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A um ritmo 
certo a quelha 
deixa cair o 
trigo no olho da 
mó andadeira 
no Moinho do 
Outeiro. 
Foto: DCI
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A imagem de um moinho de vento com as velas abertas a rodar no topo de 
um outeiro é parte do nosso imaginário coletivo. A beleza do edificado, a elegância do 
movimento, o som do pano a cortar o vento e a precisão dos mecanismos, à primeira vista de 
aspeto tosco, comprovam o imenso valor do saber popular, passado de geração em geração, 
normalmente de pais para filhos. 

No caso destes moinhos, designados tecnicamente por Moinhos de Vento Fixos de 
Torre em Pedra, aproveitou-se a força do vento mas, como podemos constatar ao longo desta 
publicação, foram muitas as formas de energia utilizadas para fazer rodar as mós: o trabalho 
manual nos primeiros trituradores, a força dos animais nas atafonas, a água nas azenhas. Mais 
tarde chegaram os motores, primeiro a vapor e a gás, depois a gasóleo e eletricidade.

Mas para além do modo de funcionamento, mais ou menos avançado, mais ou menos 
complexo, os engenhos de moagem tiveram uma importância social muito relevante. Era 
nestes locais que se moía o cereal cultivado nos campos e se produzia farinha com a qual se 
confecionava o pão, alimento essencial para a dieta da população. 

Embora Sesimbra seja historicamente um concelho associado à pesca, a agricultura 
teve, ao longo de muitos séculos, e continua a ter, uma preponderância enorme na vida da 
comunidade, sobretudo no território que constitui hoje a freguesia do Castelo, ou “campo”, 
designação popular.  Neste contexto, seria natural que, desde os tempos mais remotos, tivessem 
existido vários engenhos para moagem do cereal produzido nestes campos. Contudo, embora 
já houvesse registo de muitos deles, nunca tinha sido feito um levantamento tão exaustivo 
como o que agora se apresenta. É uma recolha que tem a capacidade de nos dar a conhecer 
os edifícios, a mecânica, os materiais utilizados, mas também o contexto de cada época. 

Para além disso, é um trabalho que tem a particularidade de se fundamentar, não 
apenas na documentação e nos vestígios, mas também nos relatos de quem viveu de perto a 
atividade moageira em Sesimbra, nas histórias de quem fez parte dessa história. Este aspeto 
é, sem dúvida, o que torna a presente publicação única e tão valiosa. 

É esta abordagem ao património, que ultrapassa o edificado, o objeto, aquilo que é 
material, e valoriza o envolvimento da comunidade, a sua memória, o seu saber, que tem sido 
defendida para o município, sobretudo com o projeto Sesimbra: Memória e Identidade. Este 
livro, apoiado pela ADREPES por meio de fundos do PRODER, para além da importância 
documental que tem, representa mais um passo nesse sentido.   

Felícia Costa
¬ Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Sesimbra
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Memórias 
do Vento 
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Os moinhos do concelho de Sesimbra são-nos apresentados neste livro de uma 
forma sistemática e ordenada, com uma abordagem multidimensional das problemáticas 
que se lhes associam. 

A equipa do Museu Municipal de Sesimbra, que durante dois anos procurou conhecer 
o terreno, compilou informações sobre as caraterísticas e localização dos moinhos e dos 
moleiros. Pesquisou a documentação e a cartografia antiga, recolheu fragmentos preciosos 
do património imaterial na oralidade local e integrou tudo isto de forma a produzir uma 
obra de referência que todos podemos utilizar, seja para satisfazer a investigação local, seja 
para completar de forma séria e rigorosa o conhecimento do património molinológico 
português. 

Da leitura desta obra resulta evidentemente uma importante expressão dos sistemas 
tradicionais de moagem na economia local, bem como a extraordinária adaptação das 
condições naturais ao estabelecimento da sua tecnologia. Ela traduz-se pela variedade 
tipológica das moagens onde a condição litoral do território acrescentou às preexistentes 
atafonas, moinhos de rodízio e de roda vertical um número significativo de moinhos de 
vento, sobretudo em meados do século XIX, irradiados da desativação dos antigos moinhos 
de vento da cidade de Lisboa. 

Dos primeiros, encontra destaque o Moinho da Brava pela invulgaridade do seu 
sistema construtivo, recorrendo frequentemente a cantarias onde o povo costuma empregar 
alvenarias de qualidade sofrível. 

De entre os de vento, destacam-se dois, pelo seu interesse tipológico e histórico. O 
Moinho de Palames, com uma silhueta invulgar, fechando as paredes em curva ao nível 
do fechal de pedra, a qual tem como principais implicações funcionais a possibilidade do 
recuo das varas de trás e portanto um mastro potencialmente mais curto, e a drenagem 
das águas do capelo diretamente para o exterior sem condução no fechal de pedra, sistema 
este conveniente ao uso de capuchas de colmo, cuja hipotética existência não deveria ser 
descartada em futuras investigações. 

O outro é o Moinho do Outeiro, que é datado do início do recurso a estes moinhos 
na região e cuja recuperação pelos atuais proprietários é de enaltecer, quer pela atitude, quer 
pelo facto relevante de o trabalho ter sido efetuado pelo mestre Henrique de Deus, um 
destacado carpinteiro saloio recentemente reformado.

Quanto às atafonas que ali terão certamente existido, generalizado que era o seu uso 
em complemento ou na falta das moagens a água ou vento, apresenta-se um conjunto 
de prospeções e pesquisas documentais tendentes à sua localização que denotam um 
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cruzamento de fontes e uma metodologia de investigação invulgares em etnologia.
Também a industrialização deixou a sua marca na paisagem moageira local, seja 

pela presença de alguns exemplares notáveis de moagens com recurso a moinhos de 
armação metálica, de produção nacional e inspiração norte americana, seja, sobretudo pela 
implantação da Moagem de Sampaio, um interessante exemplar de entre as muitas moagens 
que se estabeleceram no primeiro quartel do século XX no nosso país. Recorrendo em 
regra a uma motorização a gás pobre, uma tecnologia baseada na gaseificação de carvão de 
coque que antecedeu o motor a explosão, estas moagens apresentavam em regra três casais 
de mós francesas e a respetiva maquinaria de limpeza e triagem, das tararas e aviadores 
aos magnetes de “tirar o prego”, incluindo os caraterísticos emaranhados de condutas com 
tubos, sem-fins e noras (tradução portuguesa da invenção norte americana de Olivar Evans, 
o “Hopper Boy”) que aumentavam o rendimento e a competitividade destas moagens face 
às tradicionais.

Em boa hora o município de Sesimbra preserva e musealiza esta fábrica arcaica, 
conferindo-lhe um lugar especial no lazer e na educação dos seus públicos escolares: aquele 
lugar da identidade que constrói coesão social e liga os cidadãos à terra onde vivem. É 
a urgência na recolha da memória, sentida e expressa ao longo do texto, para que não se 
percam os sinais de um mundo extinto na materialidade, mas bem vivo na cultura imaterial 
e no Ser da região de Sesimbra.

Jorge Augusto Miranda
¬ Rede Portuguesa de Moinhos
¬ Conselho Executivo da TIMS (The International Molinological Society)
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Detalhe da 
segurelha de 
balanço do 
casal de mós 
do piso superior 
do Moinho do 
Outeiro. 
Foto: DCI
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Obra de incontestável qualidade e importância nos estudos etnológicos 
e etnográficos nacionais, Tecnologia Tradicional Portuguesa: Sistemas de Moagem é um 
trabalho exaustivo de contextualização e caraterização dos engenhos ligados à moagem de 
cereais, explorando as especificidades regionais e locais de Portugal continental e insular. 
O estudo, publicado em 1983 pelo Centro de Estudos de Etnologia do Instituto Nacional 
de Investigação Científica, é da autoria de Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano 
e Benjamim Pereira, com desenhos científicos de Fernando Galhano e Manuela Costa, e 
assume-se como a concretização de um dos projetos iniciais que o professor Jorge Dias 
propusera ao referido Centro de Estudos.

Nesta obra, o concelho de Sesimbra é referenciado várias vezes. Uma delas, a mais 
relevante, refere-se ao caso do “Moinho de Sesimbra”, descrito e considerado como exemplo 

dos moinhos de vento fixos de torre1. Dentro desta classe de engenhos, os típicos moinhos 
de vento que fazem parte do nosso imaginário, e no que se refere àqueles em que capelo, 
mastro, varas e velas são afeiçoados ao vento por meio de um mecanismo de tração interior 
composto entre outros pelo sarilho, o “Moinho de Sesimbra” é descrito exaustivamente, 
como de resto é norma para todos os engenhos analisados nesta obra. 

Apontamos genericamente alguns dos traços encontrados pelos autores: é uma 
construção robusta, feita em pedra e cal, com cerca de 7 metros lineares de diâmetro na 
base, aproximadamente 5,5 metros de altura e espessura de parede a rondar os 1,6 metros2, 
diminuindo ligeiramente com a altura da construção. Possui rés do chão e dois pisos, cuja 
serventia é feita por meio de escada construída em alvenaria. A entrada no moinho é feita por 
meio de duas portas, orientadas a sul e a norte, e cuja utilização é feita consoante a direção do 
vento. O piso superior, o sobrado, recebe o casal de mós e é suportado por quatro grossas vigas 
de madeira assentes em cachorros, sendo iluminado por uma janela e dois postigos. O piso do 
meio, o soto, de reduzidas dimensões, acolhe o urreiro e não ocupa toda a circunferência da 
construção. Deixa livre um espaço por cima da porta de entrada para que se possam trocar as 
mós já gastas3,4. As paredes do moinho são encimadas por um capeamento de pedra em que 
está aberto um trilho no qual correm as rodas que, por meio de um sarilho, permitem rodar o 

1 OLIVEIRA, et al. (1983), p. 268.
2 Medidas que variam bastante consoante os casos, como adiante se verá.
3 OLIVEIRA, et al. (1983), p. 270.
4 O mastro é utilizado para subir as mós novas e descer as gastas sem esforço de maior. A pedra prende-se a uma corda, 
sendo a outra ponta enrolada no mastro. Este é rodado pela ponta das varas no exterior e as pedras atravessam o espaço 
referido no texto.
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capelo, afeiçoando as velas ao vento5. A descrição feita do “Moinho de Sesimbra” prossegue, de 
modo muito completo, podendo ser consultada na referida publicação.

A história da moagem de cereais no concelho não se reduz porém a moinhos de vento 
de torre fixa, cuja presença atinge um número expressivo. Foram vários os testemunhos da 
moagem de cereais em Sesimbra que chegaram aos nossos dias. Existem trituradores de 
vaivém e existiram atafonas. Existem vestígios de azenhas e de moinhos de água de rodízio. 
Existem moinhos de vento, moagens industriais do século passado e uma grande moagem 
que tem hoje capacidade para produzir 60 toneladas de farinha em 24 horas. 

Perante esta realidade, e na sequência dos trabalhos de reabilitação e musealização 
da Moagem de Sampaio, tornou-se premente a realização de um levantamento exaustivo 
dos testemunhos físicos ligados à moagem de cereais. O trabalho que se segue é pois a 
expressão escrita de saídas de campo levadas a cabo ao longo de cerca de um ano e meio, 
entre o verão de 2010 e o inverno de 2011, período durante o qual se procurou registar e 
caraterizar, tanto quanto possível, estas estruturas (Fig. 1 a 4). O objetivo final foi a criação 
de uma publicação, que mereceu o apoio da Associação para o Desenvolvimento Rural da 
Península de Setúbal, por meio de fundos do Programa de Desenvolvimento Rural. Quis-se 
constituir um contributo sistemático6 acerca da molinologia do concelho, que não pretende 
ser um livro técnico sobre tecnologia tradicional, mas que quer, antes, dar à comunidade 
acesso a uma face importante da sua história. Por isto, a razão de ser deste trabalho não se 
extingue na necessidade de dar cumprimento às competências da autarquia em matéria de 
preservação, valorização e divulgação do património, nem tão pouco aos prazos e objetivos 
inerentes a uma candidatura. Pretende-se, num plano de maior importância, estabelecer e 
desenvolver um relacionamento fértil e duradouro com a comunidade, em especial a da zona 
mais rural de Sesimbra e dar a conhecer o passado e o presente de uma realidade em que «O 
rural já não é agrícola mas ainda não é outra coisa»7.  

O desenvolvimento dos trabalhos assentou também numa outra vertente da atividade 
do Museu Municipal: a recolha em torno do Património Cultural Imaterial, cuja faceta 
mais conhecida é o projeto Sesimbra: Memória e Identidade. Com início em março de 
2009, este projeto centra-se na promoção e valorização da memória coletiva e da identidade 
local, assumindo-se como um espaço aberto à comunidade, fundamental para promover 
campanhas de sensibilização e salvaguarda desse mesmo Património Cultural Imaterial. Até 
ao momento foram realizadas 25 destas iniciativas, repartidas entre sessões em sala e saídas 
de campo, abordando temas como Artes de Pesca, Moinhos e Moagens, Construção Naval 

5 OLIVEIRA, et al. (1983), pp.268-279.
6 A década de 1980 tinha já assistido a um levantamento dos moinhos de vento do concelho por parte da autarquia, 
objetivando a classificação de alguns, assunto que voltou a ser alvo de atenção nos anos de 1990. Os trabalhos iniciais 
identificaram 17 unidades, número que contrasta com os resultados que agora se apresentam, como adiante se verá. 
7 Expressão da autoria de Fernando Oliveira Baptista, professor Catedrático do Instituto de Agronomia da Universidade 
Técnica de Lisboa, referindo-se ao facto de presentemente estar em causa a própria noção de “agricultura”. Ver BAPTISTA 
(2011).
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e Embarcações Tradicionais, Fornos de Cal, Exploração de Gesseiras no Concelho, Náutica, 
Pastorícia, Arquitetura Tradicional, Artesanato, Farinha Torrada, Lagares de Azeite, Lojas 
de Companha ou Indústria Conserveira. O desenvolvimento destas sessões permitiu, para 
além do cumprimento dos já referidos objetivos principais, a criação de uma importante 
rede de partilha de experiências e de conhecimentos, bem como o envolvimento de um 
grande número de membros da comunidade.

No conjunto pode dizer-se que esta publicação nasce da necessidade de obter informação 
acerca da realidade molinológica do concelho e que esta surge durante os trabalhos de 
reabilitação da Moagem de Sampaio. Ao reconhecimento desta lacuna, seguiu-se a criação 
da iniciativa Sesimbra: Memória e Identidade, que resultou no estabelecimento de uma 
rede de partilha de experiências com a comunidade, de entre a qual se destacam moleiros, 
carpinteiros, pedreiros e canteiros. Somente com o auxílio destas pessoas foi possível listar 
e aceder a estas estruturas, muitas existentes, poucas desaparecidas, umas fiéis à sua função 
original, outras reconvertidas. Somente com o seu auxílio foi possível proceder ao presente 
levantamento e caraterização.

O trabalho desenvolveu-se a partir do preenchimento de fichas de campo construídas 
com o intuito de registar cabalmente três aspetos principais das estruturas que se previa 
visitar: Identificação, Edifício e Sistema.

