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RESUMEN: No ano 2010, um grupo de arqueólogos, antropólogos, topógrafos, desenhadores e
arquitectos procederam ao registo e análise exaustiva de um moinho de tipologia arcaizante,
implantado no curso inferior do Rio Sabor. O estudo desenvolvido faz parte de uma série de medidas
de minimização do impacto sobre o património, que a construção de uma barragem hidroeléctrica irá
provocar. Este moinho, implantado no sítio localmente designado como “Poço das Gralhas”, pertence
administrativamente à freguesia da Cardanha (Torre de Moncorvo, Bragança, Portugal). Integrado na
investigação relativa aos Sistemas de Moagem regionais, este elemento patrimonial foi escolhido para
caracterizar uma das tipologias mais ancestrais ainda hoje presentes no rio Sabor, a de moinhos de
canais. O estudo desta ocorrência não incidiu apenas na estrutura de moagem, mas também em todas
as outras construções de apoio: habitação do moleiro, currais, socalcos… Por outro lado, também se
analisou a relação desta unidade funcional com as povoações que servia, obtendo-se assim um cenário
abrangente da pretérita actividade moageira no Vale do Baixo Sabor.
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Rio Sabor, Torre de Moncorvo, Portugal.
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Introdução: contexto, objectivos, fontes e métodos
O actual Plano Nacional de Barragens de Portugal contempla, entre outros trabalhos, a
construção de uma série de infraestruturas que irão afectar de diversas maneiras a
numerosos

elementos

patrimoniais.

No

caso

específico

do

Aproveitamento

Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), situado na bacia hidrográfica do rio Douro, em
plena região transmontana, foi elaborado um Plano de Salvaguarda do Património com
o propósito de implementar um conjunto de medidas minimizadoras do impacto das
obras. Estas medidas pretendem “salvaguardar”, através de registos exaustivos, a
memória das ocorrências patrimoniais identificadas.
Por iniciativa dos assinantes deste trabalho e com a anuência da coordenação técnica e
da empresa dona de obra Energias de Portugal (EDP), está a desenvolver-se um estudo
multidisciplinar sobre os sistemas tradicionais de moagem no Baixo Sabor. O dito
estudo, de carácter geral e abrangente, pretende analisar, nesta fase inicial, diversos
casos correspondentes a unidades moageiras de diferentes tipologias, entre as quais se
encontra o Moinho do Poço das Gralhas.
No ano 2010, uma equipa interdisciplinar 1 estudou o Elemento Patrimonial 319 (EP
319) ou Moinho do Poço das Gralhas, implantado na margem direita do curso inferior
do rio Sabor. A ocorrência patrimonial em questão pertence administrativamente à
freguesia da Cardanha, integra-se no município da Torre de Moncorvo e faz parte do
distrito de Bragança, na região portuguesa de Trás-os-Montes (Fig. 1).
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Para além dos autores, também participaram neste trabalho outros profisionais que importa referir. O levantamento topográfico foi
realizado por Bruno Carvalho, Rui Martins e Rui Cipriano, da empresa Dualidade. O levantamento arquitectónico adaptado para
publicação é obra de José Rodrigues. Nos trabalhos de limpeza e desassoreamento da estrutura principal também contribuíram os
arqueólogos Rui Coelho e Jorge Feio. O levantamento das gravuras rupestres associadas a este moinho foi realizado pelos
arqueólogos Dário Neves, Pedro Xavier e Rodrigo Dias, coordenados por Sofia Figueiredo. Os inquéritos orais às povoações locais
foram orientados pelo antropólogo Valdemar Pinho. A pesquisa arquivística foi realizada por Cristina Pessanha. A cartografia em
ambiente SIG foi elaborada pelo geógrafo João Monteiro e o gráfico termopluviométrico pela geógrafa Ana Rita Ferreira. O espólio
arqueológico, entretanto recuperado, foi alvo de tratamentos específicos por parte dos restauradores Lara Cristiana Nunes e André
Tereso. A todos eles, o nosso agradecimento pelo empenho e profissionalismo largamente demonstrados.
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Fig. 1 – Mapa de localização geográfica do Moinho do Poço das Gralhas. Elaborado por João Monteiro

