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Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património

DIA NACIONAL DOS MOINHOS 2011
Moinho do Carregal – Maçãs de Caminho – Alvaiázere

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património em parceria com a Junta de Freguesia de Maçãs de
Caminho e integrada na iniciativa “Moinhos Abertos” da Rede Portuguesa de Moinhos com a
colaboração da TIMS – Sociedade Internacional de Molinologia, organizaram na Quinta-feira, dia 7 de
Abril (Dia Nacional dos Moinhos), visitas de alunos das escolas de Alvaiázere ao moinho.

No Sábado, 9 de Abril, foi o ponto alto desta comemoração porque foi aberto a toda a população. Assim,
algumas dezenas de pessoas juntaram-se para
participar neste evento.

Tendo presente o objectivo da comemoração do
Dia Nacional dos Moinhos, o presidente da AlBaiäz, Élio Marques, começou por fazer a
apresentação pública do evento chamando a
atenção dos presentes para as centenas de moinhos
tradicionais que existiam na região, em particular,
no concelho de Alvaiázere e que hoje estão em
ruínas, para que mais proprietários, associações,
empresas, Autarquias, investigadores,
molinólogos, se empenhem a preservá-los porque
eles têm um inestimável valor patrimonial e cultural.

O presidente da Junta de Freguesia, Carlos
Dinis Simões, falou um pouco sobre a história
deste moinho. A doação feita em 2004, deste
importante património, pela família de Francisco
Henriques, a sua recuperação e manutenção feita
pelo anterior e actual executivo.

Os alunos do Clube de História do
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere,
coordenados pela Profª Teodora Cardo, vestidos
com trajes tradicionais, brindaram os presentes
com histórias e poesias alusivas ao tema.

A seguir decorreu a moagem de milho com explicação sobre processo de funcionamento do moinho, pelo
Eng. João Coelho, associado da TIMS. O evento terminou com um animado convívio onde se saboreou a
boroa e o tradicional queijo acompanhado com excelente música tradicional executada pela acordeonista
Paula Margarida.
Próximo evento: 16 de Abril, 15 horas, Mosteiro, Pedrógão Grande - Dia Internacional do Monumentos e Sítios
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