No campo “Identificação” procurou registar-se a denominação ou conjunto de 
denominações comuns pela qual a estrutura é conhecida, bem como a identificação do local, 
freguesia, coordenadas e acesso. No caso das azenhas e moinhos de rodízio, identificou-se 
também o curso de água que os animava. 

No que respeita à categoria “Edifício”, a ficha de campo objetivou o registo de 
cronologias associadas, sempre que isto foi possível8, bem como a sua função atual, 
proprietário(s) e contactos, tipo de construção, argamassas empregues na construção e 
no reboco, revestimento, diâmetros e áreas de implantação, altura, espessura das paredes, 
dimensões e orientação dos vãos (portas e janelas - incluindo altura, largura e profundidade 
das cantarias utilizadas), número de pisos, seu suporte e acesso, dimensões e orientação dos 
nichos e pilheiras, bem como as caraterísticas de outras estruturas, como os contrafortes 
(gigantes) nas azenhas, moinhos de rodízio e moinhos de tipo “americano”. 

Em “O Sistema” a ficha procurou registar, de modo qualitativo e quantitativo, aspetos 
relacionados com cada tipo de engenho. Nos moinhos de vento fixos de torre, o ancoramento 
do velame, o urreiro, as mós, o corvo, o tegão, a quelha e o cadelo, os andorinhos e arganéis, o 
tremiado, a entrosga e o carreto, a ponte e as troncas, o mastro, as varas, o velame e as buzinas, 
o capelo e o catavento, e ainda a maquinaria de limpeza do cereal e da farinha. Nas azenhas 
e moinhos de rodízio, a levada de água e o açude, o inferno e as seteiras, a roda da azenha, 

8 Foram poucos os casos em que foi possível recolher uma referência cronológica concreta, como é o caso das inscrições nas 
cantarias, nos mastros dos moinhos de vento ou nas mós. Nestes casos, porém, é possível que estejamos perante um momento 
de reconstrução, ou de substituição de elementos no engenho. 



1
Levantamento de 
campo no Moinho 
de Rodízio da 
Apostiça. 
Foto: DCMP

2
Levantamento de 
campo na Azenha da 
Aiana.
Foto: DCMP
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3
Levantamento de 
campo no Moinho 
de Palames.
Foto: DCMP

4
Levantamento de 
campo no Moinho 
das Caixas.
Foto: DCMP
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o rodízio ou o rodete, o urreiro e as mós, o tegão, quelha e cadelo, tremiado e instrumentos 
empregues na limpeza do cereal e da farinha. Nos moinhos de tipo “americano”, para além 
do engenho de moagem e limpeza dos cereais propriamente ditos, revelava-se fundamental a 
caraterização do sistema de captação do vento: a torre metálica e o velame em chapa. No caso 
das moagens, para além do edifício, procurou-se identificar e caraterizar os componentes das 
suas três áreas funcionais principais: motor(es), aparelhagem de movimentação e limpeza do 
cereal e equipamento de moagem.

Ainda que a intenção inerente à construção da ficha fosse registar, tão aturadamente 
quanto possível, as caraterísticas e a implantação de cada engenho, o seu completo 
preenchimento só foi possível no que respeita aos moinhos de vento de torre fixa e apenas 
em seis destes casos, considerando o seu estado de conservação. Também no que respeita 
a moagens industriais foi possível recolher um volume importante e bastante completo de 
dados. Toda esta informação, que vai muito além do que se apresenta nesta recolha, poderá 
ser consultada nos serviços do Museu Municipal de Sesimbra – Divisão de Cultura, Museus 
e Património. 

A apresentação dos resultados inicia-se nos vestígios de trituradores pré-históricos 
e termina nas moagens industriais. Para que se compreenda cada um dos engenhos mais 
tradicionais (atafonas, azenhas, moinhos de água de rodízio e moinhos de vento) é feita uma 
curta apresentação do seu modo de funcionamento, mostrando-se seguidamente os exemplos 
encontrados. Em cada um dos casos é apresentada a sua denominação comum, a sua localização, 
o acesso, as referências cronológicas conhecidas, as coordenadas, uma descrição sumária, o seu 
estado de conservação e informação adicional que permita saber mais acerca do edifício. Neste 
caso específico destacamos o facto de grande parte da informação ter sido recolhida junto de 
fontes locais e que, excetuando os casos em que existe uma referência documental concreta, 
poderão existir imprecisões ou poderão os dados estar incompletos.

No que respeita ao acesso, somente se consideraram visitáveis a Moagem de Sampaio e 
o Moinho do Outeiro, já que possuem condições consideradas elementares para o efeito, ao 
nível dos recursos materiais e humanos, para além de que apresentam programação destinada 
à visita. Todos os outros são tidos como não visitáveis, considerando o facto de, por exemplo, 
já não existirem ou estarem em propriedades privadas. Quanto ao estado de conservação, 
foi criada a seguinte classificação: Ruína - estrutura abandonada, com integridade estrutural 
visivelmente ameaçada ou com derrocada já visível; Abandono - estrutura desprovida 
de função e de uso, mantendo aparentemente a sua integridade estrutural; Razoável - 
estrutura que mantém algum uso e que é estruturalmente íntegra; Bom - estrutura com 
manutenção e uso frequente; Muito Bom - edifício em uso constante e em perfeito estado 
de conservação9. 

9 Também se consideram para este efeito os casos em que o edifício não mantém as funções para que foi originalmente  
concebido.
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Evidências

E N G E N H O S  D E  M OA G E M



27  SESIMBRA – MEMÓRIA E IDENTIDADE  |  ENGENHOS DE MOAGEM DE CEREAIS

A referência documental mais antiga encontrada, respeitante à atividade 
moageira em Sesimbra, consta da Carta de Foral atribuída por D. Sancho I em agosto de 
1201. Neste diploma régio a moagem de cereais é naturalmente tida em conta, considerando 
a importância basilar que detém no sustento da comunidade, e determina-se que «As tendas, 
moinhos e fornos dos homens de Sesimbra sejam isentos de foro» 10. No Liuro do Tombo da Villa 
de Cezimbra e seu Termo, e Limite de Azeitam encontramos várias referências a engenhos 
de moagem movidos a vento. Por exemplo em 140011,12, «Moynho de Vento que jaz a par da 
carreira que vay pera Azeitam» e em 140713 «Moynho de Vento e herdades de pam». Em 141014 
escreve-se que «Item as atafanas pagem viinte reais» e que «Item os moynhos paguem a dizima 
tirados os custos».

No foral manuelino de julho de 1514 a obrigação de pagamento de portagem é decidida 
assim: «(…) e das mós de moinhos ou atafona quatro reais (…) e por mós de mão para pão ou 
mostarda um real»15. É igualmente possível perceber a importância do cultivo de cereais e 
da sua moagem em épocas mais recentes, como é o caso da informação para o século XIX 
constante no Livro de Receitas e Despesas da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra para os 
anos de 1842 a 185616, em que são descritos os foros pagos à instituição por terras, casais e 
moinhos em todo o concelho. 

Fora do campo documental, é possível encontrar testemunhos muitíssimo mais 
antigos e diversos, como é o caso dos trituradores de vaivém. Mostram-se seguidamente os 
resultados obtidos nesta pesquisa.

10 CMS (2001), p. 28.
11 Esta e as próximas datas referidas para o Tombo da Vila carecem de ajuste de menos 38 anos entre a Era de Cristo e a 
Era Juliana.
12 AMS, Liuro do Tombo da Villa de Cezimbra e seu Termo, e Limite de Azeitam, fl. 85v.
13 Idem., fl. 69.
14 Idem., fl. 52v.
15 CMS (2001), p. 110
16 AMS, SCMS/C/A.03.Lv.02.
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5
Utilização de um 
triturador de vaivém 
numa comunidade 
portuguesa, em 
época recente. 
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A utilização de mós de pedra planas com um rebolo, elemento móvel, constitui um 
dos mais antigos processos de moagem de cereais. Nestes casos, os cereais são esmagados 
entre a pedra plana, que está pousada no solo ou noutro apoio estável, e outra pedra de 
menores dimensões com a face inferior, também plana. O movimento que se lhe imprime é 
de “vaivém ou rolamento”17 (Fig. 5).

A utilização deste tipo de engenho está documentada para períodos tão longínquos 
como o Paleolítico Superior, sendo até há pouco tempo verificada em algumas regiões 
portuguesas18. Em Sesimbra, os testemunhos da utilização dos trituradores de vaivém 
chegam-nos sob a forma de peças arqueológicas provenientes do Castro do Outeiro, 
povoado fortificado do período Calcolítico.

Elementos de Moagem do Povoado Calcolítico 
Fortificado do Outeiro Redondo (Sesimbra) 

João Luís Cardoso
¬ Professor Catedrático de Arqueologia e Pré-história da Universidade Aberta (Lisboa)
¬ Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras)

O povoado pré-histórico do Outeiro Redondo (38º 27´ 16´´ lat. N;  9º 06´ 02´´ long. 
W de Greenwich) foi localizado em 1966 pelo arquiteto Gustavo Marques19. Situa-se numa 
elevação isolada constituída por calcários brancos e duros do Jurássico Superior (Calcários 
da Azoia) (Fig. 6), constituindo, com o morro do Castelo de Sesimbra e o morro do Moinho 
da Forca, uma linha de relevos de calcários com orientação nordeste-sudoeste.

Dali domina-se toda a Baía de Sesimbra, o que o torna num excelente local para o 
controle visual do litoral adjacente, no único trecho favorável ao desembarque e acostagem, 
já que, tanto para este como para oeste da Baía, a costa é rochosa e escarpada. Aliás, o 
estreito relacionamento estabelecido pelos habitantes do povoado com o litoral encontra-se 
sublinhado não só pela visibilidade da elevação, para quem vem do mar, mas sobretudo pelos 
numerosos restos alimentares de origem marinha exumados no decurso das escavações20. 

As escavações, que se realizaram ao abrigo de um projeto submetido e financiado 
pelo Instituto Português de Arqueologia entre 2004 e 2007, e cuja última campanha em 
2008 foi financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, demonstraram a existência de 

17 OLIVEIRA, et al. (1983), p. 23.
18 OLIVEIRA, et al. (1983).
19 MARQUES (1967).
20 COELHO e CARDOSO (2010/2011).

Trituradores de Vaivém
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um dispositivo fortificado, ainda que de pequenas dimensões, com pelo menos duas linhas 
muralhadas, reforçado externamente por bastiões semi-circulares, que envolviam a parte 
mais alta da elevação, ocupada atualmente por um escarpado rochoso (Fig. 7). É, no entanto, 
possível que, na época, esta verdadeira acrópole estivesse ocupada por estruturas de caráter 
habitacional, tendo os sedimentos ali formados sido ulteriormente erodidos, depositando-se 
em setores adjacentes, de pendor mais suave, de mistura com muitos espólios arqueológicos 
dali em parte provenientes e onde foram recuperados no decurso das escavações. 

Apesar de ser diminuta a área defendida, foi possível definir a sequência estratigráfica 
de expressão cronológico-cultural, em estreita relação com a construção de um dispositivo 
defensivo complexo, do qual apenas uma pequena parte foi até agora explorada. Assim, 
a correlação entre cada uma das camadas arqueológicas e o seu conteúdo arqueográfico 
permitiu atribuir ao Calcolítico Inicial da Estremadura, representado pelas produções 
cerâmicas com padrões canelados (“copos” e taças), a fase mais antiga da ocupação, atingindo 
a fase mais recente desta o Calcolítico Pleno, caraterizado pela presença das caraterísticas 
cerâmicas com padrões decorativos em “folha de acácia” e em “crucífera”21. 

Importa sublinhar a ausência quase absoluta das cerâmicas campaniformes, apesar da  
diacronia da ocupação do sítio abarcar a sua produção, que conheceu na região um dos 
focos mais importantes do ocidente peninsular. Isto quer dizer que, ao contrário do que até 
agora vinha sendo afirmado, a génese e afirmação de tais cerâmicas na região respeitou um 
processo de caraterísticas próprias, podendo ter sido adotado por umas comunidades e não 
por outras, suas vizinhas, evidenciando grande flexibilidade quanto aos tempos e modos 
como foi (ou não) incorporado na cultura material das comunidades que, no decurso da 
segunda metade do 3.º milénio a.C., habitaram a Península de Setúbal. 

Seja como for, a datação absoluta, pelo método do radiocarbono, de cerca de 20 amostras, 
tanto da biosfera marinha (conchas de Patella sp., Pecten maximus, Ruditapes decussatus e de 
Cerastoderma edule), como da biosfera terrestre (fauna mamalógica diversa) permitiu conferir 
às ocupações do Calcolítico Inicial e do Calcolítico Pleno expressão cronológica absoluta. 
Cada amostra de conchas marinhas era constituída por conchas de moluscos da mesma 
espécie e por valvas inteiras, não fragmentadas. As datas convencionais obtidas, depois de 
discutidas22 revelam que a soma das distribuições de probabilidade das várias datas calibradas 
constantes de cada “fase” permitiram a definição de dois conjuntos principais: o mais antigo, 
entre 2540-2480 cal BC (1 σ) ou 2610-2460 cal BC (2 σ), correspondente ao Calcolítico 
Inicial; o mais recente, entre 2340-2180 cal BC (1 σ) ou 2440-2110 cal BC (2 σ) para a 
ocupação do Calcolítico Pleno. Deste modo, pode concluir-se que a presença humana no 
Outeiro Redondo se verificou ao longo de toda a segunda metade do 3.º milénio a.C., com 
eventuais períodos de abandono, por certo de curta duração.

A franca abertura económica ao exterior dos habitantes do Outeiro Redondo 

21 CARDOSO (2010).
22 CARDOSO et al. (2010/2011).
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encontra-se denunciada pela diversidade das matérias primas identificadas e das 
respetivas fontes de abastecimento, aspeto evidenciado pelos milhares de artefactos 
líticos recolhidos nas escavações. Assim, o sílex, de coloração cinzento-esbranquiçada, 
acastanhada ou, mais raramente, rosada, tem a sua origem mais próxima nos calcários 
recifais do Cenomaniano Superior da região de Lisboa, que se avista ao longe e, 
eventualmente, mas com menos importância, na região de Rio Maior, de onde proviriam 
as variedades mais avermelhadas. 

A indústria lítica de pedra polida configura o aprovisionamento sistemático de rochas 
anfibolíticas, cujos afloramentos mais próximos se encontram na bordadura ocidental 
do Maciço Antigo, na região de Montemor-o-Novo. Daquela região proviria também 
o cobre, importado sob a forma de pequenos lingotes, de que um exemplar recolhido é 
expressivo exemplo.

A pujança económica desta pequena comunidade permitiu a sua integração numa 
rede de permutas transregionais, por via da existência de excedentes produtivos que assim 
puderam ser utilizados como ativos que as suportaram. 