O principal objectivo do estudo do Moinho do Poço das Gralhas era o de recuperar,
salvaguardar e transmitir a maior quantidade possível de informações relativas a ele.
Neste aspecto, o contributo das fontes orais mostrou-se fulcral, pois o engenho
moageiro encontrava-se desactivado e abandonado, e das nossas pesquisas documentais
não se conseguiram obter resultados significativos. A memória das comunidades locais,
transmitida oralmente de geração em geração, forneceu inúmeros dados sobre o antigo
funcionamento desta unidade moageira.
A metodologia implementada passou sucessivamente por diversas fases de trabalho de
campo e de gabinete: análise toponímica e cartográfica, prospecções arqueológicas
prévias, pesquisa bibliográfica e documental, levantamento fotográfico, realização de
inquéritos semidirectivos às povoações locais, levantamento topográfico da unidade
funcional, elaboração de histórias de vida cruzadas, levantamento arquitectónico do
património edificado e levantamento das gravuras rupestres contemporâneas associadas
ao moinho.
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Os resultados finais desta pesquisa foram recolhidas numa ampla e exaustiva memória
descritiva (ROLO & OLIVEIRA, 2010), da qual este texto apenas supõe um resumo
adaptado e contextualizado para a sua publicação. Outros antecedentes bibliográficos
deste tipo de pesquisas podem-se consultar na bibliografia disponível, especialmente
para os casos dos rios Tâmega, no Norte do país (ABRANTES, 1985 e SOEIRO, 198788) e Guadiana, no Sul (LANÇA, 2003).

Os sistemas tradicionais de moagem no Baixo Sabor
O Moinho do Poço das Gralhas localiza-se, como já foi anteriormente referido, no
curso inferior do Rio Sabor. As principais características desta bacia hidrográfica
passam por um conjunto heterogêneo de realidades muito marcantes para as povoações
locais: uma interioridade montanhosa e rural, longe dos grandes núcleos urbanos do
litoral; uns profundos contrastes orográficos, que tornam difíceis as comunicações
terrestres; um povoamento concentrado, com núcleos afastados entre si; uma economia
tradicional de base agropecuária, sustentada principalmente pela cultura de diferentes
cereais panificáveis; uma brutal crise demográfica e um clima relativamente hostil,
propiciador da identificação desta zona com a região designada Terra Quente
Transmontana (MATTOSO et al., 2010). Em relação ao aproveitamento tradicional dos
recursos hidráulicos, convém ainda destacar o facto de que a existência de uma marcada
seca estival impede o normal o funcionamento dos engenhos de moagem implantados
nos ribeiros secundários por causa da ausência sistemática de água durante este período
quadrimestral (Fig. 2).

Fig. 2 – Gráfico termopluviométrico: normais de precipitação e temperatura de Bragança, 1981-2010. Elaborado por Ana R. Ferreira
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A primeira aproximação ao estudo dos aproveitamentos moageiros pré-modernos na
zona alvo de análise realizou-se através da elaboração de diversas cartografias
diacrónicas, que foram de grande utilidade à hora de identificar sistemas complexos ou
intensivos de exploração hidráulica. Tomando como ponto de partida a Carta Militar de
Portugal (CMP) à escala 1:25.000, realizaram-se quatro mapas em ambiente SIG,
correspondentes à localização das unidades moageiras identificadas em pleno auge de
exploração (1948), em pleno abandono (2005), em fase de Estudo de Impacto
Ambiental do AHBS em fase de RECAPE (2006) e com os resultados das novas
prospecções arqueológicas entretanto realizadas (2010-2011). A comparação das
diferentes densidades registadas bem merece um comentário explicativo.
A distribuição das unidades moageiras, cartograficamente identificadas na região mais
meridional da bacia hidrográfica do Rio Sabor, nos meados do século passado (1948)
apresenta-se agora. O conjunto de ocorrências marcadas assinala um contexto sistémico
de máxima actividade histórica para estes, com quase uma centena de unidades
registadas, sendo de destacar a existência de determinadas linhas de água secundárias
submetidas a exploração intensiva, como a Ribeira dos Moinhos, que concentra dezoito
casos, ou o Ribeiro do Resinal, com onze elementos contabilizados (Fig. 3).

Fig. 3 – Cartografia distributiva das unidades moageiras em 1948. Elaborada por João Monteiro a partir da CMP
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Se fizéssemos uma projecção teórica da futura área da albufeira da barragem do Baixo
Sabor sobre a cartografia que acabámos de expor, o número de moinhos afectados seria
de vinte e três.
Meio século depois, nas mesmas cartas militares, agora datadas do ano 2005, apenas se
registam para esta mesma área três ocorrências, todas elas implantadas no trecho final
da Ribeira dos Moinhos, pertencente à freguesia do Felgar.
Os resultados das recentes prospecções arqueológicas permitiram-nos comprovar que
ainda hoje se preservam quarenta e quatro moinhos em ruinas e trinta e seis restos de
açudes na área da futura albufeira, perfazendo um total de oitenta casos (Fig. 4).

