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Moinhos' 2015  |  III Encontro Nacional de Molinologia

O que é a Rede Portuguesa de Moinhos?

Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Dias 7 e 8 de Novembro de 2015

O III Encontro Nacional de Molinologia realiza-se nos próximos dias 7 e 8 de Novembro de 2015 em Albergaria-a-Velha, contando 
com o apoio e co-organização da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, no âmbito das comemorações dos 180 anos do 
Município. É uma iniciativa da Rede Portuguesa de Moinhos, aberta a todas as pessoas e instituições que promovem o 
conhecimento, preservação e viabilização dos moinhos tradicionais portugueses.

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

A Rede foi criada pela Etnoideia em 2006 e abrange cerca de duas centenas de participantes activos de 58 Municípios do 
continente e ilhas. Conta entre os seus membros com Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Escolas, Associações de 
Desenvolvimento, Associações Culturais e de Defesa do Património, Museus, Investigadores, Empresários, Curiosos, Moleiros, 
Estudantes e entusiastas dos moinhos e do património rural.

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

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

De entre as suas actividades, destaca-se, anualmente, desde 2007, a realização do Dia dos Moinhos Abertos de Portugal. Trata-
se de uma iniciativa de grande abrangência territorial e que envolve a colocação de um número crescente de moinhos 
tradicionais, em funcionamento simultâneo durante um dia, visitáveis e abertos a todos. A iniciativa, que se tornou viral, é 
fortemente mediatizada e pretende atingir um impacto duradouro e reforçado a cada ano na salvaguarda dos moinhos 
portugueses, o que fica patente no crescimento sustentado das participações. No corrente ano, participaram nos Moinhos 
Abertos 327 moinhos (mais 47% que em 2014) em 141 núcleos moageiros de 17 Distritos em 64 Municípios do Continente e 
Região Autónoma dos Açores.

Albergaria-a-Velha



Porquê o Encontro?

Programa

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

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

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

O III Encontro Nacional de Molinologia desenvolve-se em duas vertentes. 

Por um lado, na recolha, aprofundamento e partilha do Saber e do Saber Fazer tradicionais ao nível da Etnotecnologia e da 
Molinologia Portuguesa, criando condições para a capitalização destes saberes ao serviço do desenvolvimento, não deixando 
que se perca o que têm de único e autêntico nas diferentes culturas regionais.

Por outro lado, o encontro centrar-se-á na reflexão-acção conjunta através do desenvolvimento de projectos viáveis de 
reabilitação e valorização de moinhos tendo em vista a intervenção imediata e urgente. 

Esta segunda vertente desenvolve-se no âmbito do Workshop “Já – Viveiro de Projectos”, através de uma metodologia inovadora 
em que os empreendedores (instituições públicas ou privadas, indivíduos, activistas associativos, empreendedores sociais e/ou 
de negócio) apresentarão as suas ideias de projectos de reabilitação e refuncionalização de moinhos e as mesmas serão 
desenvolvidas em ambiente de comunidade de prática e posteriormente acompanhadas pela Etnoideia até à sua concretização 
efectiva.
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7 de Novembro (sábado) 

AUDITÓRIO 
08h45 

09h30 

                               
10h00 

11h30 

12h00 

13h00

AUDITÓRIO 
14h30

15h30

16h00 

SALA 
14h30

15h30 

16h00

17h30 

– Recepção aos participantes, entrega de documentação

– Sessão de abertura 
Jorge Miranda, Rede Portuguesa de Moinhos; Etnoideia
Jorge Lucas, The International Molinological Society
Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro*
Ana Abrunhosa, Presidente da CCDR Centro*
Adolfo Mesquita Nunes, Secretário de Estado do Turismo*
António Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Albergaria a Velha
*a confirmar

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

– pausa
Lobby: Feira de projectos e produtos; “Video All”

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

 – Almoço livre

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

 – pausa
Lobby: Feira de projectos e produtos; “Video All”

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

 - Workshop “Já – Viveiro de projectos”
Workshop de apresentação e elaboração de ideias de projectos de recuperação e refuncionalização de moinhos para 
desenvolvimento em comunidade prática e acompanhamento técnico na busca de financiamentos e parceiros para 
concretização.

