Serviço Educativo prepara actividades no âmbito da exposição "Moinhos de
Maré do Ocidente Europeu"
O Serviço Educativo do Museu Municipal de Tavira, preparou um conjunto de
actividades no âmbito da exposição "Moinhos de Maré do Ocidente Europeu",
destinadas às escolas e público em geral. As mesmas decorrerão entre 28 de
Novembro e 12 de Fevereiro de 2010.
Conferência e passeio guiado | Os moinhos de maré do Algarve no contexto do
projecto «Moinhos de Maré do Ocidente Europeu
28 de Novembro: público geral
Ponto de encontro: Biblioteca Municipal de Tavira,
Horário: 10h00
Local: Conferência na Biblioteca Municipal de Tavira e percurso guiado pelas Salinas e
Ribeira do Almargem em Tavira.
23 a 27 Novembro: 1º, 2º e 3 º Ciclo do Ensino Básico
Ponto de encontro: Terminal Rodoviário de Tavira
Horário: 9h30
Local: Salinas e Ribeira do Almargem em Tavira
As marés têm sido utilizadas há séculos como fonte de energia. Em diversos locais
abrigados do litoral atlântico europeu, foram edificados moinhos accionados pelo fluxo
e refluxo da maré.
As estruturas ainda existentes no concelho de Tavira, embora em ruína, encontraram
nos sistemas lagunas da Ria Formosa e nos seus caudais navegáveis, o seu local
privilegiado para a sua instalação.
Passeio guiado | Das águas da ribeira à produção de farinhas: os moinhos de
água
17 de Janeiro: público geral
18 a 22 Janeiro: 1º, 2º e 3 º Ciclo do Ensino Básico
Ponto de encontro: Terminal Rodoviário de Tavira
Horário:9h30
Local: Tavira e Ribeira da Assêca
Os moinhos de água, de roda horizontal de rodízio com penas, as diversas mós para
fabricação de farinhas, e as múltiplas peças que constituem os engenhos: a segurelha,
o aguilhão, a moega e outros objectos de usos quotidianos reveladores de histórias de
vida dos moleiros e padeiras e as tarefas associadas aos ofícios da moagem.
Passeio guiado | Dos ventos à produção de farinhas: os moinhos de vento
7 de Fevereiro: público geral
8 a 12 Fevereiro: 1º, 2º e 3 º Ciclo do Ensino Básico
Ponto de encontro: Terminal Rodoviário de Tavira

Horário: 9h30
Local: Cachopo
Os moinhos de vento existentes no concelho de Tavira, aproveitam a força do vento
para mover o seu engenho de moagem e enquadram-se na tipologia de torre fixa em
alvenaria de xisto e onde apenas a cobertura e engenho são orientados na direcção
do vento – designados por cabresto.
Rebocado e caiado, os moinhos brancos, serviriam para a moagem de farinha para
consumo humano, como o trigo e o milho, contrastadamente aos de alvenarias de
pedra à vista que se destinavam apenas à produção de farinhas para usos animal
como a cevada, o centeio e a aveia.

Para mais informações contacte o Serviço Educativo, através dos seguintes contactos:
E-mail: edu.museus@cm-tavira.pt
Tel.: + 351 281 320 500 (ext. 324)
Fax.: +351 281 322 888
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