Fig. 4 – Unidades moageiras identificadas na área da albufeira em 2010-2011. Cartografia elaborada por João Monteiro

À semelhança do que aconteceu noutras regiões, na segunda metade do s. XX produziuse uma mudança absoluta de paradigma tecnológico e de contexto histórico, tendo-se
produzido em apenas duas gerações uma ruptura radical no modelo político, social,
económico e demográfico, a qual também permite explicar a actual crise profunda do
meio rural transmontano.
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O Moinho do Poço das Gralhas. Caracterização geral
Implantado na margem direita do rio Sabor, no sítio outrora conhecido como Entre
Termos, o moinho do Poço das Gralhas insere-se numa propriedade de extensão
considerável e da qual também faziam parte, nos meados do século XX, a casa do
moleiro, um galinheiro, uma cabana de pastor, várias plataformas agrícolas, uma eira,
um forno de secar figos, uma calçada e um afloramento com diversas datas gravadas.
Tratar-se-ia, portanto, de uma unidade agropecuária de cariz multifuncional,
exemplificando um dos tipos característicos da exploração económica tradicional do
meio rural nesta região. No entanto, o engenho moageiro destaca-se claramente como a
principal entidade estruturante do conjunto (Fig. 5).

Fig. 5 – Composição fotográfica do estado do Moinho do Poço das Gralhas no Inverno de 2010. Imagem: André Rolo

Antes de proceder à descrição dos restos arqueológicos que conformavam, no momento
de estudo, o Moinho do Poço das Gralhas convém fazer uma pequena referência às
condições de acesso ao mesmo. A sua localização difícil, no fundo de uma encosta
íngreme, junto a inúmeras fragas graníticas, condicionava fortemente a acessibilidade a
este engenho. É por isso que, a partir de um dos caminhos em terra batida que saíam do
núcleo da Póvoa em direcção ao rio Sabor foi construída uma robusta calçada para
desviar-se, propositadamente, até ele. Os principais utentes deste moinho eram
antigamente os vizinhos da Cardanha e os da Póvoa, todos eles da mesma freguesia.
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A implantação do moinho em pleno leito do rio, condicionou o facto de esta estrutura
de moagem apresentar uma clara dualidade construtiva, sempre estruturada a partir de
dois planos horizontais, correspondentes a uma parte inferior fixa e outra superior
amovível. Este facto é comum a muitos dos moinhos localizados no mesmo leito do Rio
Sabor, que é conhecido localmente como o Rio Bazófias, ou seja, o rio traiçoeiro:
qualquer chuva é capaz de provocar uma rápida, violenta e perigosa correnteza.

Fig. 6 – Planta do Moinho do Poço das Gralhas no Inverno de 2010. Elaborada por José Rodrigues

