
 

 

MEALHADA ASSINALA DIA NACIONAL DOS MOINHOS  

COM QUATRO DIAS DE INTENSA ATIVIDADE  

PARA TODA A FAMÍLIA 

A Câmara Municipal da Mealhada vai comemorar o Dia Nacional dos Moinhos, que se 

assinala a 7 de abril, com quatro dias de atividades dirigidas a todas as faixas etárias, desde 

histórias infantis, jogos, oficinas, workshops, caminhadas, mercadinho de artesanato ou 

feirinha petiscos. De 7 a 10 de abril, os moinhos do Lograssol e de Santa Cristina abrem-se 

a toda a comunidade, mostrando aquela que era uma importantíssima atividade de 

subsistência na região.  

De 7 a 10 de abril todos os caminhos vão dar ao Parque do Lograssol e ao Parque da Fonte de 

Santa Cristina onde os moinhos do antigamente voltam a ganhar vida para mostrar, sobretudo às 

gerações mais novas, o funcionamento e a utilidade destes espaços. A atividades de subsistência 

de antigamente, como a cozedura do pão em forno a lenha, juntam-se outras, mais lúdicas e 

direcionadas para toda a família, que tiram partido dos espaços verdes junto aos moinhos.  As 

atividades estendem-se também a outros espaços como o Centro de Interpretação Ambiental, a 

Biblioteca Municipal e a Fundação Mata do Bussaco.  

Para o público escolar há jogos e oficinas sob a temática do pão e da farinha, há histórias infantis 

e o fascínio de ver ao vivo o amassar e cozer do pão e dos bolos da Páscoa no forno a lenha. As 

opções abertas a toda a comunidade são múltiplas: a apresentação do livro “A espiga de milho 

rainha do prado e muitas coisas mais”, de Dina Monteiro, o mercadinho de Artesanato, a Feirinha 

de sabores e petiscos, exposições ou a caminhada “Trilho dos Moinhos da Freguesia da Vacariça”, 

na manhã de domingo. (Ver programa) 

O Dia Nacional dos Moinhos é assinalado, anualmente, pela Autarquia que se associa, desta 

forma, à Rede Portuguesa de Moinhos no propósito de "chamar a atenção dos portugueses para 

o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, de forma a motivar e coordenar 

vontades e esforços de proprietários, moleiros, organizações associativas, autarquias locais, 

museus, investigadores, molinólogos, entusiastas, amigos dos moinhos e população em geral". 

Porém, devido à pandemia que não se realizaram atividades nos últimos dois anos.  

À iniciativa associam-se a Junta de Freguesia da Vacariça, o Grupo Cénico de Santa Cristina, a 

Escola Profissional Vasconcellos Lebre, a Associação Recreativa e Cultural Os Amigos do Pego, 

a Living Place, a Fundação Mata do Bussaco, a Sociedade Águas do Luso e a Cruz Vermelha 

Portuguesa – delegação da Mealhada. 

 



 

 

PROGRAMA 
7 abril  

// Parque dos Moinhos do Lograssol 

10h-17h Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada (EPVL) 

Jogo “Viva o ambiente” * (CMM) 

  História “Era uma vez num moinho…com a Maruxa” * (BMM) 

10h-12h "Moinhos em ação" oficina criativa * (EPVL) 

14h-15h Apresentação do livro “A espiga de milho rainha do prado e muitas coisas mais” de Dina 

Monteiro 

 

// Moinho de Sta. Cristina | Parque da Fonte de Santa Cristina 

10h-17h “Do grão ao pão” - atividade de expressão plástica * 

  (Grupo Cénico de Santa Cristina)  

  Jogo “O rio que alimenta o moinho” * (CIA) 

  “Eco-Moinho” oficina de reutilização de materiais * (CMM) 

  Venda de pão tradicional da Mealhada (EPVL) 

11h-12h Apresentação do livro “A espiga de milho rainha do prado e muitas coisas mais” de Dina 

Monteiro 

 

8 abril  

// Centro de Interpretação Ambiental 

10h-16h Jogo “Quem quer ser moleiro?” *  

// Biblioteca Municipal da Mealhada 

10h-16h História “Era uma vez num moinho…com a Maruxa” *  

// Escola Profissional da Mealhada 

16h-17h Workshop alusivo ao pão (EPVL + CMM) *  

 
9 abril 
// Parque dos Moinhos do Lograssol 
10h-17h Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada (EPVL) 
  “Eco-Moinho” oficina de reutilização de materiais (CMM) 
14h  Oficina de ambiente “Doces tradicionais da Páscoa 
  Bolos da Páscoa e arroz doce” Público alvo: Adultos (CMM) 
  (Inscrições: ambiente@cm-mealhada.pt / 231 200 980) 
 
// Moinho de Sta. Cristina | Parque da Fonte de Santa Cristina 
14h-17h “Eco-Moinho” oficina de reutilização de materiais (CMM) 
  Venda de pão tradicional da Mealhada (EPVL) 



 

 

14h30 Inauguração da Exposição de Homenagem ao Antigo Moleiro Armindo e 
plantação de uma árvore 

15h30  Apresentação do livro "Perdi-me nas nuvens", de Sara Damas Milheirão 
 
10 abril  
9h30 Caminhada “Trilho dos Moinhos da Freguesia da Vacariça” (CMM + JFV) 

(Concentração: Moinhos dos Lograssol / Transporte em autocarro para Sta. 
Cristina) 
Percurso - Moinho de Santa Cristina> Quinta do Valongo>Pego>Quinta do 
Vale>Vacariça>Lograssol 

  (Inscrições On-line: bit.ly/caminhadatrilhos) 
// Parque dos Moinhos do Lograssol 
10h-17h Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada (EPVL) 

Eco-Moinho oficina de reutilização de materiais (CMM)  
Mercadinho dos Moinhos Artesanato, Produtos Biológicos, Doçaria, etc. (Living 
Place) 
Tasquinha da ARCAP (Associação Recreativa e Cultural dos Amigos do Pego) 

 
// Moinho de Sta. Cristina | Parque da Fonte de Santa Cristina 
10h-17h Feirinha de Sabores e Petiscos (Grupo Cénico de Santa Cristina) 
  Recriações do antigamente - momentos teatrais de improviso  
  (Grupo Cénico de Santa Cristina) 
14h30-17h “Água com vida” Percurso pedestre com interpretação da natureza 
  (180º Mealhada Living Place – Animação Turística) 
  (Inscrições On-line: url.gratis/gnKj1l) 
 
7, 8, 9 e 10 abril 
// Mata Nacional do Bussaco 
10h e 14h Oficina "As Águas da Mata Nacional do Bussaco" (FMB) 
  (Preço: 5€ / não inclui entrada de veículos na Mata)    
 (Inscrições: setoreducativo@fmb.pt / 231 937 000) 
 
Exposições 

 

// Moinhos do Lograssol (7, 9 e 10 abril) 

“Ribeira da Vacariça: das nascentes até à ETAR” de Mário Breda 

“Projeto Rios no concelho da Mealhada” do Centro de Interpretação Ambiental  

“Miniaturas de cortiça – Do grão ao pão” de Samuel Machado 

 

// Moinho de Santa Cristina (9 e 10 abril) 

“Água” da Fundação Mata do Bussaco 

“Projeto Rios na Ribeira de Santa Cristina” do Centro de Interpretação Ambiental 

“Os animais que frequentam o rio” material biológico do Centro de Interpretação Ambiental 

 

Mealhada, 15 de março de 2022 