– Pausa
Lobby: Feira de projectos e produtos; “Video All”

 - Workshop “Já – Viveiro de projectos”
Workshop (continuação)

– Encerramento
Jorge Miranda, Rede Portuguesa de Moinhos; Etnoideia
Jorge Lucas, The International Molinological Society
Delfim Bismarck, Vice Presidente da Câmara Municipal de Albergaria a Velha
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Condições de participação

Os participantes poderão inscrever-se independentemente nas sessões de comunicações e 
workshop no dia 7 de Novembro  e na visita de dia 8, sendo os valores de inscrição diferenciados 
conforme tabela abaixo.

Organização e Secretariado: Co-organização:

VALORES DE INSCRIÇÃO 

Encontro dia 7/11/15 Visita dia 8/11/15 

Inclui: participação nas sessões 
de comunicações e no workshop,  

jantar com animação e 3 
exemplares das actas do volume 
Molinologia Portuguesa Especial 

Inclui: participação na visita aos 
Moinhos do Centro de Portugal, 
com deslocação em autocarro e 

piquenique a cargo da 
organização 

Assinantes da Rede Portuguesa 
de Moinhos com assinaturas em 

dia. 
30,00 € 20,00 € 

Residentes em Albergaria a Velha 
ainda que não membros 

(deferência CM Albergaria a 
Velha) 

30,00 € 20,00 € 

Não assinantes da Rede 
Portuguesa de Moinhos 

45,00 € 25,00 € 

Instituição Apoiante 

300,00 € 

Inclui menção da organização em toda a divulgação, 
comunicação social e aposição de logotipo na documentação e 

volume de actas                                  
 Inclui participação até 3 pessoas 

Os valores indicados incluem IVA a 23% 

 

Secretariado e Informações

SEDE

Etnoideia - Solar do Morgadio
Rua Principal 21, Rojão Pequeno
3440-226 Santa Comba Dão
A/C Ana Brito
Tlf: +351 232 882 219
Tlm: +351 917 409 478

www.etnoideia.pt
Mailto: moinhos2015@etnoideia.pt

ESCRITÓRIO

Etnoideia - Lisboa
Oeiras Golf & Residence
Rua Sacrovir Moreira,29
2730-287 Barcarena
A/C Paulo Lopes
Tlf: +351 214 324 358
Tlm: +351 960 120 335

www.etnoideia.pt
Mailto: moinhos2015@etnoideia.pt

Comunicação Social

Coordenador do Encontro (+351 965 861 567)
jorge.miranda@etnoideia.pt



IDENTIFICAÇÃO

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

Nome completo  _________________________________________________________________________________

Morada completa _________________________________________________________________________________

Cod. Postal  __________ - _____   ________________________________________________

Telefone__________________  Telemóvel _________________ Email _______________________________________

Participo a título individual    [   ]
Participo em representação de uma instituição [   ]

Nome da instituição __________________________________________________________

Profissão  __________________________________________________________________

Sou Proprietário (a) de Moinhos                            [   ]
Sou Empreendedor de projeto envolvendo moinhos   [   ]
Sou Moleiro (a) [   ]   Sou Proprietário (a) de Moinhos    [   ]  
Sou Empreendedor de projeto envolvendo moinhos  [   ]
Sou Autarca       [   ]  
Sou Investigador(a), Museólogo(a), Arqueólogo(a)      [   ]
Sou Dirigente / Ativista associativo ou cooperativo       [   ]

As comunicações são limitadas a 15 minutos de exposição oral e poderão ser acompanhadas de suporte powerpoint ou 
vídeo

Pretendo apresentar uma comunicação     [   ]

Título__________________________________________________________________________________________

Tema(s): 