Importa, pois, procurar identificar as evidências que explicam a realidade observada, 
designadamente os produtos localmente produzidos susceptíveis de permuta. Neste aspeto, 
para além da possibilidade da produção de sal e de pescado seco, dada a estreita relação com 
o litoral, de fácil acesso e exploração, deve valorizar-se a agricultura, que se realizaria com 
sucesso nos férteis campos adjacentes, e de que no Outeiro Redondo se recolheram numerosas 
evidências, através de alguns artefactos cuja presença importa valorizar.

No conjunto, recolheram-se cerca de 15 elementos de moagem, tanto dormentes 
como moventes, que constituíam moinhos manuais primitivos. Os elementos dormentes, 
assim designados por assentarem diretamente no chão ou num embasamento criado para 
o efeito e se manterem imóveis, possuem superfície côncava, podendo assumir a forma 
de “cuvette”, em resultado do desgaste produzido pelo atrito com os elementos moventes.  
Eram acionados manualmente por uma ou ambas as mãos, num movimento de vaivém, 
conduzindo à farinação dos grãos de cereais. Estes moinhos manuais, que remontam ao 
Neolítico Antigo e atingem pelo menos o final do Calcolítico, diferenciam-se dos moinhos 
ditos em sela, mais modernos, pois podem atingir, no território português, os primórdios da 
Idade do Ferro, nos quais o elemento dormente possui forma elipsoidal alongada, de secção 
transversal convexa, viabilizando a evacuação lateral da farinha, moída na zona central do 
dispositivo, o qual é ainda hoje utilizado em diversas sociedades, designadamente em certas 
regiões africanas.

Outra particularidade que importa sublinhar é a natureza petrográfica destes 
artefactos de tecnologia primitiva. Importava selecionar uma rocha suficientemente áspera 
e rugosa, mesmo depois de sujeita a abrasão, que proporcionasse as condições necessárias 
à farinação, a qual era realizada por esmagamento translacional. Na região, esses requisitos 
eram assegurados pelos arenitos siliciosos do Cretácico Inferior, que abundam na região a 



6
Outeiro Redondo. 
O povoado, no 
topo do morro 
calcário isolado na 
paisagem, visto de 
noroeste. 
Foto: João Luís Cardoso

7
Outeiro Redondo. 
O Bastião C, de 
planta arquelada, 
que integrava 
uma das linhas 
defensivas voltada 
a sul, depois de 
escavado. 
Foto: João Luís Cardoso
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9
Outeiro Redondo. 
Elementos de 
moagem manual 
(dormentes e 
moventes). 
Foto: João Luís Cardoso
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Outeiro Redondo. 
Elementos de 
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oeste de Sesimbra, constituídos por grãos de quartzo, com cimento também silicioso ou 
ferruginoso, conferindo-lhes, neste caso, uma coloração avermelhada.

Os elementos de moagem selecionados para ilustrar este trabalho, dos cerca de 15 
recolhidos no povoado pré-histórico, possuem as seguintes caraterísticas:  

1 – Grande fragmento de dormente, de arenito silicioso, recolhido em 2005 na camada 
superficial. Possui a superfície de trabalho ligeiramente côncava, por abrasão (Fig. 9, n.º 3);

2 – Fragmento de dormente, de arenito silicioso, recolhido em 2005, tal como o 
anterior, na camada superficial da sequência estratigráfica (Fig. 8, n.º 4);

3 – Fragmento de pequeno dormente, de arenito de cimento ferruginoso, conferindo- 
-lhe coloração avermelhada, recolhido em 2006 no Quadrado A-1, entre 0,60-0,80 metros 
de profundidade (Camada 3, Calcolítico Inicial). As suas pequenas dimensões levam a 
admitir que, em vez da farinação, seria utilizado na produção de corantes, mezinhas ou 
unguentos (Fig. 8, n.º 3);

4 – Movente de superfície plano-convexa, de arenito grosseiro silicioso, contorno 
elipsoidal. Destacam-se os grãos de quartzo de tamanho assinalável (Fig. 8, n.º 2);

5 – Movente de arenito silicioso de cimento ferruginoso, de contorno alongado, 
incompleto numa das extremidades, com a superfície de trabalho picotada, correspondendo 
a reavivamento da mesma, para manter a sua eficácia abrasiva na farinação (Fig. 4, n.º 1). 
Recolheu-se na campanha de 2007, entre 0,20 e 0,40 metros de profundidade, em contexto 
de Calcolítico Pleno;

6 – Movente de arenito silicioso, de contorno elipsoidal, com uma das faces (não 
fotografada) côncava, utilizada como pequeno dormente para a maceração de substâncias 
corantes, medicinais ou outras e a face fotografada convexa e intencionalmente rugosa, para 
permitir a eficácia da farinação. Possui a particularidade de ostentar uma concavidade a 
picotado na zona central destinada a aprisionar os grãos a moer, evitando que os mesmos 
resvalassem inteiros para o exterior da área de moagem . Recolheu-se em 2007 e provém da 
camada superficial (Fig. 9, n.º 2). 

7 – Além dos artefactos descritos e figurados, na campanha de 2005 recolheu-se, à 
profundidade máxima atingida pela escavação, entre 1,20 e 1,40 metros, um artefacto de 
pequenas dimensões, totalmente afeiçoado por picotagem, partido numa das extremidades, 
de rocha ígnea básica, provavelmente dolerítica. A superfície útil apresenta-se ligeiramente 
côncava e picotada, podendo corresponder a um dormente (bigorna) para o talhe da pedra. 
Possui a face oposta fortemente convexa, totalmente afeiçoado por picotagem. Embora não 
corresponda a elemento de moagem, a semelhança formal com estes deverá ser valorizada e 
por isso foi integrado no conjunto estudado (Fig. 8, n.º 1).
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Pormenor do interior 
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Pormenor do interior 
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A atafona portuguesa é um engenho movido “a sangue”, na medida em que é utilizada 
a força de tração de gado de tiro, usualmente um cavalo, um burro ou um boi, que aciona 
uma roda horizontal. Esta, por engrenagem direta ou indireta, transmite a rotação a um 
carrete, que a passa à mó andadeira23 (Fig. 10 e 11). 

Em Sesimbra conhecemos pelo menos uma referência concreta à presença destes 
engenhos. Trata-se da Rua das Atafonas, referenciada, por exemplo, na ata da Reunião 
de Câmara de 11 de fevereiro de 1905, no contexto de uma exposição por parte de um dos 
vereadores acerca da necessidade de policiar algumas das ruas da vila, por causa da sujidade 
encontrada24, e também por Joaquim Preto Guerra, sesimbrense pioneiro nos estudos da 
história de Sesimbra25. 

   Rua das atafonas

 Localização: Atual Rua D. Leonor
 Acesso:  Não aplicável
 Cronologia:  Referida em 1905
 Coordenadas:  Não aplicável
 Descrição:  Topónimo já não utilizado e que encontra fundamento 
  em documentação antiga 
 Estado de conservação:  Não aplicável

A enseada de Sesimbra, «(...) Levantada e sondada em 1881» pela Secção Hydrographica 
da Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos do Reino mostra duas áreas em que estão 
identificados engenhos de moagem que poderão ter sido atafonas. Ainda que a simbologia 
empregue sugira que os engenhos fossem moinhos de vento, eventualmente por uma questão 
de uniformização e clareza do que é mostrado26, a sua localização indica que provavelmente 
não se trata deste tipo de engenho, mas antes de atafonas. Quando comparada com os 
moinhos de água ou de vento, a atafona é um engenho com menor capacidade de produção, 
mas cuja vantagem é a possibilidade de implantação nos centros urbanos, já que dispensa 
o vento das cumeadas e outeiros, assim como a água das ribeiras. Acresce o facto de que a 
localização da atafona, no seio de um aglomerado populacional, reduz custos de transporte 

23 OLIVEIRA, et al. (1983).
24 AMS, Ref. CMS/B/A/02/Lv.05  
25 CMS (2006).
26 Note-se que o objetivo desta carta não é a identificação e descrição das estruturas de moagem de cereais. Por este motivo, 
a utilização de um símbolo facilmente reconhecível poderá ter sido uma opção que simplifica a apresentação da informação.

Atafonas
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do cereal para ser moído entre o local de moagem e os pontos de venda27. Por este motivo, a 
atafona coexistiu durante séculos com engenhos tecnologicamente mais evoluídos, de água e 
de vento, sendo somente preterida pela unidade moageira industrial durante os séculos XIX 
e XX28. A estes dados, de natureza histórica, junta-se a inexistência de vestígios estruturais 
de moinhos de vento ou de memórias da população acerca da sua presença nas áreas que a 
seguir se faz referência.

A primeira zona diz respeito ao centro da vila de Sesimbra (Fig. 12). Nesta área da planta 
podem ser identificados cinco símbolos respeitantes a engenhos de moer, representados 
como moinhos. Os dois engenhos à direita são, sem dúvida, os moinhos do Canino e do 
Amora, adiante descritos. Quanto aos restantes, julgamos correta a hipótese de que se 
tratam de atafonas, dada a sua implantação no coração do aglomerado de finais do século 
XIX, ainda que se admita possível a existência de moinhos de vento de nós desconhecidos. 
Destacamos o engenho representado próximo da Fortaleza de Santiago e ao lado direito da 
via traçada, que corresponde à atual Rua Cândido dos Reis. A sua localização reforça o facto 
de que a atual Rua D. Leonor foi antes Rua das Atafonas29, aliás atestado por uma planta 
de 190530.  

A segunda área diz respeito ao centro do Castelo de Sesimbra (Fig. 13). Neste local 
não há memória de algum moinho de vento, nem se conhecem vestígios de tal estrutura. 
Tão pouco a existência de um moinho de vento seria provável dentro do que restasse do 
antigo aglomerado urbano em 1881, tendo em conta a obstrução que as antigas edificações 
e muralhas causariam ao fluxo do vento. Como hipótese, sugerimos que a Direcção Geral 
dos Trabalhos Geodésicos do Reino tenha identificado os vestígios da edificação de uma 
atafona. Sustentam-na os restos de uma construção aparentemente retangular em alvenaria, 
de dimensões consideráveis, ainda observáveis junto das Covas de Pão, parecendo envolvê-las 
e, igualmente, a presença na Reserva do Museu Municipal de duas mós provenientes do 
Castelo, cujas dimensões correspondem aproximadamente às que são descritas31 para as 
atafonas (Fig. 14 a 16).  

Uma outra referência, ainda que indireta, a atafonas em Sesimbra merece transcrição. 
Trata-se da extração de pedra na zona do Calhariz para a produção de mós: «(…) uma velha 
postura (setecentista) da Câmara de Lisboa dispunha que nenhuma pedra de atafona chamada 
comba, de três palmos de marca, se vendesse por mais de mil réis; a de dois palmos, por mais de 
setecentos réis, e de palmo e meio por mais de quinhentos. Os cabouqueiros residentes no sítio das 
Pedreiras do Calhariz, no termo da vila de Sesimbra, representaram aos senados, queixando-se 
do que opressivamente lhes faziam os almotacés, obrigando-os, por aquelas posturas, de que nem 

27 FERREIRA (1999).
28 Ibid.
29 ALDEIA (2010).
30 RUNA e RODRIGUES (2001), p.76 e 77.
31 OLIVEIRA, et al. (1983), p.60 e seguintes.



12
Pormenor do 
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moagem no Castelo 
de Sesimbra. 
Direcção Geral dos Trabalhos 
Geodésicos do Reino (1881).
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14
Aspeto geral 
dos vestígios de 
uma estrutura, 
possivelmente uma 
atafona, no Castelo 
de Sesimbra. 
Foto: DCMP

15
Pormenor da soleira 
de uma porta 
pertencente 
à mesma estrutura. 
Foto: DCMP

16
Uma mó andadeira, 
em reserva no 
Museu Municipal, 
que possivelmente 
terá sido empregue 
numa atafona. 
A sua dimensão, 
51cm de diâmetro, 
corresponde 
aproximadamente 
à que carateriza as 
pedras empregues 
naqueles engenhos.
Foto: DCMP
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sequer tinham conhecimento, a vender as mós de atafonas pela taxa de mil réis, o que, junto ao 
que pagavam das pedreiras donde as extraíam, e ao valor do trabalho, lhes elevava o preço a mais 
de seis cruzados novos. Encarregado o mestre das cidades, José Freire, de informar os senados, 
este disse o seguinte: «Informando-me do conteúdo neste requerimento, achei que estes homens, 
para arrancarem as mós pagam dez moedas de ouro de renda da pedreira, cada ano, e pagam de 
portagem de cada uma quarenta réis; de carreto de cada mó da pedreira para o porto de Coina, que 
dista três léguas, pagam de cada uma 480 réis, e de estarem no porto antes que embarquem, 20 réis 
de cada uma, e de siza 240 réis, de frete de cada uma do porto de Coina para Lisboa, 240 réis. Esta 
é a despesa que fazem as maiores, e a este respeito as mais pequenas, exceptuando o trabalho de as 
fazer na pedreira e as furar; e nesta forma me parece, como é, impossível poderem-se vender por um 
preço tão ténue sem uma grave perda; e me parece que os preços racionáveis por que se podem vender 
a este respeito da despesa que fazem, são: as de dois palmos e meio, a 2400 réis; a de dois palmos, 
a 1800 réis; as de palmo e meio, a 1500 réis.» A informação era datada de 18 de setembro de 
1735. O requerimento foi despachado no dia 23 do mesmo mês e ano, ficando estatuído que 
«toda a pessoa que exceder os ditos preços, pagará de pena, pela primeira vez dez cruzados, e estará 
dez dias no tronco, e pela segunda pagará vinte cruzados e estará vinte dias no tronco»”32.

32 OLIVEIRA, et al. (1983), p. 53.
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17
Aspeto exterior de 
uma azenha de 
propulsão superior.
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Etimologicamente o termo azenha tem origem no árabe acenia, que se refere a um 
engenho de moer cereais movido a água por meio de uma roda vertical, cuja criação parece ter 
sido romana33. Tipologicamente, as azenhas podem ser de propulsão superior, se a água cair 
por cima da roda, movendo-a, ou média e inferior, se a água a acionar a meia altura ou por 
baixo. A diferença está na levada de água e na roda. Enquanto que nas de propulsão superior é 
necessária uma estrutura que transporte a água até um ponto superior à roda para que aquela, 
ao cair, encha copos que pelo peso impulsionam o engenho, nas de propulsão média ou inferior 
existem palas que recebem a força da água que corre por debaixo ou a meia altura da roda34.

