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exposição
“moinhos de maré
do ocidente europeu”
Palestra
Moinhos de maré do Ocidente europeu um projecto centrado em recursos do
litoral atlântico da Europa
22 de Janeiro, 21h

BREVE NOTA BIOGRÁFICA
Ana Cláudia Silveira é técnica superior de

“Moinhos de maré do Ocidente europeu - um

investigação,

conservação,

reabilitação

e

projecto centrado em recursos do litoral

divulgação de moinhos de maré existentes no

atlântico da Europa”

espaço europeu.

Em diversos locais abrigados do litoral atlântico

A exposição visa contribuir para a divulgação

europeu, foram edificados moinhos accionados

junto de um público alargado destes elementos

pelo fluxo e refluxo da maré. Alguns exemplares

patrimoniais comuns ao litoral atlântico europeu

chegaram aos nossos dias, por vezes ainda em

e para o desenvolvimento das respectivas

funcionamento, e constituem hoje um exemplo

potencialidades.

História da Câmara Municipal do Seixal.
Integrada na equipa do Ecomuseu Municipal do
Seixal, foi responsável pela coordenação entre
2004 e 2006 do projecto "Moinhos de Maré do
Ocidente europeu: valorização do património
natural

e

cultural

como

recurso

de

desenvolvimento", desenvolvido com o apoio do
Programa Cultura 2000 da Comissão Europeia.
Encontrando-se a preparar uma dissertação de
doutoramento em História Medieval, tem vindo a
interessar-se pela investigação de temáticas
centradas na organização e desenvolvimento
dos espaços litorais, estudando, entre outros
aspectos, a edificação de moinhos de maré em
Portugal, em particular no estuário do Tejo.
Actualmente está envolvida na programação de
actividades para o moinho de maré de Corroios,
um dos núcleos museológicos que constituem o
Ecomuseu Municipal do Seixal.

das capacidades desenvolvidas pelo Homem
para

tirar

proveito

das

forças

naturais,

respeitando o ecossistema em que se integra.

Esta comunicação vai centrar-se no projecto que
enquadrou a organização da exposição e na
temática da edificação e funcionamento de

A exposição "Moinhos de Maré do Ocidente
Europeu", actualmente em circulação na Europa,
encontra-se

em

exibição

no

Centro

de

Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila
do Conde de 22 de Janeiro a 18 de Abril
próximo.
Organizada

no

âmbito

de

um

projecto

coordenado pelo Ecomuseu Municipal do Seixal,
resulta da colaboração de mais de 20 instituições
e investigadores devotados a projectos de

moinhos de maré na Europa.

