomeadamente, a broa de milho e o tradicional queijo. 

 Resta-nos agradecer o excelente apoio e participação da Junta de Freguesia Maçãs de 
Caminho e a boa dinamização do evento feita pelo Grupo de História do Agrupamento Escolar 
de Alvaiázere. 