Em Sesimbra encontramos testemunhos de duas azenhas. Uma que faz parte da 
memória comunitária e outra com vestígios concretos do edifício que acolheu o engenho.

  azenha de sesimbRa ou do João henRique 
 Localização:  Assenta / Baterias
 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Curso de água:  Ribeira de Palames
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 26’ 32.02’’N / 9º 06’ 54.44’’W (localização aproximada)
 Descrição:  Ainda que já não exista, sabe-se que esta azenha possuía dois casais   

  de mós acionados pelas rodas que aproveitavam a força da água da
  Ribeira de Palames. Desconhece-se se a propulsão do engenho era   

  superior ou média e inferior. 
 Estado de conservação:  Não aplicável

O curso de água terminava no local que na cartografia antiga é designado por Praia 
de Água Doce. Veja-se, por exemplo, a este respeito, o «Plano hidrografico da enseada de 
Cezimbra, levantado pelos oficiais em serviço na Missão Hidrografica da Costa de Portugal» 
(Ministério da Marinha) em 192635 (Fig. 18 e 19).

  azenha da aiana ou do Casal dos CaRdosos

 Localização:  Porto Caixeiro, Aiana
 Acesso:  Não visitável
 Curso de água:  Ribeira da Aiana

33 OLIVEIRA, et al. (1983).
34 Ibid.
35 Ministério da Marinha (1926)

Azenhas



18
Perspetiva genérica 
do vale onde 
existiu a Azenha de 
Sesimbra. 
Foto: DCMP

19
Pormenor do 
levantamento 
hidrográfico 
da enseada 
de Sesimbra, 
mostrando a Praia 
de Água Doce. 
Ministério da Marinha (1926)

20
Curso de água 
da Ribeira da 
Aiana. A levada de 
água, que já não 
existe, começaria 
à esquerda desta 
imagem.
Foto: DCMP

21
O único vestígio 
visível da estrutura 
da Azenha do Casal 
dos Cardosos.
Foto: DCMP
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 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 28’ 42.12’’ N / 9º 08’ 20.17’’W
 Descrição:  Vestígios de uma azenha que incluem parte de uma parede    

  construída em alvenaria, assente com argamassa de cal e barro e   
  rebocada com cal, com cerca de 3,90 metros de comprimento, 1 de altura  
   e 1 de espessura. Cerca de 300 metros a sueste encontra-se o 

  início da levada de água. 
 Estado de conservação:  Ruína

As origens desta azenha, de um casal de mós, não fazem já parte da memória da 
comunidade, mas o seu funcionamento é ainda bem recordado. Pertenceu a António Cardoso 
da Cunha, que lá trabalhou como moleiro, assim como aos seus filhos, João Cardoso e Gil 
Cardoso da Cunha, e genro, Carlos Palhinhas (Fig. 20 e 21).
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22
Aspeto exterior 
de um moinho de 
rodízio com dois 
casais de mós.
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O termo “moinho” tem étimo latino (molinus), que se refere a um engenho de 
moer de transmissão direta (sem engrenagens), em que a força de rotação da mó é 
transmitida por meio de um veio vertical36. Este veio recebe na extremidade inferior 
o rodízio, uma roda motriz horizontal composta por um conjunto de penas (ou palas) 
dispostas radialmente. É nestas penas, que apresentam uma secção de forma côncava, 
que embate a água em jato, sendo este produzido pelo estreitamento intencional da 
porção final do curso de água, o cubo. Deste, a água é direcionada para as penas pela 
seteira. A montante do engenho a água é represada num açude que a acumula a partir 
de um curso próximo (Fig. 22).  

Em Sesimbra conhecem-se quatro exemplos deste tipo de estrutura moageira, dois 
localizados junto à praia do Moinho de Baixo e outros dois em propriedade da Companhia 
Agrícola da Apostiça.

  moinho de Cima

 Localização:  Torrões
 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Curso de água:  Ribeira dos Torrões
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 29’ 02.00’’N / 9º 10’ 42.77’’W (localização aproximada)
 Descrição:  Estrutura antiga já desaparecida que aproveitava a força da água da   

  Ribeira dos Torrões para pôr em movimento o engenho de rodízio. Não  
  foram encontradas memórias quanto à sua caraterização. 

 Estado de conservação:  Não aplicável

  moinho de baixo

 Localização:  Praia do Moinho de Baixo
 Acesso:  Não visitável
 Curso de água:  Ribeira da Amieira
 Cronologia:  séc. XVI / XVII
 Coordenadas:  38º 29’ 24.42’’ N / 9º 20’ 57.30’’ W
 Descrição:  Moinho de rodízio cuja origem remonta aos séculos XVI ou XVII,   

  cronologia proposta pelos fragmentos de faiança encontrados
   na argamassa de construção. Restam vestígios do edifício, 
  com cerca de 11,5 x 8,70 m e 60 cm de espessura de parede, 

36 OLIVEIRA, et al. (1983).

Moinhos de Rodízio



SESIMBRA – MEMÓRIA E IDENTIDADE  |  ENGENHOS DE MOAGEM DE CEREAIS 48

23
Aspeto geral da 
ruína. 
Foto: DCMP

24
Pormenor do açude 
e das duas entradas 
de água para os dois 
casais de mós. 
Foto: DCMP

25
Pormenor de uma 
das duas bocas de 
saída da água. 
Foto: DCMP

26
Uma das peças de 
faiança encontradas 
na argamassa de 
construção do 
edifício. 
Foto: DCMP
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  cobrindo cerca de 100 m2. É observável o açude, com uma espessura   
  máxima de 1,20 m, e a levada de água. A construção é feita em

  alvenaria, assente com argamassa de cal, com inserção de outros 
  elementos, e rebocada com cal.
 Estado de conservação:  Ruína

Pescadores locais afirmam que em dias em que as tempestades vindas de sul ou sudoeste 
removem a areia da praia, é possível observar uma mó, cerca de 150 metros a norte (Fig. 23 a 26).

  moinho da bRava

 Localização:  Casal dos Ladrões, Apostiça
 Acesso:  Não visitável
 Curso de água:  Ribeira da Apostiça
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 32’ 04.39’’ N / 9º 05’ 35.69’’W
 Descrição:  Moinho de rodízio para um casal de mós do qual resta o conjunto de 
  paredes do edifício e o açude. A casa, reforçada com um gigante, cobre
  uma área aproximada de 45 m2. É construída em alvenaria, assente
   com argamassas de cal e barro e rebocada com cal. As paredes têm
   aproximadamente 60 cm de espessura. A espessura máxima da parede
   do açude ronda 1m (Fig. 27 e 28). 
 Estado de conservação:  Ruína

  moinho da apostiça

 Localização:  Apostiça
 Acesso:  Não visitável
 Curso de água:  Ribeira da Apostiça
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 31’ 58.93’’N / 9º 07’ 30.97’’ W
 Descrição:  Moinho de rodízio de dois casais de mós. Resta o açude, 
  a casa de moagem e uma casa anexa. Excluindo o açude, as edificações
   cobrem uma área de 110 m2. A construção é de alvenaria, 
  assente com argamassa de cal e barro e rebocada com cal. 
  Existem remendos pontuais feitos com cimento. As paredes variam   

  entre 60 e 80 cm de espessura. A espessura máxima da parede 
  do açude é de 1,30 m. Todo este complexo foi transformado 
  em local de habitação, já no séc. XX. 
 Estado de conservação:  Abandono

Este moinho de água foi propriedade da Casa de Calhariz. Um dos moleiros que lá 
trabalhou tinha por nome Cândido e era do Casal das Figueiras (Fig. 29 a 32).



27
Aspeto geral do 
Moinho de Rodízio 
da Brava. 
Foto: DCMP

28
Aspeto geral do 
Moinho de Rodízio 
da Brava. 
Foto: DCMP
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29
Aspeto genérico do 
Moinho de Rodízio 
da Apostiça. Note-
-se a dimensão do 
açude. 
Foto: DCMP

30
Pormenor de uma 
das entradas de 
água. 
Foto: DCMP

32
Pormenor de um dos 
infernos, espaço em 
que era montado o 
rodízio. 
Foto: DCMP

31
Pormenor do reforço 
do açude na sua 
porção final. 
Foto: DCMP
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33
Moinho de vento fixo 
de torre em pedra, 
com sistema de 
tração por meio de 
sarilho interior. No 
caso, o Moinho do 
Outeiro (Azoia).
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Os moinhos de vento que hoje conhecemos são provavelmente o produto da modificação 
feita a engenhos pré-existentes de origem iraniana e afegã37, que terão chegado ao espaço que 
é hoje território português entre os séculos VIII e X. Esta modificação consistiu na adoção 
de eixo de rotação horizontal e velame vertical, provavelmente com influência de engenhos 
do norte da Europa, a que se ligou a nossa vela “latina”, de tradição marítima38,39(Fig. 33).    

Espalhados por todo o concelho, são 23 os testemunhos destas estruturas, em todos 
os estados de conservação.

  moinho dos sete Caminhos, do fuça ou do Ralaço

 Localização:  Boiças de Alfarrobeira
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1767  
 Coordenadas:  38º 27’02.03´´N / 9º 06´15.16´´W
 Descrição:  Moinho de vento com torre construída em alvenaria assente com
   argamassas de cal e barro. Reboco de cal. Diâmetro interior ao nível do
   chão de 4 m, paredes com espessura a rondar 1,60 m, altura de 5 m
   e perímetro exterior de 24,60 m.
 Estado de Conservação: Abandono

No início do século XX foi aqui moleiro Joaquim Pereira Zé-Zé, natural do 
Zambujal. Era um moinho de um só piso, com um casal de mós. Apresentou, em época 
desconhecida, a particularidade de ter búzios marinhos no lugar de buzinas de barro ou 
folha. Em 192640 foi representado com capelo, mastro e varas. Funcionou até 1942. Em 
1945 já não tinha capelo. A verga da porta apresenta a inscrição “1767” e a moldura de 
cantaria da janela sul apresenta a inscrição “MACEDO” (Fig. 34 a 36).

  moinho de palames ou do pinga-azeite

 Localização:  Palames 
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida

37 Estes seriam «do tipo oriental, de pedra, caiados de branco, de estrutura funcional redonda, e de caráter certamente rús-
tico, eixo vertical e velame horizontal (…)» OLIVEIRA, et al. (1983), p. 248.
38 OLIVEIRA, et al. (1983).
39 MARTINS, J. e MARTINS, L. (2009)
40 Ministério da Marinha (1926)

Moinhos de Vento Fixos de Torre em Pedra



34
Aspeto atual do 
Moinho dos Sete 
Caminhos.
Foto: DCMP

36
Pormenor da 
inscrição “MACEDO” 
na moldura de 
cantaria da janela 
virada a sul. 
Foto: DCMP

35
Pormenor da 
inscrição “1767” na 
verga da porta.
Foto: DCMP
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38
Aspeto do Moinho 
de Palames, 
destacando-se a 
forma cónica do 
quarto superior da 
estrutura. 
Foto: DCMP

39
Aspeto sul do 
Moinho de Palames. 
Foto: DCMP

40
Detalhe do 
capeamento em 
lajes de calcário que 
serve de fechal, no 
qual está aberto o 
sulco que permite 
rodar o capelo 
afeiçoando as velas 
ao vento. 
Foto: DCMP 41

41 CHOFFAT (1908).

37
O Moinho de 
Palames na 
publicação de 1908 
do geólogo suíço 
Paul Choffat41
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 Coordenadas: 38º 26’ 24.18’’N / 9º 06’ 44.05’’W
 Descrição:  Moinho de vento cuja torre se distingue pela forma cónica do seu quarto
   superior. A estrutura foi edificada em alvenaria assente com argamassas
   de cal e barro e encontra-se rebocada com cal. O diâmetro interior, ao
   nível do chão, é de 3,92 m, possuindo paredes com uma espessura de 
  1,70 m, uma altura de 5 m e um perímetro exterior de 22,4 m.
 Estado de Conservação:  Abandono

Neste moinho, que também é designado como “do Pinga-Azeite”, foi moleiro, no 
início do século XX, Gil Cardoso da Cunha. Teve um só piso para um casal de mós. Em 
1908 e em 192642 é ainda representado com mastro, capelo e varas (Fig. 37 a 40). 

  moinho dos Cabeços

 Localização:  Azoia
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida   
 Coordenadas:  38º26’46.35’’N / 9º10´34.39’’W
 Descrição:  Moinho de vento com torre em alvenaria assente com argamassas 
  de cal e barro. Reboco de cal. Diâmetro interior ao nível do
   chão de 3,70 m, paredes com espessura a rondar 1,15 m, altura de 5 m 
  e perímetro exterior de 18,80 m.
 Estado de Conservação: Abandono

Este moinho de um casal de mós foi propriedade de José da Horta, avô de José da 
Horta, proveniente da Aldeia do Meco (Fig. 41).

  moinho das Caixas

 Localização:  Caixas 
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1839
 Coordenadas:  38º27’.53.24’’N / 9º08’.40.34’’W
 Descrição:  Moinho de vento em avançado estado de ruína, sendo visível a
   derrocada de cerca de metade da torre. A sua estrutura circular de
   alvenaria foi assente com argamassas de cal e barro e recebeu reboco
   de cal. Possui um diâmetro interior ao nível do chão, de 2,93 m e
   paredes com uma espessura de 1,50 m. 
 Estado de Conservação:  Ruína

O mastro apresenta a inscrição “1839”. Foram aqui moleiros Avelino Justiniano (do 
Zambujal) e Batista. Teve um casal de mós e foi desativado na década de 1960 (Fig. 42 a 44).

42 Ministério da Marinha (1926)



42
Aspeto geral do 
Moinho das Caixas. 
Foto: DCMP

41
Aspeto geral 
do Moinho dos 
Cabeços. 
Foto: DCMP

43
Pormenor da 
inscrição “1839” no 
mastro talhado em 
pau-ferro. 
Foto: DCMP

44
Detalhe do mastro. 
Foto: DCMP
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45
Aspeto exterior 
do Moinho do 
Chocolate. 
Foto: DCMP
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  moinho novo, do ChoColate 
  ou do domingos pingueiRa

 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Construção próxima do ano de 1900   
 Coordenadas:  38º 27’ 01.88’’ N / 9º 08’ 12.78’’ W
 Descrição:  Moinho de vento do final do séc. XIX, início do séc. XX, com    

  estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal e barro, reboco de cimento 
  e revestimento de tinta. O diâmetro interior, ao nível do chão, é de
   5,30 m, as paredes têm uma espessura de 1,30 m, uma altura
   de 5 m e um perímetro exterior de 22,1 m. Grande parte dos elementos   

  funcionais internos está em bom estado. 
 Estado de Conservação:  Bom

A designação “moinho novo” advém de ter sido construído mais recentemente, por volta 
do ano de 1900. A iniciativa partiu de Josefina Marques para seu filho, Domingos Marques. 
Foi herdado pelo filho, Sabino Domingos Marques, e depois pelo irmão, Domingos Sabino 
Marques. Trabalhou lá José “Pingueira”, de nome José Marques Martelo. Domingos Sabino 
Marques chegou a trabalhar com o moinho com uma correia ligada a um trator. Tinha um 
casal de mós e ainda trabalhava em 1975 (Fig. 45 a 49).