8

A estrutura fixa que conformava o engenho de moagem era constituída por dois
elementos principais elaborados em xisto e granito sobre substrato geológico xistoso: o
açude (A) e os canais (C1, C2, C3 e C4). O primeiro cumpria as funções de retenção e
encaminhamento da água em direcção aos rodízios, enquanto os segundos afunilavam a
passagem da água para optimizar o aproveitamento da sua força motriz. A planta desta
estrutura fixa inferior é de formato subrectangular, destacando especialmente os quatro
canais capeados por grandes lajes horizontais colocadas assim para conferir estabilidade
ao conjunto, ao tempo que serviam de assento à estrutura amovível superior (Fig. 6).
O açude constitui-se como uma estrutura linear em pedra, muito robusta, de secção
subtriangular, elaborada com blocos de granito de grandes dimensões. Partindo de um
plano teórico vertical, aprecia-se claramente o facto de os ditos blocos estarem virados
para margem direita do rio Sabor, isto é, para o lado em que o rio corre em direcção aos
canais de admissão de água. Actualmente, só se conserva uma pequena porção do
comprimento total do açude que, segundo diversos registos fotográficos antigos e vários
depoimentos orais, inicialmente atravessava o rio na diagonal quase até à margem
oposta. No extremo proximal, o açude encosta a uma grande fraga muito erodida,
assinalando o fim da área destinada ao represamento da água. Os blocos foram
originalmente aparelhados sem qualquer tipo de argamassa, por recurso à técnica de
alvenaria insossa ou pedra seca. A união entre os grandes elementos graníticos que
integram o açude foi reforçada através do emprego sistemático de escassilhos de xisto.
Relativamente aos quatro canais identificados no decurso dos trabalhos de limpeza e
desassoreamento dos restos deste engenho moageiro, convém referir que foram
numerados sucessivamente desde a parte mais próxima ao leito até à margem direita do
Sabor: C1, C2, C3 e C4. Nos dois canais intermédios (C2 e C3) ainda é visível o
reaproveitamento construtivo de duas mós que acabariam por funcionar como elementos
destinados a facilitar a passagem pedestre de um canal a outro. Quanto ao último deles
(C4), devemos destacar o facto de apresentar uma morfologia dissemelhante em relação
aos anteriores, pois é muito mais estreito e sinuoso, razão pela qual somos inclinados a
pensar que originalmente não deveria ter assumido funções moageiras. Por cima dos
canais haveria originalmente uma série de grandes lajes dispostas horizontalmente em
jeito de pontões, algumas das quais ainda se conservavam in situ. Tecnologicamente,
tratar-se-ia de um moinho fixo de eixos verticais e rodízios horizontais.
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A estrutura amovível deste engenho estaria, por sua vez, integrada por vários casais de
mós, eventualmente três ou quatro, e por um abrigo temporário para refúgio do moleiro.
Esta espécie de cabana, construída em materiais perecíveis, como pequenos troncos e
galhos de giestas, tinha poucos custos e facilitava ao moleiro um rápido abandono em
caso de cheia. Construções em terra firme e até certo ponto semelhantes podem-se ver
em OLIVEIRA et al., 1988. A cada canal corresponderia teoricamente um cabouco e
um rodízio com o seu respectivo casal de mós, sendo duvidoso o caso de C4 (Fig. 7).

Fig. 7 – Corte esquemático do Moinho do Poço das Gralhas e proposta de recriação original. Elaborada por José Rodrigues

Esta tipologia construtiva, que poderiamos designar intuitivamente como de “moinho de
canais” é pouco frequente no Baixo Sabor. No entanto, existe um caso, ainda em fase de
estudo, que até certo ponto poderá vir a ser apontado como possível paralelo do Moinho
do Poço das Gralhas num futuro próximo.
Seja como for, o certo é que se conhecem diversas analogias tipológicas recolhidas na
bibliografia especializada referida para outros rios de Portugal. Assim, por exemplo,
poderiamos citar diversos casos que foram registados na freguesia de Abragão, no rio
Tâmega (DIAS et al., 1959: Est. IV, fig. 1; SOEIRO, 1987-88) ou na região do Alto
Douro (OLIVEIRA, 1967: 51; OLIVEIRA et al., 1983: 108, figs. 58-59). Na primeira
destas ocorrências, a estrutura temporária de carácter perecível estava construída em
tábuas de madeira, enquanto na segunda das situações referidas, a “cabana” era
composta de giestas e ramos de outros elementos de natureza vegetal.
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Os paralelos mais próximos ao Moinho do Poço das Gralhas que conseguimos
identificar em fundos fotográficos antigos, estavam implantados na Foz do Sabor,
embora já na margem direita do rio Douro (www.espoliofotograficoportugues.pt, Ref.
FP 02418, 02421, 02423. Consulta realizada no dia 27-03-2012).
Ao que tudo parece apontar, este tipo de engenhos de moagem estaria entre os mais
“arcaizantes” da centena de engenhos que foram registados no âmbito geográfico do
Baixo Sabor. Um dado importante a reter é o facto de termos comprovado através de
numerosos inquéritos orais que o principal problema dos sistemas de moagem
implantados nas ribeiras afluentes era a sazonalidade imposta pela seca estival (falta de
água suficiente para moer), enquanto no rio Sabor as dificuldades eram exactamente as
opostas, sendo frequentes as cheias no inverno (excesso de água para a moagem).

O Moinho do Poço das Gralhas. Tentame de biografia
Desconhecemos as origens certas e a data exacta de construção do Moinho do Poço das
Gralhas, mas felizmente podemos contar com uma série de elementos que nos
permitem realizar uma biografia aproximada do mesmo. Durante os trabalhos de
limpeza, foram registados mais de quinhentos elementos, destacando-se três mós
inteiras, uma rela, um lobete, uma segurelha, várias penas dos rodízios e duas moedas
cunhadas a martelo, eventualmente datáveis dos meados do século XVII (Figs. 8 e 9).