·        Etnotecnologia, Saber e Saber Fazer, Etnologia Portuguesa ” [   ]
·        Molinologia Portuguesa                               [   ]
·        Sistemas tradicionais de moagem em Portugal  [   ]
·        Engenhos e moinhos pré-industriais  [   ]
·        Usos,  técnicas, materiais, produtos  [   ]
·        Moleiros - Historias de vida na primeira pessoa ”  [   ]

Resumo ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Comprometo-me a entregar o texto completo até 30 de Novembro para impressão do volume de actas  [   ]

Painel -  Molinologia - “Moinhos e Moleiros”  
7 de Novembro (sábado)

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Imprima e preencha o boletim de inscrição abaixo, digitalize e envie para moinhos2015@etnoideia.pt 
juntamente com o comprovativo de pagamento.
Receberá a confirmação da sua inscrição no prazo de 24 horas.



APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

FEIRA DE PROJECTOS E PRODUTOS 

JANTAR REGIONAL COM ANIMAÇÃO 

VISITA – MOINHOS DO CENTRO DE PORTUGAL

WORKSHOP – “Já – Viveiro de projectos  
7 de Novembro (sábado)

7 de Novembro (sábado)

7 de Novembro (sábado)

8 de Novembro (domingo)

“

Pretendo apresentar uma ideia de projecto no workshop para construção apoiada e aprofundamento do mesmo com a 
Etnoideia após o encontro bem como para busca de financiamentos e parceiros com vista à sua efectiva concretização    [   ]

Tema(s):
·Planeamento Estratégico  [   ]
·Planeamento Estratégico Participado de Base Local  [   ]
·Projectos, Inovação e qualificação/marketing territorial  [   ]
·Potencial Endógeno, Territórios de Baixa Densidade, “Low Carbon Economy” [   ]
·Coesão territorial e Social  [   ]
·Inovação, Empreendedorismo  [   ]
·Governança Autárquica  [   ]
·Fundos e Financiamentos Portugal 2020  [   ]
·Construção apoiada de projectos-conceito com potencial de desenvolvimento 
técnico e financiáveis pelos fundos Portugal 2020  [   ]

Ideia de projecto:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(descreva a sua ideia de projecto incluindo o conceito geral, os objectivos principais, as actividades a desenvolver no  mesmo, públicos que pretende alcançar, 
principais parceiros e fontes de financiamento esperadas)

Pretendo  participar com os seguintes materiais:

Produtos em exposição [   ] 

Quais___________________________________________________________________________________________

Produtos em venda [   ]

Quais___________________________________________________________________________________________ 

“Video All” – pretendo participar com vídeos / apresentações de fotografias em suporte digital para o espaço comum do 
Encontro, coffee-breaks,etc  [   ]

Quais___________________________________________________________________________________________

Pretendo participar no jantar           [   ]
Não tenho quaisquer restrições alimentares          [   ]
Sou Vegetariano(a)     [   ]

(o jantar é de ementa única, no entanto, procuraremos satisfazer pedidos antecipados de vegetarianos junto do restaurante)

 

Pretendo participar na visita  [   ]
Pretendo participar no Piquenique Moleiro [   ]
Não tenho quaisquer restrições alimentares        [   ]

(o piquenique não tem opção de menu vegetariano)



PAGAMENTO

As inscrições apenas se tornam efectivas mediante boa cobrança do respectivo meio de pagamento.

O procedimento é feito em 3 passos:

1- Escolha modalidade de inscrição e preencha a respectiva tabela

Assinante da Rede Portuguesa de Moinhos com assinaturas em dia    [   ]
Residente em Albergaria a Velha ainda que não membro                 [   ]

Não assinante da Rede Portuguesa de Moinhos     [   ]

Instituição Apoiante      [   ]

2- Some as parcelas devidas e efectue pagamento do valor total apurado através de:

. Transferência bancária para o NIB 0035 0085 0010 8091 13050 da Caixa geral de Depósitos (Balcão Queluz, à 
ordem de Etnoideia Lda)  |  Anexe o comprovativo ao mail de envio da sua inscrição

. Cheque à ordem de Etnoideia Lda | Remeta o cheque pelo correio para o Secretariado do Encontro juntamente com o boletim de inscrição

. Numerário (no acto de admissão ao Encontro, dia 7 de Novembro)

3- Imprima e preencha o boletim de inscrição abaixo, digitalize e envie para moinhos2015@etnoideia.pt 
juntamente com o comprovativo de pagamento.
Receberá a confirmação da sua inscrição no prazo de 24 horas.

