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Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 2011
─ ÁGUA: cultura e património ─

Mosteiro
Mosteiro – Pedrógão Grande

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo
ICOMOS em 18 de Abril de 1982 e aprovado pela UNESCO
no ano seguinte. A partir de então, esta data comemorativa tem
vindo a 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 deste ano foi “Água:
Água: cultura e património”.
património A água é
indispensável à vida. Fonte de energia e matéria-prima, sendo
um recurso utilizado na circulação e transporte, agricultura,
indústria, recreação e lazer, tem influenciado ambientes naturais, culturas e paisagens.

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património em parceria com a Câmara Municipal de Pedrógão Grande e
integrando o programa geral do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico (IGESPAR), comemorou, no dia
16 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no lugar do Mosteiro, concelho de Pedrógão Grande.

Depois de fazer a apresentação do evento e os respectivos agradecimentos aos guias, Eng.ª Sofia Carmo e Eng.º
João Coelho e à Câmara Municipal pelo excelente apoio prestado a esta realização, o presidente da Al-Baiäz, Élio
Marques, deu algumas informações sobre a documentação distribuída aos participantes, nomeadamente: o
levantamento das espécies botânicas, da autoria do Prof. Mário Lousã; um pequeno texto sobre a lenda da Princesa
Peralta, publicada na Miscelânea do Sítio de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande, de Miguel Leitão de
Andrada, 1629; alguma poesia de Alfredo Keil sobre Pedrógão Grande, publicada no seu livro Tojos e Rosmaninhos,
1907; um texto sobre moinhos da autoria do Eng. João Coelho e alguma poesia alusiva à temática dos moinhos.

Seguidamente os presentes partiram à descoberta do património cultural e
natural nas margens da Ribeira de Pera e lugar do Mosteiro. O Eng.º João
Coelho, natural do referido lugar, falou sobre a história, tradições, usos e
costumes desta localidade e das suas gentes, tendo como mote a água desta
ribeira. Percorremos novas e antigas pontes, vimos levadas e sistemas de
regadio, antigos lagares e moinhos, antigas fontes, centenários carvalhos e um
dos principais centros de produção agrícola do actual concelho de Pedrógão
Grande.

Chegados ao antigo moinho de rodízio com dois pares de mós, esperava-nos
o seu antigo moleiro, o Sr. Marcolino, com a bonita idade de 84 anos para nos
explicar, com sabedoria e arte as técnicas ancestrais da moagem do cereal.

No final do evento decorreu na praia fluvial, no restaurante “Lagar do Mosteiro”, uma prova de deliciosos chás
acompanhados por alguns bolos da doçaria tradicional de Pedrógão Grande.
Próximo evento: 30 de Abril, 10 horas, Visita ao Património Natural de Ansião
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