Fig. 8 – Rela do Moinho do Poço das Gralhas

Fig. 9 – Moedas do Moinho do Poço das Gralhas
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Por outro lado, junto ao moinho e provavelmente associadas ao seu momento de
actividade, existem várias inscrições rupestres que, para além de motivos alfabetiformes
e de um cruciforme de base triangular, representam várias datas compreendidas entre os
anos de 1783 e 1878. Já no relativo às fontes documentais, convém destacar o facto de o
Arquivo Municipal de Torre de Moncorvo conservar nos Registos de Licença de Porta
Aberta os nomes dos diferentes donos do moinho a partir do ano 1929. Trata-se de uma
propriedade que foi transmitida de geração em geração no seio da mesma família rica da
vila, sempre por via feminina e com a única excepção do seu último titular, que, não por
acaso, é neto de Dona Raquel Guilhermina Castro Valente, a qual, por sua vez, também
era a dona da Azenha do Poço da Barca, outro engenho moageiro implantado na mesma
margem do mesmo rio e a escassa distância, a montante do Moinho do Poço das
Gralhas. Finalmente, os inquéritos entretanto realizados ao último proprietário, ao
último moleiro e a outros membros da comunidade local foram de grande utilidade à
hora de constatar as diferentes actividades que se levavam a cabo neste prédio, o regime
de exploração do moinho e diversos pormenores construtivos que actualmente já não se
conservam. A densidade das informações orais que foram recolhidas também nos
permitiu “recriar” uma narrativa coerente sobre as vivências que marcaram este espaço.
Assim, por exemplo, sabemos que nos meados do século XX a proprietária do engenho
arrendava a sua posse a um moleiro, o senhor José Grilo, o qual, por sua vez, explorava
sazonalmente vários engenhos de moagem, em função da disponibilidade de recursos
hídricos em diferentes ribeiras da zona. Durante o período de funcionamento do Moinho
do Poço das Gralhas, o moleiro e a sua família habitavam-no com carácter permanente.
O agregado era formado por um homem, a sua esposa, dois filhos e duas filhas. Todos
eles ajudavam na exploração do moinho, no trabalho das terras e nos cuidados do gado.
Os sacos de cereal eram transportados ao dorso de burros propriedade do moleiro. Em
troca da farinação, os clientes pagavam uma maquia ou percentagem sobre o grão.
Localmente, o pão não era apenas o nome do produto final, pois esta palavra designava
também o próprio grão e o sustento alimentar na sua totalidade. Nas encostas da zona
envolvente, designada como Fragada cultivavam-se ou fabricavam-se os distintos
cereais panificáveis, destacando especialmente o centeio e o trigo. O primeiro
predominava nos terrenos de base xistosa (no barrio), enquanto o segundo preferia os
de substrato geológico granítico (o sairinho).
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Conclusões
Felizmente, através da consulta de bibliografia específica sobre este tema, hoje podemos
saber como era a cultura dos cereais e o processo tradicional da malha na década de
cinquenta do século passado, na mesma freguesia em que se localiza o Moinho do Poço
das Gralhas: A Cardanha (VALENTIM et al., 1955; SANTOS JÚNIOR, 1977: 83-115).
Neste primeiro trabalho sobre os sistemas tradicionais de moagem no Baixo Sabor,
apresentámos um engenho singular de tipologia arcaizante. Cremos que a colaboração
de numerosos profisionais envolvidos interdisciplinarmente neste estudo tem-se
manifestado como uma metodologia frutífera. Embora nos seja, por enquanto,
totalmente desconhecida a data de construção original do Moinho do Poço das Gralhas,
a presença arqueologicamente contextualizada de diversos elementos datáveis de
meados do século XVII indica-nos, como mínimo, uma antiguidade pluricentenária para
este tipo de moinhos de canais no Baixo Sabor (Fig. 10).

Fig. 10 – Aspecto final do Moinho do Poço das Gralhas após os trabalhos de limpeza. Fotografia: André Rolo

Entretanto, outros moinhos e azenhas de tipologias bem diferentes estão a ser alvo de
estudo pormenorizado nesta mesma região. Esperamos que, a pouco e pouco, os frutos
destas pesquisas venham a ser publicados no seu devido momento e uma vez finalizados
os trabalhos em curso.
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