Data/Sessão Bens/serviços incluídos 
Marque 
com X 

Preço (Inclui IVA a 
23%) 

Encontro dia 
7/11/15 

Participação nas sessões de 
comunicações e no workshop,  jantar 

com animação e 3 exemplares das 
actas do volume Molinologia 

Portuguesa Especial 

  30,00 € 

Visita dia 
8/11/15 

Participação na visita aos Moinhos 
do Centro de Portugal, com 
deslocação em autocarro e 

piquenique a cargo da organização 

  20,00 € 

Total a pagar 
  

 

Data/Sessão Bens/serviços incluídos 
Marque 
com X 

Preço (Inclui IVA a 
23%) 

Encontro dia 
7/11/15 

Participação nas sessões de 
comunicações e no workshop,  jantar 
com animação e 3 exemplares das 

actas do (volume Molinologia 
Portuguesa Especial) 

  45,00 € 

Visita dia 
8/11/15 

Participação na visita aos Moinhos 
do Centro de Portugal, com 
deslocação em autocarro e 

piquenique a cargo da organização 

  25,00 € 

Total a pagar 
  

 

Data/Sessão Bens/serviços incluídos 

Indique o 
numero de 

participantes  
( 1 a 3)  

Preço (Inclui IVA 
a 23%) 

Encontro dia 
7/11/15 

Inclui participação até 3 pessoas nas 
sessões de comunicações e no 

workshop,  jantar com animação e 3 
exemplares das actas do (volume 
Molinologia Portuguesa Especial) 

  

300,00 € 

Visita dia 
8/11/15 

Inclui participação até 3 pessoas na 
visita aos Moinhos do Centro de 
Portugal, com deslocação em 

autocarro e piquenique a cargo da 
organização 

  

Inclui menção da organização em todas a 
divulgação, comunicação social e aposição de 
logotipo na documentação e volume de actas                                   

  

Total a pagar   

 

Dados para facturação

Entidade a Facturar:

___________________________________________

Morada completa:

___________________________________________

___________________________________________

Cód. Postal - Localidade

_________ - ______   _________________________

NIF: _______________________________________



ALBERGARIA-A-VELHA

Como chegar

Informações gerais

As informações apresentadas sobre acessibilidades, estabelecimentos de hotelaria 
e restauração foram disponibilizadas pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

Organização e Secretariado: Co-organização:

A25 / IP5 - Aveiro - Vilar Formoso, com saída em Albergaria-a-Velha; 

A1 - Lisboa - Porto com saída para A25 / IP5; 

IC2 / EN1 - Lisboa - Porto, com saída em Albergaria-a-Velha.

i



ALBERGARIA-A-VELHA

Onde comer

Informações gerais

Mapa de Restaurantes

As informações apresentadas sobre acessibilidades, estabelecimentos de hotelaria 
e restauração foram disponibilizadas pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

Organização e Secretariado:

i

Co-organização:



Organização e Secretariado: Co-organização:

i

TIPOLOGIA NOME FREGUESIA MORADA GPS Telefone e Fax Email Web SERVIÇOS

Ribeirotel

Albergaria-a-

Velha e 

Valmaior

Zona Industrial de Albergaria-a-

Velha 3850-184 Albergaria-a-

Velha

40, 705294 / -8, 484869

Telf.: (+351) 234 524 

246 Fax:(+351) 234 

523 955

ribeirotel@iol.pt w w w .ribeirotel.com

Serviço de quartos; 

Piscina exterior; 

Receção disponivel 

24h; Estacionamento; 

Gratis;