49
Ancoramento 
do capelo nos 
andorinhos. 
Foto: DCMP

46
Pormenor do único 
casal de mós. 
Note-se o poiso 
suportado por uma 
grossa peça de 
sobro. 
Foto: DCMP

47
A entrosga 
do Moinho do 
Chocolate, 
construída em 
robustas peças 
de sobro, com 
32 dentes de 
zambujeiro.
Foto: DCMP

48
O carreto, em que 
sete fuséis de 
zambujeiro encaixam 
em cima e em 
baixo nas cuncas, 
de sobro, que são 
cintadas pelas 
arvielas em ferro. 
Foto: DCMP
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  moinho do Canino, do faustino ou do afonso

 Localização:  Sesimbra
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 26’ 44.62’’ N / 9º 05’ 55.39’’ W
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido em habitação, 
  com estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal e barro,
   encontrando-se rebocado com cimento e revestido por tinta. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 3,70 m, 
  paredes com espessura a rondar 1,30 m, altura de 5,50 m 
  e perímetro exterior de aproximadamente 20 m. 
 Estado de Conservação:  Muito bom

Esta antiga unidade moageira faz hoje parte de uma área habitacional conhecida 
como Bloco do Moinho, construída na década de 1960. É correntemente conhecido 
por Moinho do Canino, em virtude de o Largo que lhe está próximo ter o mesmo 
nome, por Moinho do Afonso ou por Moinho do Faustino. Teve um só piso para um 
casal de mós. Em 1926 43 é representado desativado (sem mastro, velas ou capelo) 
(Fig. 51 a 53). 

  moinho do Joaquim do moinho ou da CabReiRa

 Localização:  Zambujal 
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  24/02/1942
 Coordenadas:  38º 26´ 55.29´´N / 9º 08´ 00.26´´W
 Descrição:  Moinho de vento integrado num complexo industrial de moagem.
   Apresenta estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal 
  e barro, rebocada com cimento e revestida por tinta. Diâmetro interior
   ao nível do chão de 5,35 m, paredes com espessura a rondar 1 m,   

  altura de 7,46 m e perímetro exterior de 23,40 m. 
 Estado de Conservação:  Bom

Reconhecido como o mais alto da região, este moinho foi construído por Joaquim 
Pereira Zé-Zé, moleiro que não trabalhou nele muito tempo, dando lugar a Guilhermino 
Pila Zé-Zé, José Martins de Sousa e, finalmente, a Joaquim Pereira. Teve dois casais 
de mós. Visto do interior, o capelo apresenta a inscrição “24/02/1942” (Fig. 54 a 56). 
A partir da década de 1980, as instalações moageiras são ampliadas, dando lugar à 
Moagem de Sesimbra, hoje em pleno funcionamento e descrita adiante.

43 Ministério da Marinha (1926)



51
O Moinho do Canino 
no canto superior 
direito de uma 
imagem antiga, sem 
data. 
Foto: Arquivo Municipal

52
O Moinho do Canino 
visto do exterior. É 
de notar que a parte 
superior, de menor 
diâmetro do que o 
resto da estrutura, 
não faz parte da 
edificação original. 
Foto: DCMP

53
Outra perspetiva 
exterior do moinho. 
Identifica-se o 
acrescento recente 
à estrutura antiga 
e o capelo, que 
é também uma 
réplica de menores 
dimensões do 
original. 
Foto: DCMP
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54
Perspetiva genérica 
do Moinho do 
Joaquim do 
Moinho, integrado 
no complexo 
industrial que é 
hoje a Moagem de 
Sesimbra.
Foto: DCMP

55 | 56
Aspetos do antigo 
engenho, o carreto, 
o mastro e a 
entrosga.
Foto: DCMP
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59
A Quinta de Calhariz 
vista do moinho.
Foto: DCMP

57
Aspeto sul do 
Moinho do Calhariz 
transformado em 
pombal. 
Foto: DCMP

58
Aspeto oeste do 
Moinho do Calhariz 
transformado em 
pombal. 
Foto: DCMP
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62
Detalhe da mó 
andadeira e do sinal 
indicador do sentido 
da rotação. 
Foto: DCMP

60
Aspeto geral do 
Moinho do Elisário. 
Foto: DCMP

61
Detalhe da inscrição 
“1854” no mastro. 
Foto: DCMP

64
Pormenor da 
decoração do 
mastro esculpido 
em pau-ferro. 
Foto: DCMP

63
Mastro, malhais, 
canga e sarilho. 
Foto: DCMP
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  moinho do CalhaRiz

 Localização:  Quinta de Calhariz
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 47.14’’ N / 9º 03’ 26.87’’ W
 Descrição:  Moinho de vento integrado no centro produtivo da Quinta 
  de Calhariz. Tem estrutura em alvenaria assente com argamassas 
  de cal e barro e rebocada com cal. Apresenta uma altura de 5,60 m 
  e um perímetro de 21,40 m. 
 Estado de Conservação:  Abandono

É o moinho de vento mais oriental conhecido no concelho e desde inícios do século 
XX que é usado como pombal. (Fig. 57 a 59).

  moinho do elisáRio, do maltês ou do suRdo

 Localização:  Azoia 
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1854
 Coordenadas:  38º 25’ 47.92’’ N / 9º 11’ 07.28’’ W
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido em habitação, com estrutura 
  em alvenaria assente com argamassas de cal e barro. 
  Encontra-se rebocado com cimento e revestido com tinta. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 3,65 m, paredes com espessura 
  a rondar 1,30 m, altura de 4,45 m e perímetro exterior de 19 m. 
 Estado de Conservação:  Muito bom

Foi aqui moleiro Elisário “Moleiro” e também Lisandro Tonicha. O mastro apresenta 
a inscrição “1854” (Fig. 60 a 64).

  moinho de santana ou do alípio louReiRo

 Localização:  Casal dos Gatos, Santana
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 43.47’’ N / 9º 06’ 01.64’’ W
 Descrição:  Apresenta estrutura em alvenaria assente com argamassas 
  de cal e barro. Perímetro aproximado de 21m.
 Estado de Conservação:  Abandono

Moinho de vento integrado na malha urbana de Santana. Foi transformado em 
miradouro com ameias depois de 1930.



65
O Moinho do 
Outeiro em meados 
do século XX. À 
porta “Ti Chico do 
Outeiro”, um dos 
moleiros que por lá 
passou. 
Foto: Arquivo Municipal 
de Sesimbra

66
Enquadramento do 
Moinho do Outeiro, 
atualmente. 
Foto: DCMP
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  moinho do outeiRo

 Localização:  Azoia 
 Acesso:  Visitável
 Cronologia:  1837
 Coordenadas:  38º26’23.25’’N / 9º10´27.67’’W
 Descrição:  Moinho de vento com dois casais de mós, que continua a desempenhar as
   funções para que foi construído, sendo o único a funcionar no concelho.
   A estrutura é de alvenaria assente com argamassas de cal e barro. 
  O reboco é de cimento, revestido a tinta. Diâmetro interior ao nível 
  do chão de 4,15 m, paredes com espessura a rondar os 1,55 m, altura de 
  6,50 m (original cerca de 4 m) e perímetro exterior de 22,50 m (Fig. 65 a 78). 
 Estado de Conservação:  Muito bom

No mastro do Moinho de Vento do Outeiro consta a inscrição 1837, data que poderá 
corresponder à edificação ou ao momento da colocação desta nova peça, habilmente construída 
em madeira exótica brasileira. Em termos de arquitetura não difere das outras estruturas de 
similar função. É uma construção cilíndrica em alvenaria da região assente com argamassas 
de cal, material também utilizado no seu reboco e pintura original. Apresenta vãos bem 
emoldurados de cantaria em calcário. É também este o material que compõe o capeamento 
para encaixe e rotação do capelo, designado por fechal de baixo, e que é também um elemento 
de reforço estrutural equiparado aos lintéis de coroamento das edificações atuais.

Ao declínio da estrutura, compreendido entre 1960 e 1990, por motivo de desuso 
e falta de rendimento em face de constrangimentos sociais e económicos da época e da 
evolução da própria tecnologia moageira, sucedeu a sua aquisição em 1997 por parte do 
atual proprietário, Luís Marques Rocha, e de seu pai, José Marques Rocha, ambos com 
atividade profissional ligada à moagem e panificação.

Após 13 anos de trabalho dedicado, que para além do esforço pessoal dos proprietários, 
envolveu também outros artífices tradicionais (de que se destaca o ofício de carpinteiro de 
moinhos), o Moinho do Outeiro foi resgatado do estado de abandono em que se encontrava 
e é hoje um edifício plenamente preservado na sua estrutura e funcionalidade. 

É pois um bem cultural de valor inestimável para a comunidade, no que respeita à 
preservação das tradições rurais de Sesimbra. O seu valor é exponencial nas áreas da história, 
antropologia e etnografia, mais precisamente no que se refere à possibilidade que confere 
no âmbito da recolha, registo e divulgação do património cultural material e imaterial. No 
edifício está presente todo o mecanismo interno, que foi recuperado de forma exemplar. 
Mais importante, porém, é o facto de ser ali que se vivencia o conjunto de conhecimentos 
que enformam o saber-fazer do ofício tradicional de moleiro.

Contactos: 
Largo do Outeiro, Azoia – 2970 Sesimbra
Tel.: 21 268 57 43 / 91 931 82 86 
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67
Aspeto exterior do 
Moinho do Outeiro.
Foto: DCMP

68
Aspeto exterior do 
Moinho do Outeiro. 
Foto: DCMP

69
As buzinas presas 
à travadoira. O 
som que emitem 
tem como funções 
principais avisar 
do perigo de nos 
aproximarmos das 
varas enquanto o 
moinho está em 
funcionamento, e 
dar informação ao 
moleiro acerca do 
andamento das 
varas. 
Foto: DCMP

70
O catavento, ou garimpa, 
neste caso em forma de 
galo. A sua função, para 
além de obviamente 
estética é a de permitir 
ao moleiro perceber, a 
partir da leitura dada 
pela roda de ponto 
no piso superior, a 
direção do vento e suas 
variações. 
Foto: DCMP
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71
A roda de ponto 
e o indicador do 
catavento, ou da 
garimpa, permitem 
ler a direção do 
vento a partir do 
interior. 
Foto: DCMP

72
Entrosga e carreto. Conjuntamente com o mastro, varas e velas, constituem os 
elementos fundamentais de captação da força do vento e da sua transmissão à mó 
andadeira. Estas peças guardam em si um volume enorme de informação e saber-
-fazer relativos ao ofício de moleiro e de carpinteiro de moinhos. Trata-se de um 
sistema de transmissão da rotação horizontal que as velas imprimem ao mastro, para 
rotação vertical, que é transmitida à mó andadeira. Tanto o carreto como a entrosga e 
o mastro são integralmente construídos em madeira pontualmente cintada em ferro 
para conferir à peça uma maior resistência. A madeira utilizada na roda da entrosga 
pode ser o castanho ou o sobro, mas os seus dentes são esculpidos em zambujeiro e 
untados com sebo. 
Foto: DCMP

73
No carreto, duas peças circulares, as cuncas, esculpidas 
em sobro e cintadas a ferro pelas arvielas, admitem seis 
ou sete fuseis, de zambujeiro. É no intervalo destes fuseis 
que encaixam os dentes da entrosga. Afinar a cadência de 
encaixe, ou o seu passo, constitui um segredo só adquirido 
pelos anos de experiência. O passo tem de ser certo, sob 
pena de não se conseguir assegurar a estabilidade da 
estrutura. 
Foto: DCMP

74
Do carreto, a rotação 
é transmitida à 
mó andadeira por 
um varão de ferro, 
que no Moinho do 
Outeiro contém a 
inscrição “1859”. 
Foto: DCMP
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78
Depois de vazado, o trigo corre do tegão, estrutura piramidal invertida 
em forma de funil, para a quelha, e desta para as mós. Mas há que 
assegurar que entra no olho da mó na quantidade certa. Esta quantidade 
depende diretamente da velocidade da mó andadeira e esta responde à 
velocidade do vento. O equilíbrio consegue-se da seguinte forma: a mó 
andadeira tem na sua face superior seis reentrâncias entalhadas. Nestas 
reentrâncias “tropeça” no cadelo aproximadamente a cada um sexto de 
volta que a mó dá. O cadelo é uma peça curva de madeira que está presa 
à quelha. Em resultado deste arranjo a quelha treme a cada reentrância 
em que o cadelo “tropeça”; e cada vez que a quelha treme, o trigo cai 
dentro do olho da mó. Quanto mais depressa a mó andar, mais trigo cai. 
Foto: DCMP

75
Pormenor de um dos 
32 dentes talhados 
em zambujeiro 
“negral” ou “da 
serra”. 
Foto: DCMP

76
Travamento 
do capelo por 
meio de amarra 
presa à ponte e 
aos andorinhos, 
impedindo que toda 
a estrutura rode por 
acidente. 
Foto: DCMP

77
O sarilho, por 
meio de cordas 
que passam em 
moitões fixos aos 
arganéis existentes 
no capeamento, 
permite pôr ou tirar 
as velas “debaixo 
do vento”, fazendo 
rodar toda a 
estrutura. 
Foto: DCMP
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  moinho do faCho ou do “ti” viRgílio

 Localização: Facho de Santana
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 32.58’’N / 9º 05’ 54.31’’W
 Descrição:  Moinho de vento muito transformado, reconvertido em terminal 
  de telecomunicações para receção de cabos submarinos e posto 
  de transmissão. Estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal
   e barro, encontrando-se rebocado com cimento e revestido por tinta. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 5,30 m, paredes com espessura 
  a rondar 1 m, altura de 6,50 m e perímetro  exterior de
   aproximadamente 22 m. 
Estado de Conservação: Bom

Situado no Facho de Santana este era, nos anos de 1950, o Moinho do “Ti” Virgílio, 
de seu nome Virgílio Raimundo. Anteriormente tinha sido do seu pai e do seu tio, Manuel 
e João Raimundo, respetivamente, que pagavam renda a uma família de Lisboa para a 
exploração. Era originalmente uma edificação de um só piso e que tinha um casal de mós. 
Começou a funcionar em data anterior a 1880 e parou em 1960. Em 192644 é representado 
com capelo, mastro e varas (Fig. 79 e 80).

  moinho do faCho, do CoCheiRa ou do JoRge amaRo

 Localização:  Facho de Santana
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 30.96’’N / 9º 05’ 54.47’’ W
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido para habitação. Estrutura em alvenaria
   assente com argamassas de cal e barro, encontrando-se rebocado com
   cimento e revestido por tinta. Diâmetro interior ao nível do chão 
  de 3 m, paredes com espessura de 1,73 m, altura de 5 m 
  e perímetro exterior de 23,27 m. 
 Estado de Conservação:  Razoável

Localizado a cerca de 80 metros a sul do moinho anteriormente descrito, aqui trabalhou 
desde finais do século XIX uma família de moleiros conhecida por “Cocheiras”, dos quais 
se destaca Joaquim “Cocheira”. Em meados do século XX foi comprado por Jorge Amaro, 
passando a ser conhecido também por Moinho do Jorge Amaro. Aqui chegou a trabalhar 
Joaquim Pereira Zé-Zé. Em 192645 é representado com capelo, mastro e varas (Fig. 81 e 82).