Hotel Alameda 

Albergaria-a-

Velha e 

Valmaior

EN 1 - Cavada Nova
40º 40´39.25" N 8º 

28´15.71" O

Telf.: (+351) 234 523 

402 Fax: (+351) 234 

523 449

hotelalameda@sapo.pt

Motel Eclipse 

Total
Angeja

EN 16 100                                        

3850 - 400 Angeja
40, 685499 / -8, 556885

Telf.: (+351) 234 241 

943 Fax: (+351) 234 

917 943

w w w .moteleclipse.pt
Serviço de Bar e 

restaurante 24h

Hotel Pensão 

Parente

Albergaria-a-

Velha e 

Valmaior

Rua Dr. Brito Guimarães nº 11           

3850-024 Albergaria-a-Velha
40, 692634 / -8, 478615

Telfs.: (+351) 234 521 

271 | 918 149 584

Residêncial Casa 

Alameda

Albergaria-a-

Velha e 

Valmaior

Av. Bernardino Máximo de 

Albuquerque                                           

3850-017 Albergaria-a-Velha

40º 41´26.06" N 8º 

28´48.90" O

Telf.: (+351) 234 524 

242

Quinta Vila 

Francelina

S. João de 

Loure e 

Frossos

Rua do Cubo - Frossos                     

3850-663 Albergaria-a-Velha
40, 665447 / -8, 550176

Telfs.: (+351) 234 934 

940 | 917 203 471                 

Fax: (+351) 234 934 

940

info@quintadavilafrancelina.pt w w w .quintadavilafrancelina.pt

Biblioteca; Sala de 

estar com lareira; 

Sala de Jantar; Sala 

de jogos; Bar de 

convívio; Adega; 

Piscina; Campo de 

ténis; Circuito de 

manutenção.

Casa de Fontes Alquerubim
Rua da Capela                                 

3850-365 Albergaria-a- Velha
40, 617391 / -8, 509397

Telf.: (+351) 234 938 

701 Fax: (+351) 234 

938 703

casadefontes@mail.telepac.pt w w w .casadefontes.pt

Sala de reuniões; 

Piscina; Sala de 

jogos; Sala de leitura; 

Estacionamento 

grátis.

Quinta dos 

Meireles

Albergaria-a-

Velha e 

Valmaior

Rua da Lameira, s/n                         

3850-833 Albergaria-a-Velha
40, 704215 / -8, 457916

Telf.: (+351) 234 

524147 | 962 416 916
quintadosmeireles@outlook.com w w w .quintadosmeireles.pt

Estacionamento 

grátis; Academia / 

sala de ginástica / 

Fitness Center; 

Restaurante; Serviço 

de quartos.

Solar do 

Alambique
Angeja

Rua António Castilho, s/n                

3850-405 Angeja
40, 674822 / -8, 559566

Telfs.: (+351) 234 918 

014 | 919 175 955
solardoalambique.angeja@gmail.com

Mini ginásio; Jacuzzi; 

Piscina

Casa do 

Professor

Ribeira de 

Fráguas

Rua Cova do Barro - Vilarinho 

de S. Roque                                          

3850-717 Ribeira de Fráguas

40º 45´24.52" N 8º 

25´32.08" O
geral@prave.pt

ALOJAMENTO 

LOCAL                 

AL

Quinta da 

Fontoura
Alquerubim

Rua S. Brás, s/n - Lugar do 

Beduído 3850-361 Albergaria-a-

Velha

40, 629973 / -8, 494078
Telfs.: (+351) 918 504 

368 | 968 098 839
geral@quintadafontoura.pt w w w .quintadafontoura.pt

Casamentos; Bodas; 

Batizados; 

Comunhões; 

Aniversários; Festas 

de Formatura, de 

família, de amigos, 

festas infantis; 

Merendas; Eventos 

empresariais.

TURISMO EM 

ESPAÇO RURAL  

TER

RESIDÊNCIAIS E 

PENSÕES

HOTEL

ALBERGARIA-A-VELHA

Onde ficar

Informações gerais

Listagem de alojamentos

As informações apresentadas sobre acessibilidades, estabelecimentos de hotelaria 
e restauração foram disponibilizadas pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.