44 Ministério da Marinha (1926)
45 Ibid.



80
Construção de 
feição tradicional 
próxima do moinho. 
Foto: DCMP

79
Aspeto atual do 
Moinho do “Ti” 
Virgílio. 
Foto: DCMP
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82
Detalhe do mastro, 
malhais, ponte 
e troncas vistos 
pelo interior. É de 
notar o conjunto de 
caixas abertas na 
madeira do mastro 
para receber a 
entrosga, entretanto 
desaparecida. 
Foto: DCMP

81
Imagem atual do 
Moinho do Jorge 
Amaro. 
Foto: DCMP
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83
O Moinho do 
Casalão em 
funcionamento. 
Foto: Idaleciano Cabecinha 
(s.d.)
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  moinho do Casalão, da CoRRedouRa ou do CoChaRRa 
 Localização:  Casalão, Santana
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1871
 Coordenadas:  38º 27’ 35.56’’ N / 9º 06’ 31.16’’ W
 Classificação:  Inexistente
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido em habitação, 
  com estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal e barro,
   rebocado com cimento e revestido por tinta. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 3,50 m, 
  paredes com espessura de 1,35 m, altura de 5 m 
  e perímetro exterior de 20 m.
 Estado de Conservação:  Muito bom

Este moinho de um casal de mós teve por moleiros João Marques Cocharra, em 1892, 
Júlio Marques Cocharra, em 1900, Gregório Marques Cocharra, em 1905, Félix Rodrigues 
entre 1940 e 1955, e Henrique (apelido desconhecido), até 1970. O mastro apresenta a 
inscrição “1871” (Fig. 83 a 91).

84
O Moinho do 
Casalão na década 
de 1960. 
Fotografia cedida pelo atual 
proprietário.
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85
Aspeto atual exterior 
do Moinho do 
Casalão. 
Foto: DCMP

86
O mastro do Moinho 
do Casalão, visto do 
exterior. 
Foto: DCMP

87
A inscrição “1871” 
no mastro. 
Foto: DCMP
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90
Nesta imagem 
nota-se, no taco 
que prende o veio à 
ponte, a inscrição 
“1971”, momento 
que correspondeu 
a uma intervenção 
de substituição de 
algumas peças do 
engenho. 
Foto: DCMP

88
O sarilho, a canga 
e as troncas no 
Moinho do Casalão.
Foto: DCMP

89
Mastro, entrosga, 
ponte e carreto do 
Moinho do Casalão.
Foto: DCMP

91
O casal de mós do 
Moinho do Casalão. 
Foto: DCMP
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  moinho do antónio sebastião maRques ou do “açoRda”
 Localização:  Casais da Azoia
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 25’ 55.61’’N / 9º 11’ 15.40’’W
 Descrição:  Moinho de vento alterado, reconvertido em habitação, 
  com estrutura em alvenaria assente com argamassas de cal e barro,
   encontrando-se rebocado com cimento e revestido por tinta. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 3 m, 
  paredes com espessura de 1,20 m, 
  altura de 6,34 m (originalmente rondaria os 4 m) 
  e perímetro exterior de 19,3 m. 
 Estado de Conservação:  Bom

Originalmente possuindo um casal de mós, este moinho foi muito danificado pelo forte 
temporal que assolou Sesimbra a 15 de fevereiro de 1941 (o “Ciclone”), tendo-lhe sido arrancado o 
capelo, mastro, varas e velas. Nas décadas de 1970/1980 foi transformado no moinho alto que hoje 
conhecemos e que é destinado a habitação. É o moinho mais ocidental do concelho (Fig. 92 a 94).

  moinho do Casal das figueiRas ou do “ti” João CaRdoso

 Localização:  Casal das Figueiras
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1861
 Coordenadas:  38º 28’ 13.41’’ N / 9º 7’ 53.39’’W
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido em habitação, com estrutura em
   alvenaria assente com argamassas de cal e barro, encontrando-se
   rebocado com cal e revestido por tinta no exterior e cal no interior.
   Diâmetro interior ao nível do chão de 3,30 m, paredes com espessura 
  de 1,70 m, altura de 5 m e perímetro exterior de 22 m. 
 Estado de Conservação:  Muito bom

Foi propriedade de António Cardoso da Cunha, que também lá era moleiro. 
Posteriormente foi de João Cardoso da Cunha, seu filho. Tinha um casal de mós. O mastro 
apresenta a inscrição “1861” (Fig. 95 a 99).

  moinho da foRCa

 Localização:  Monte da Forca
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1857 (referência à data provável de construção)
 Coordenadas:  38º 27’ 16.09’’ N / 9º 06’ 15.61’’ W



92
Aparência atual do 
Moinho do António 
Sebastião Marques. 
Foto: DCMP

93
O fechal de pedra, 
os arganéis para 
rodar o capelo e um 
dos andorinhos. 
Foto: DCMP

94
A entrosga, 
faltando-lhe os 
braços. 
Foto: DCMP
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95
Aspeto presente do 
moinho do Casal 
das Figueiras. 
Foto: DCMP

96
“1861”, a data 
inscrita no mastro 
do moinho. 
Foto: DCMP
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Mastro, entrosga, 
ponte e troncas. 
Foto: DCMP

98
Pormenor dos 
dentes da entrosga. 
Foto: DCMP

99
O Moinho do Casal 
das Figueiras como 
pano de fundo de 
uma fotografia 
familiar durante o 
verão de 1950. 
Fotografia de Idaleciano 
Cabecinha, coleção particular 
de Rui Costa Marques.
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 Descrição:  Moinho hoje destinado a habitação apresenta estrutura 
  em alvenaria assente com argamassas de cal e barro. 
  Perímetro aproximado de 18 m.
 Estado de Conservação:  Abandono

Recebendo o nome do sítio onde em tempos terá estado situado o cadafalso da 
Sesimbra medieval, o Moinho da Forca é hoje propriedade destinada à habitação, ainda que 
em estado de abandono. Neste local agraciado pela abundância de ventos, funcionou em 
tempos uma unidade de um só piso, com um casal de mós. 

Em 1897 Joaquim Rasteiro escreve «o monte que, pelo nascente, mais proximo fica do castello 
e aonde existe um moinho, construído haverá quarenta annos, é chamado cabeço da forca; conheci alli 
dois altos pilares, em que se justiçavam os criminosos, julgados pelos juizes da velha Sezimbra»46.

Em 192647 é representado com capelo, mastro e varas. Foi aqui moleiro Joaquim Pereira 
Zé-Zé, no início do século XX. Cessou a moagem em data próxima de 1965.

  moinho do zé “maloio” ou do “maCaCo”
 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 06.47’’ N / 9º 07’ 38.13’’ W
 Descrição:  Moinho de vento, com estrutura em alvenaria assente com argamassas de
   cal e barro. Encontra-se rebocado com cal, com remendos de cimento e
   revestido por cal e tinta. Diâmetro interior ao nível do chão de 4 m, paredes   

  com espessura de 1,10 m, altura de 5,10 m e perímetro exterior de 19,55 m.
Estado de Conservação: Razoável

É proprietário e moleiro deste moinho José Marques Rocha. O único casal de mós 
existente ainda foi acionado por um motor a gasóleo da marca Bukh montado por volta de 
1968. Um antigo proprietário era alcunhado de “Macaco”, daí a designação (Fig. 100 a 105).

  moinho do zé moleiRo

 Localização:  Facho da Azoia
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1863 (referência ao moinho)
 Coordenadas:  38º 26’ 47.83’’ N / 9º 09’ 31.92’’ W
 Descrição:  Moinho hoje destinado a habitação apresenta estrutura em alvenaria
   assente com argamassas de cal e barro. Perímetro aproximado de 17 m
 Estado de Conservação:  Razoável

46  RASTEIRO (1897), p. 38.
47 Ministério da Marinha (1926)



100
O Moinho do 
Zé “Maloio” ou 
do “Macaco” 
no seu estado 
atual, rodeado 
por construções 
mais recentes. 
Está impedida a 
possibilidade de 
poder voltar à 
atividade recorrendo 
ao vento. 
Foto: DCMP

102
O motor marítimo 
holandês da marca 
Bukh que acionou 
o casal de mós, a 
partir do momento 
em que a moagem 
recorrendo ao 
vento deixou de ser 
possível. 
Foto: DCMP

101
Mastro, entrosga e 
ponte. 
Foto: DCMP

104
O casal de mós. 
Foto: DCMP

103
O aguilhão encaixado no dado dentro da rela. Esta peça de metal, fortemente 
cravada na base do mastro, serve de eixo à sua rotação. A rela é uma caixa de 
metal onde está submersa em óleo a ponta do aguilhão que roda no dado. 
Foto: DCMP

105
Uma das rodas do 
fechal de madeira 
que permite rodar 
o capelo. A sua 
manutenção é 
feita através da 
janela que se vê 
na imagem e que 
dá pelo nome de 
rodeira. 
Foto: DCMP
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106
Aspeto atual do 
Moinho do Carlos 
Jacob.
Foto: DCMP

107
O Moinho do Amora 
visto de nascente, 
numa fotografia 
de data e autor 
desconhecidos, que 
consta da maqueta 
de um antigo 
folheto de promoção 
turística municipal.
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Unidade moageira que foi propriedade da família Ramada Curto. Foram lá moleiros 
Manuel “Três Unhas” e o “Ti” António Moleiro. O moinho é referido em 186348. Não funciona 
na década de 1940.

moinho do CaRlos JaCob, do aReia ou CaldeiRa

 Localização:  Casal Jacob, Sesimbra
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 28’ 13.41’’ N / 9º 7’ 53.39’’W
 Descrição:  Moinho de vento reconvertido em habitação, com estrutura 
  em alvenaria assente com argamassas de cal e barro, encontrando-se
   rebocado com cal e revestido por tinta no exterior e cal no interior. 
  Diâmetro interior ao nível do chão de 3,10 m, paredes com espessura 
  de 1,50 m, altura de 4,93 m e perímetro exterior de 22,30 m. 
Estado de Conservação: Razoável

Em 192649 é já representado desativado (sem capelo, mastro ou varas). Na década de 
1940 já tinha aspeto de habitação, com cobertura em telhas de barro. Hoje está transformado 
em habitação privada. 

  moinho do amoRa, do faRia ou dos Cães

 Localização:  Sesimbra 

 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Cronologia:  03/03/1928 (referência ao moinho)
 Coordenadas:  38º 26’ 41.96’’ N / 9º 05’ 51.61’’W (localização aproximada)
 Descrição:  Não aplicável
 Estado de Conservação:  Não aplicável

Este moinho, já demolido para construção do Bairro dos Pescadores, estava implantado 
nos terrenos de Joaquim António Faria, próximo do campo de futebol do Vitória Futebol 
Clube. Antes de ser demolido, era conhecido por “Moinho dos Cães”, porque os cães 
recolhidos pela Câmara Municipal eram lá guardados. Em 192650 é representado já 
desativado, sem capelo, mastro nem varas. Em 3 de março de 1928, a Câmara Municipal de 
Sesimbra comunica à Santa Casa da Misericórdia ter deliberado ceder o «terreno conhecido 
pelo Moinho do Amora para construção de um pavilhão para doenças contagiosas»51.

  moinho da lage ou do Ramada

 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Cronologia:  Desconhecida
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 Coordenadas:  38º 27’ 18.41’’ N / 9º 08’ 30.53’’W
 Descrição:  Não aplicável
 Estado de Conservação:  Não aplicável

Moinho que existiu no alto onde hoje está uma habitação de estilo tradicional, 
pertencente à família Ramada Curto. Foi demolido aquando da sua construção. Trabalhou 
lá António “Moleiro”. Desativado na década de 1940.

  moinho do antónio moleiRo

 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º 27’ 03.81’’ N / 9º 07’ 28.55’’ W
 Descrição:  Não aplicável
 Estado de Conservação:  Não aplicável

Moinho demolido para construção de um moinho “americano” de igual nome, adiante 
descrito.
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108
Moinho de torre 
em madeira.



Moinhos de Vento Fixos de Torre em Madeira

109
 Um casal de mós 
ainda junto ao 
local onde existiu 
o Moinho do 
Bacalhau. 
Foto DCMP

Os moinhos fixos de torre em madeira com a mesma forma dos moinhos de pedra 
que anteriormente foram descritos, estão maioritariamente representados no centro do 
país, coexistindo com outros tipos de estruturas moageiras. Em regra, estes edifícios estão 
apoiados numa base de alvenaria solidamente construída em que se cravam prumadas de 
madeira que são os pilares da construção. Estes pilares são travados entre si por cruzetas de 
madeira e por anéis também de madeira, peças em que, pelo exterior, se prega o tabuado 
de revestimento52. À semelhança do que acontece nos seus congéneres de pedra, a estrutura 
destes moinhos de madeira é coroada por um fechal, neste caso o “de baixo”, que não só 
confere resistência à unidade, mas serve para receber as rodas do fechal “de cima”, para que 
se possa pôr o moinho “debaixo de vento” por meio de um sarilho. Em regra, os moinhos de 
torre em madeira possuem um espaço térreo muito baixo, um andar intermédio sobradado 
e o sobrado de cima (Fig. 108).

No concelho de Sesimbra foi identificado apenas um exemplar em madeira, o Moinho 
do Bacalhau, na Azoia.

  moinho do baCalhau

 Localização: Azoia
 Acesso:  Não aplicável / Estrutura inexistente
 Cronologia:  Desconhecida
 Coordenadas:  38º28’31.17’’N / 9º10’17.29’’W
 Descrição:  Moinho fixo de torre em madeira com um casal de mós. 
  Toda a estrutura estava forrada com chapa pintada de preto. 
  Resta um casal de mós com cerca de 85 cm de diâmetro. 
  Foi desativado durante a década de 1940.
 Estado de Conservação:  Não aplicável / Estrutura inexistente

52 OLIVEIRA, et al. (1983).
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110
Moinho de 
armação metálica 
ou “americano”, 
no caso o das 
Castanholas 
(Cadaval).
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Moinhos de Armação Metálica ou “Americanos”

Os moinhos de armação metálica ou “americanos”, designação que advém do facto de 
a patente original, para elevação de água, ter sido criada por Daniel Halladay, em 185453, 
difundiram-se maioritariamente pela Estremadura e Beira Litoral durante as primeiras 
décadas do século XX54. 

A armação metálica que suporta o aparelho de captação de vento destes moinhos é, em regra, 
muito alta, sobrepondo em muito a altura da casa propriamente dita. Esta armação é fixa em quatro 
pés que, como contrafortes maciços de alvenaria, possibilitam ancorar toda a estrutura. As velas são 
construídas em chapa e permitem obter bastante força, acionando até quatro casais de mós, como 
é o caso do Moinho das Castanholas, no Cadaval (Fig. 112 e 113).

Conhecem-se quatro exemplares de moinhos de vento de tipo “americano” no 
concelho de Sesimbra.

  moinho do guilheRmino

 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1950 (década provável de construção)
 Coordenadas:  38º 26’ 56.61’’ N / 9º 07’ 40.96’’ W
 Descrição:  Moinho de vento de torre metálica ou “americano”, com estrutura
  reforçada com quatro gigantes, que servem para ancorar 
  os pés da torre metálica do engenho. Possui uma área interior 
  aproximada de 90 m2, repartida por dois pisos, paredes com espessura
   aproximada de 0,60 m e perímetro exterior de aproximadamente
   34 m. Já não está presente a torre metálica nem o velame de chapa. 
Estado de Conservação: Bom

Este moinho “americano” tinha a torre mais alta no concelho.

  moinho do antónio moleiRo

 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Desconhecida 
 Coordenadas:  38º 27’ 03.81’’ N / 9º 07’ 28.55’’ W
 Descrição:  Moinho de vento de torre metálica ou “americano”, com estrutura reforçada 
  com quatro gigantes, que servem para ancorar os pés da

53 MIRANDA e NASCIMENTO (2008).
54 OLIVEIRA, et al. (1983).



111
Anúncio de venda 
de moinhos  
americanos 
“Halladay Standard” 
no Annuario 
Commercial de 
1903. 

112
O Moinho das 
Castanholas, no 
Cadaval. Note-se a 
elevada altura da 
armação metálica.
Foto: DCMP

113
O interior do Moinho 
das Castanholas, no 
Cadaval, onde estão 
presentes quatro 
casais de mós. 
Foto: DCMP
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   torre metálica do engenho. Possui uma área de implantação de cerca 
  de 50 m2, paredes com espessura aproximada de 0,60 m e perímetro   

  exterior de aproximadamente 32 m. Já não está presente a torre metálica   
  nem o velame de chapa.

 Estado de Conservação:  Bom

Foi um dos últimos moinhos “americanos” desativados, tendo sido proprietário e 
moleiro António Oliveira.

  moinho do amadeu

 Localização:  Azoia
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1960 (década provável para a construção) 
 Coordenadas:  38º 26’ 08.08’’N / 9º 10’ 50.04’’ W
 Descrição:  Moinho de vento de torre metálica ou “americano”, com estrutura
   construída em alvenaria e apontamentos de tijolo “burro”, 
  reforçada com quatro gigantes, que servem para ancorar 
  os pés da torre metálica do engenho. Está rebocado com cal 
  e revestido por cal. Possui uma área interior de 106 m2, 
  repartida por dois pisos, paredes com espessura a rondar os 0,60 m,
   altura ao topo da empena de 6,54 m e perímetro exterior 
  de 34 m. Já não está presente a torre metálica nem o velame de chapa. 
 Estado de Conservação:  Razoável

Foi seu proprietário Amadeu Manta, de Sesimbra (Fig. 114 a 117).

  moinho do batista

 Localização:  Zambujal de Baixo
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1950 a 1980 (décadas prováveis para a construção e fim de
   funcionamento)
 Coordenadas:  38º 27’ 37.84’’N / 9º 07’ 27.93’’ W
 Descrição:  Moinho de vento de torre metálica ou “americano”, com estrutura construída
   em alvenaria, com partes em tijolo “burro”, reforçada com quatro gigantes,
   que servem para ancorar os pés da torre metálica do engenho. 
  Está rebocado com cal e revestido por cal. Possui uma área interior
   de 63 m2, repartida por dois pisos, paredes com espessura de 0,55 m, 
  altura ao topo da empena de aproximadamente 7,10 m e perímetro exterior 
  de 32 m. Já não está presente a torre metálica nem o velame de chapa. 
 Estado de Conservação:  Razoável

Esta unidade cessou a sua produção por causa de um forte temporal que a danificou.
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114
Aspeto exterior do 
Moinho do Amadeu. 
Foto: DCMP

115
Aspeto exterior do 
Moinho do Amadeu. 
Foto: DCMP

116
Aspeto exterior do 
Moinho do Amadeu. 
Foto: DCMP

117
Pormenor da parte 
restante do antigo 
engenho. 
Foto: DCMP
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118
Aspeto exterior do 
Moinho do Batista. 
Foto: DCMP
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119
Moagem 
de Sampaio.
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 A transição entre a moagem tradicional e a industrialização da atividade não foi súbita. 
O período que decorre entre meados do século XVIII e o início do século XIX assistiu, em 
Portugal, a um movimento de recriação e melhoramento técnico dos engenhos tradicionais 
que surge sob a forma de novas invenções. Em 1749, por exemplo, «outra utilidade se acha nos 
caens que metidos em huma roda, por engenho assão carne em hum espeto, fazem-nos tirar agoa de 
hum posso, como se vê nesta Corte de Lisboa. Também pelo mesmo engenho curioso se vê nesta Cidade 
moer trigo, e fazer boa farinha por engenho inventado no anno de 1747, e se vai continuando o 
mesmo por muitas outras partes (…)»55. Em 1797 pede-se autorização para construir «(…) no 
sítio marítimo que (…) parecer mais útil (…) huns Moinhos de Mar nunca vistos neste Reino, os 
quais hão de moer de dia e de noite, sem outro intervallo de socego que o tempo de Preamar»56. 

 Logo no início do século XIX, em 1805, o Lente de Physica Experimental da Universidade 
de Coimbra, Constantino Botelho de Lacerda Lobo, mostra a necessidade de recorrer a uma 
nova força motriz. Trata-se da máquina rotatória, que poderia ser empregue «(…) para moer 
grãos, quando as circunstancias locais não permitem, que se faça uso de outro agente mais comodo»57, e 
que recorria ao mesmo princípio da tecnologia do vapor já aperfeiçoada pelo escocês James Watt, 
por um sistema separado de condensação, a partir da invenção do inglês Thomas Newcomen.

 Após um período bastante conturbado social e politicamente em Portugal, de que se 
destaca a Revolução de 1820, e que é marcado também por grandes mutações na produção e 
no mercado mundial, vê-se surgir, em 1821, a primeira fábrica de moagem a vapor. Era de João 
Baptista Ângelo da Costa e Comp.ª e estava situada na Rua do Bom Sucesso, em Lisboa58. 
A esta seguiram-se muitas outras, em contextos sociais, económicos e políticos complexos e 
cuja exploração não cabe neste trabalho. Basta referir, a título de exemplo, e para o final do 
século XIX, a existência de importantes firmas moageiras na zona de Lisboa, como a Fábrica 
do Caramujo, a Fábrica União, a Fábrica da Estrela, a Fábrica de Sacavém, a Fábrica Aliança, 
a Companhia de Moagem de Santa Iria ou a Fábrica Lisbonense de Moagem.

 Em Sesimbra conhecem-se duas moagens rurais, de pequena dimensão e de caraterísticas 
semelhantes: a Moagem de Sampaio (1918) e a Moagem do Zambujal (1936); e uma moagem 
industrial, construída a partir de um moinho de vento e aperfeiçoada continuamente para formar 
o que é hoje a Moagem de Sesimbra, plenamente automatizada e capaz de produção apreciável.

55 FERREIRA (1999), p. 60.
56 Ibid., p.61.
57 Ibid., p.63.
58 FERREIRA (1998).

Moagens



Moagens Rurais de Ontem

124
A mansarda sul 
da cobertura 
da Moagem de 
Sampaio. 
Foto: DCMP

120
Aspeto da fachada 
da Moagem de 
Sampaio. 
Foto: DCMP

121
A antiga casa de 
pesagem e venda de 
farinhas e o edifício 
de moagem em 
segundo plano. 
Foto: DCMP

122
O tanque de água, 
parte essencial do 
funcionamento do 
motor Hornsby-      
-Stockport. 
Foto: DCMP

123
O poço, de grandes 
dimensões, tinha 
por principal função 
o arrefecimento do 
motor.
Foto: DCMP
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  moagem de sampaio

 Localização:  Sampaio
 Acesso:  Visitável

 Cronologia: 25 de maio de 1918 (alvará de funcionamento)
 Coordenadas:  38º 27’ 55.90’’N / 9º 05’ 48.68’’W
 Descrição:  A Moagem de Sampaio é um edifício erigido no início do século XX, 
  num momento chave do panorama económico local, que representa a 
  transição de um modo de produção tradicional para um sistema de produção 
  moderno. No local funcionou inicialmente uma cavalariça da família   

  Morujão, antiga proprietária, tendo sido adaptada em 1918 
  para moagem de farinhas em rama. Laborava perto da Quinta 
  de Sampaio, à altura importante centro de produção agrícola, 
  que recebia também cereais provenientes de todo o concelho. 
  Ao processamento destes cereais juntou-se a torrefação de café, 
  em 1948, atividade que entrou em declínio e desuso, cessando 
  nas décadas de 1980-1990. É um edifício sobradado, 
  de planta aproximadamente retangular, construído em alvenaria, 
  com algumas partes em tijolo “burro” ou já perfurado, assente com 
  argamassas de cal, rebocado no exterior com cimento e no interior com 
  cal. A implantação de todas as estruturas ocupa uma área total de 
  325 m2. As paredes do edifício principal rondam 0,60 m de espessura. 
 Estado de Conservação:  Muito bom

Recorrendo à documentação disponível naquele que é hoje o Fundo Documental Moagem 
de Sampaio, disponível para consulta no Arquivo Municipal de Sesimbra,  é possível compreender 
uma boa parte da história deste equipamento. A concessão de alvará de licença à firma Morujão 
& Lourinha, a 25 de maio de 1918, para estabelecer uma fábrica de moagem de cereais, marcou 
o início oficial da vida desta estrutura produtiva, que tinha já dado os primeiros passos em 
novembro de 1917, com a aquisição de um motor a gasogénio da marca Hornsby-Stockport, 
fornecido pela empresa Harker, Sumner & Co., então sita no Largo do Corpo Santo, em Lisboa. 
As décadas que se seguiram foram prósperas. Está documentada a tentativa de me  lho ra    mento 
da força motriz da unidade, vontade atestada por dois orçamentos de novos motores. Em 1930 
um Ruston de óleos crus pesados, capaz de desenvolver mais potência (28hp) e, igualmente, 
em 1933, um Diesel-Benz de 55hp. Em 1936, a fim de ser inscrita nos serviços da Inspecção 
Técnica das Indústrias e Comércio Agrícolas, a Moagem de Sampaio é descrita como tendo, 
para além do motor a gasogénio, três casais de mós francesas de 1,20 metros, um aparelho 
de limpeza combinado, uma tarara Corbet, uma bandeja triangular, um crivo Marot, uma 
ventoinha, um molhador e dois sem-fins. 

As décadas de 1940 e 1950 são um período de consolidação e até de expansão da atividade 
de moagem de trigo, milho e centeio. À autorização concedida pelo Ministério da Agricultura 
em junho de 1941 para produção exclusiva de farinhas em rama, sucede-se, em setembro do 
mesmo ano, a inscrição da Moagem na Comissão Reguladora das Moagens de Ramas. Estava 
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125
O edital anunciando 
o requerimento de 
autorização para 
instalação de uma 
torrefação de café 
em espaço anexo ao 
edifício de moagem 
de cereais. 
O Cezimbrense, 8 de 
dezembro de 1946.
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autorizada uma produção mensal máxima de 600 quilos, produto que era distribuído por três 
padarias: Castanheira & Garcia (Sesimbra), 240 kg; Gaspar & Gaspar (Sesimbra), 120 kg; 
Garcia & Castanheira (Palmela), 240 kg. Em 1944 passa a denominar-se Morujão & Lourinha, 
Limitada, sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, constituída por 
Leopoldina Rumina Morujão, José Rumina Morujão e Eduardo Rumina Morujão. Abandona-
se assim o título Morujão & Lourinha que até então tinha designado esta sociedade irregular59.

Em 1948 a firma tenta explorar uma outra área do mercado. A Direcção Geral dos 
Serviços Industriais, tutelada pelo Ministério da Economia, concede, a 23 de dezembro, alvará 
para torrefação e moagem de café e produtos análogos, atividade que toma lugar num espaço 
situado nas traseiras do edifício principal.

Em 1960, a firma possuía oficialmente ao serviço três trabalhadores: Eduardo dos Santos 
Felicidade, como motorista, Manuel Félix Pereira dos Santos, como funcionário, e José Rumina 
Morujão, funcionário e proprietário. Sabemos, no entanto, que outros homens passaram pela 
Moagem de Sampaio durante o seu período de atividade. É o caso de J. Moisés, chefe moleiro, 
de António “de Azeitão” e Manuel “Abóbora”, de Santana, ou de Ângelo José dos Santos, 
da Quintola de Santana. Na mesma década de 1960, o horário de trabalho era cumprido de 
segunda-feira a sábado, entre as 8 e as 18 horas, com período de almoço das 12 às 14 horas.  

O balanço financeiro de 31 de dezembro de 1978 mostra um saldo positivo a transitar para 
1979 de 25.573$00. Já a passagem para o ano de 1982 arrasta um saldo negativo de 55.740$00. 
É neste ano que a propriedade passa para o seu antigo funcionário Manuel Félix Pereira dos 
Santos, que a toma em 12 de março. Os documentos que descrevem a cessação de laboração pelo 
então proprietário José Roquette Morujão e o início de laboração sob posse de Manuel Félix 
Pereira dos Santos caraterizam novamente a unidade: uma fábrica com três casais de mós de 
1,20 metros de diâmetro, movida a eletricidade. Com efeito, a implementação de dois motores 
elétricos na sala de moagem foi feita no início dos anos de 1970, deixando então de funcionar o 
antigo motor Hornsby-Stockport, que por esta altura já tinha sido adaptado a gás propano.

Ainda que estivesse já em fase de declínio, a atividade da Moagem de Sampaio é distinguida 
em 1987 com a Medalha Internacional de Qualidade, atribuída pela inglesa International Quality 
and Standard Organization. A laboração cessou definitivamente na década de 1990.

A Moagem de Sampaio é hoje propriedade da Câmara Municipal de Sesimbra. Por ser 
um excelente objeto de trabalho, considerando o volume de bens passíveis de conservação 
e a informação que ainda é possível recolher, e por marcar uma época de importante 
desenvolvimento económico e tecnológico, a sua recuperação e musealização são uma 
prioridade. Neste Núcleo Museológico, cuja implementação mereceu apoio por meio de fundos 
nacionais e comunitários (PRODER-ADREPES), o trabalho que se prevê desenvolver, será 
fundamental para a preservação e valorização do património material e imaterial da zona 
rural do concelho de Sesimbra (Fig. 120 a 131).

59 O Cezimbrense, de 9 de julho de 1944, n.º 938.
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126
O espaço em que 
funcionou a torrefação 
de café na Moagem de 
Sampaio. 
Foto: DCMP

127
Pormenor de uma 
das várias argolas 
utilizadas para 
prender os animais à 
chegada à Moagem. 
Foto: DCMP

128
O motor Hornsby-
-Stockport da 
Moagem de 
Sampaio, em 
recuperação por 
Francisco Moura, 
maquinista da 
máquina a vapor 
da Fábrica da 
Pólvora de Vale 
Milhaços (Ecomuseu 
Municipal do 
Seixal). 
Foto: DCMP

129
Zona de testes 
dos motores da 
Stockport Gas 
Engine Works em 
1908. 
Foto cedida por Grace’s 
Guide – British Industrial 
History.
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134
O veio suspenso, 
que permite a 
transmissão de 
força motriz às 
máquinas de 
limpeza do cereal 
situadas no primeiro 
piso. 
Foto: DCMP

130
A bancada de três 
casais de mós 
da marca “ECG 
Edgard”. 
Foto: DCMP

131
Um dos três casais 
de mós francesas 
produzidas pela 
Grand Societé 
Meuliére, 
Foto: DCMP

132
O sr. Joaquim 
Pereira, moleiro, a 
preparar a picagem 
do poiso de um 
dos casais de mós, 
no âmbito de uma 
iniciativa do projeto 
Sesimbra: Memória 
e Identidade. 
Foto: DCMP

133
A picagem do poiso 
de um dos casais 
de mós pelo sr. 
Joaquim Pereira, no 
âmbito de uma das 
iniciativas do projeto 
Sesimbra: Memória 
e Identidade. 
Foto: DCMP
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   moagem do zambuJal

 Localização:  Zambujal de Cima
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  1 de maio de 1936 (início do funcionamento)
 Coordenadas:  38º 07’ 05.07’’N / 9º 07’ 22.85’’W
 Descrição:  É um edifício sobradado, de planta retangular, 
  construído em alvenaria, rebocado no exterior 
  e no interior com cimento e revestido com tinta. 
  A implantação de toda a estrutura original 
  ocupa uma área total de 126 m2. 
  As paredes do edifício principal  rondam 0,60 m em espessura. 
 Estado de Conservação: Muito bom

A Moagem do Zambujal, hoje loja de materiais de construção Casa Graciano, foi inaugurada 
em 1 de maio de 1936 por iniciativa de Joaquim Penim Marques, Francisco Penim Ramada, Celestino 
Marques, Custódio d’ Oliveira e Lino da Costa Cheis. Foi construída pelos irmãos Nicolau e António 
dos Santos, pedreiros locais. Por se localizar num ponto central do panorama rural sesimbrense da 
época, este estabelecimento fabril destinava-se a servir a moagem de cereais produzidos naquelas que, 
à altura, eram as densamente semeadas zonas do Zambujal, Azoia, Caixas, Alfarim e outros locais 
circundantes, operando sob o nome comercial de Penim, Ramada, Marques & Oliveira, L.da.

A notícia de inauguração da fábrica permitiu perceber que a alma do edifício era um 
conjunto de dois casais de mós francesas que, através de um sistema de correias, eram 
animadas por um motor diesel de marca National. Todo o engenho foi montado por João 
Garcêz de Carvalho e custou 150 contos. No que diz respeito aos circuitos funcionais 
internos, a unidade do Zambujal andou a par do que hoje se pode observar nas moagens da 
altura: existia um silo subterrâneo de onde o cereal saía por meio de alcatruzes até um ou 
mais mecanismos de crivo e sopro para limpeza, para ser então demolhado e moído60. 

O funcionamento deste estabelecimento implicou lidar diariamente com um problema 
difícil de ultrapassar: a falta de água nas proximidades. Graciano Marques, fundador da 
Casa Graciano, informou-nos que António Marques Tiago, seu pai e funcionário daquela 
moagem, fazia duas viagens diárias de carroça transportando 500 litros de água, essencial 
para a demolhagem do cereal e para o arrefecimento do engenho.

A Moagem do Zambujal foi encerrada no final da década de 1940, dando origem ao 
estabelecimento que hoje conhecemos. A maquinaria foi vendida, a funcionar, para operar 
na Chamusca. Hoje persiste o edifício em cuja arquitetura podemos ainda perceber a função 
original, caso das portas nas empenas do piso superior, destinadas a receber o cereal que 
ali era armazenado. Ainda é vulgar ouvir dizer a algumas pessoas que compraram esta ou 
aquela peça de ferramenta na “Moagem” (Fig. 135 a 138).

60 O Cezimbrense, de 10 de maio de 1936.
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135
Perspetiva da 
fachada da antiga 
Moagem do 
Zambujal, hoje Casa 
Graciano. 
Foto: DCMP

137
Aspeto da antiga 
moagem em que 
se percebe ainda 
o vão de grandes 
dimensões para 
acesso ao piso 
térreo e a porta na 
empena oeste para 
receção do cereal. 
Foto: DCMP

136
Pormenor de uma 
das várias argolas 
para prender os 
animais à chegada 
ao estabelecimento. 
Foto: DCMP

138
Notícia dando conta 
da inauguração do 
estabelecimento de 
moagem de cereais 
no Zambujal. 
O Cezimbrense, de 10 de 
maio de 1936.
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  moagem de sesimbRa 
 Localização:  Zambujal
 Acesso:  Não visitável
 Cronologia:  Março de 1988 (remodelação da unidade original visando aumento   

  qualitativo e quantitativo da produção)
 Coordenadas:  38º 26´ 55.29´´N / 9º 08´ 00.26´´W
 Descrição:  Moagem industrial em pleno funcionamento, com capacidade de 
  produção de 60 toneladas de farinha por dia, que cresceu a partir do   

  moinho de vento “do Joaquim do Moinho” ou da “Cabreira”, no centro 
  da unidade produtiva. As moendas são compostas por rolos de aço e mós 
  francesas. Todo o ciclo percorrido pelo cereal é automatizado. A área de 
  implantação do complexo principal tem, aproximadamente, 1600 m2. 
 Estado de Conservação: Muito bom

A Moagem de Sesimbra, propriedade de Joaquim Paulo Pereira, é o testemunho 
físico de um processo contínuo de melhoria e atualização de equipamentos, objetivando 

Moagens Industriais de Hoje

139
Aspeto exterior 
da Moagem de 
Sesimbra.
Foto: DCI
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sempre o aumento da produtividade e da qualidade, que tem início num moinho de 
vento e chega aos nossos dias como uma unidade industrial automatizada.

Inicialmente, o moinho de vento da “Cabreira”, descrito anteriormente, foi capaz 
de grande produção face aos restantes, já que contava com três casais de mós de 120 
centímetros e não dependia totalmente da energia eólica. Possuía, para tal, um motor 
diesel da marca C.F. Wilson, construído em Aberdeen (Inglaterra), com potência de 
23-25 bhp e distribuído por Sabino da Silva, Máquinas Agrícolas e Industriais, firma 
localizada na Rua dos Fanqueiros, em Lisboa.

Com a intenção de aumentar a capacidade produtiva do Moinho da “Cabreira”,  
Joaquim António Pinhal Pereira, pai do atual proprietário, Joaquim Paulo Pereira, 
levou a cabo um conjunto de remodelações ao nível da receção dos cereais, da sua 
limpeza e da moenda, em março de 1988. Com esta remodelação foram construídas 
novas instalações anexas à torre do moinho, passando a moenda para esta nova casa e 
a aparelhagem de limpeza para o interior daquele. A unidade produtiva possuía agora 
aparelhagem de limpeza mais eficiente, e na área da moenda aliava casais de mós 
francesas vindas de Reguengos de Monsaraz a rolos de aço.

Daqui em diante assistiu-se a um conjunto muito alargado de melhorias constantes no 
depósito, transporte, limpeza, moagem e embalagem do cereal, tendo sempre como objetivo 
aumentar a quantidade e a qualidade do produto final. Hoje a Moagem de Sesimbra é um complexo 
industrial modelar no concelho. Capaz de produzir 60 toneladas de farinha em 24 horas, a unidade 
é automatizada e conta, ao nível da força motriz, com 48 motores elétricos: 12 para os seis moinhos 
de rolos, quatro para os casais de mós francesas, quatro para os peneiros, 20 para os aparelhos da 
primeira limpeza e oito para os aparelhos da segunda limpeza. Porque o trigo recebido possui 
uma grande quantidade de outras matérias que não são desejadas (trigo já germinado, “gorgulho”, 
sementes diversas, palha, pedras, arames, pó, entre outros) o processo de limpeza é elaborado e 
conta com um conjunto alargado de maquinaria: tararas, despedradoras, despontadoras, ímanes, 
eclusas, ventiladores aspiradores, escovadoras e outros. Cada máquina com sua função. Entre estas 
o cereal circula por meio de elevadores com alcatruzes e sem-fins. Por vezes também se utiliza a 
ação da força da gravidade. A molhagem é outra fase, em que o trigo é humedecido e deixado a 
repousar durante cerca de 22 a 40 horas. Finalmente o cereal é moído em fases, passando por seis 
moinhos duplos de aço, sendo peneirado entre cada passagem. Após a moagem do cereal segue-
-se a embalagem da farinha, processo também automatizado. O complexo ocupa uma área total 
aproximada de 1600 m2 e emprega 12 funcionários (Fig. 139 a 150).



141
Instalação de novos 
silos.
Foto: DCMP

140
Silos de farinha. 
Foto: DCMP

142
Trieur. 
Foto: DCMP

143
Veio sem-fim para 
molhagem do trigo. 
Foto: DCMP

144
Moinhos de rolos 
de aço. 
Foto: DCI
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145
Filtro de 
despoeiramento. 
Foto: DCI

146
Ciclonetes. 
Foto: DCI

148
Ventilador e filtros 
Foto: DCI

147
Escovador 
Foto: DCI

149
Peneiros 
Foto: DCI

150
Equipamento 
automático 
de pesagem 
e embalagem 
Foto: DCI
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S
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Os resultados apresentados, como se disse, são produto de um trabalho de 
campo levado a cabo durante cerca de um ano e meio, entre o verão de 2010 e o inverno 
de 2011. A sua realização, em estreita e indispensável colaboração com membros-chave da 
comunidade, permitiu a recolha de um importante volume de informação. A sua organização 
deu lugar à publicação deste Engenhos de Moagem de Cereais, que reúne pela primeira vez 
testemunhos materiais desta atividade em Sesimbra. A recolha quis-se tão completa quanto 
possível, mas, inevitavelmente, admite-se a existência de outros vestígios e também o facto 
de a informação apresentada poder estar incompleta. Como exemplos nesta área, destacamos 
o grande volume de mós dispersas pelo concelho, cuja inventariação e contextualização são 
necessárias. É o caso da mó que fica a descoberto na praia de Sesimbra nos dias de temporal, 
a nascente da Fortaleza de Santiago, quando a maré baixa coincide com grandes descargas 
de águas pluviais da conduta na qual confluem duas das ribeiras da vila. É igualmente o caso 
das mós que estão presentes em habitações privadas por todo o concelho e que lhes servem 
de elementos decorativos. 

Existem ainda outras situações com as quais nos deparámos e cujo esclarecimento é 
necessário. É o caso do Moinho Velho identificado na Planta de local da praia das Cruzinhas 
e das baterias que ali se devem colocar. Anno de 185261 cuja representação não parece identificá-  
-lo com o moinho de água da praia do Moinho de Baixo, colocando-o antes noutro local, mais 
a sul, perto dos Medos do Penedo. Além destes, outros testemunhos, de cariz documental, 
merecem atenção. É o caso dos inúmeros registos de pagamentos de foros em trigo, feitos 
por moleiros da região, constantes, por exemplo, nos livros de receitas da Santa Casa da 
Misericórdia de Sesimbra62. 

Para que se possa ter uma melhor perceção da dispersão dos engenhos de moagem de 
cereais identificados, o presente trabalho é complementado por uma carta do concelho em 
que os mesmos estão representados. A sua ordem de apresentação é a mesma observada 
no texto. Considerando a dependência dos engenhos de tecnologia mais tradicional das 
caraterísticas dos seus locais de implantação, mostram-se níveis de informação em que se 
apresentam as principais curvas de nível do terreno (a cinzento) e, igualmente, os cursos 
de água associados (a azul). Apresentam-se também os principais topónimos do território 
concelhio.  

61 Arquivo Histórico Militar do Exército Português, ref. 3196_IV-2A-27-39 Foz ou Aguncheiras.
62 Ver por exemplo a referência do Arquivo Municipal SCMS/C/A/ 04.Lv.01 – Livro de Registo de Receita da Santa Casa 
da Misericórdia de Sesimbra – 1732-1811
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Motor a 
gasogénio 
Hornsby-
-Stockport. 
Foto: DCI
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¬ Joaquim Pereira (Moinho do Joaquim do Moinho e Moagem de Sesimbra)

¬ José Emídio Peralta (Moinho do Batista)

¬ José Martinho (Azenha da Aiana)

¬ José Marques Rocha (Moinho do Macaco e Moinho do Outeiro)

¬ Jorge Marques (Moagem do Zambujal)

¬ José Orlando Ribeiro (Moinho do Casalão)

¬ Leonor Paixão (Moinho do Canino)

¬ Luís Marques Rocha (Moinho do Macaco e Moinho do Outeiro)

¬ Luís Reis (Moinho do Elisário)



¬ Luís Uva (Moinho do Casal das Figueiras)

¬ Luísa Emília Neves (Moinho do Jorge Amaro)

¬ Noel Ramada (Moinho do Amadeu)

¬ Paulo Cancella de Abreu (Moinho do António Sebastião Marques)

¬ D. Pedro Holstein Beck (Moinho do Calhariz)

¬ Portugal Telecom (Moinho do Ti Virgílio Raimundo)

O acompanhamento 
dos trabalhos de 
campo foi feito por 
(da esquerda para a 
direita) Luís Rocha, 
José Rocha, Arménio 
Correia, Joaquim 
Pereira e Joaquim 
Paulo Pereira
Fotografia: DCI
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Foto: António Chagas
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 Engenhos de Moagem 
 no Concelho de Sesimbra
 1. Outeiro Redondo
 2. Castelo de Sesimbra
 3. Rua das Atafonas
 4. Azenha de Sesimbra ou do João Henrique
 5. Azenha da Aiana ou do Casal dos Cardosos
 6. Moinho de Cima
 7. Moinho de Baixo
 8. Moinho da Brava
 9. Moinho da Apostiça
 10. Moinho dos Sete Caminhos, do Fuça ou do Ralaço
 11. Moinho de Palames ou do Pinga-Azeite
 12. Moinho dos Cabeços
 13. Moinho das Caixas
 14. Moinho Novo, do Chocolate ou do Domingos Pingueira
 15. Moinho do Canino, do Faustino ou do Afonso
 16. Moinho do Joaquim do Moinho ou da Cabreira
 17. Moinho do Calhariz
 18. Moinho do Elisário, do Maltês ou do Surdo
 19. Moinho de Santana ou do Alípio Loureiro
 20. Moinho do Outeiro
 21. Moinho do Facho ou do “Ti” Virgílio Raimundo
 22. Moinho do Facho, do Cocheira ou do Jorge Amaro
 23. Moinho do Casalão, da Corredoura ou do Cocharra
 24. Moinho do António Sebastião Marques ou do Açorda
 25. Moinho do Casal das Figueiras ou do “Ti” João Cardoso
 26. Moinho da Forca
 27. Moinho do Zé “Maloio” ou do “Macaco”
 28. Moinho do Zé Moleiro
 29. Moinho do Carlos Jacob, do Areia ou Caldeira
 30. Moinho do Amora, do Faria ou dos Cães
 31. Moinho da Lage ou do Ramada
 32. Moinho do António Moleiro
 33. Moinho do Bacalhau
 34. Moinho do Guilhermino Zé-Zé
 35. Moinho do António Moleiro
 36. Moinho do Amadeu
 37. Moinho do Batista
 38. Moagem de Sampaio
 39. Moagem do Zambujal
 40. Moagem de Sesimbra
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