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Razões dos moinhos de São Miguel:
‘O pão nosso de cada dia...’
FOTOGRAFIA. COLEÇÃO PARTICULAR
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Os Moinhos
da Condessa

Moinho do Félix, no lugar da Mãe d’Água

Azenhas das Sete Cidades em finais do século XIX
de vento é movido pela força do vento. Sem
se entrar em pormenores, diga-se apenas
que,quantoàcobertura,osqueseconhecem
na ilha, denotam uma influência matricial
sueca-inglesa (estudo de Ernesto Veiga de
Oliveira); no entanto, quanto ao aparelho
motor,acusamumainfluênciadocontinente
português (segundo Rui de SousaMartins).
Sendo, aparentemente, posteriores ao séculoXVIII.Depois,houveaindaosmoinhos
a vapor e os elétricos.
Sendo o pão, naqueles tempos, o alimento base das gentes, sobretudo das mais humildes, sem moinhanão haviafarinhae sem
farinha não havia pão. Para os mais pobres,
até ao século XIX, sobretudo o de trigo, depois o de milho. O moinho era um elo indispensávelnumacadeiaqueseiniciavanocultivodoscereaisnasterraseterminavanamesa
das casas. Para contar a história como deve
ser, mas abreviando-a, háque dizer que, não
fazendo conta aos moinhos de mão, a partir
de 1474 só o capitão-do-donatário podia ter
moinhos. O monopólio só começaria a abrir
brechastrêsséculosdepois.Umaprimeirainvestidatevelugarem1765,comofuturoMarquês de Pombal, no entanto alegislação, que
se saiba, ou não foi posta em prática ou teve
aplicação restrita. Meio século depois, em
1821,novalei,provadequeaanteriornãofora
devidamenteaplicada,paraapenasem1846
o monopólio ser finalmente abolido.
Até ao aparecimento dos primeiros moinhosdevento,cujouso,ocasionadopelapressão dos fregueses, só viria a generalizar-se
no século XIX, as atafonas e os moinhos de
água dominavam a paisagem da ilha de São
Miguel. Sóem1611,équeencontramosaprimeira notícia confirmada de um moinho de
vento nos Açores, que foi construído na ilha
Terceira, no interior da cintura de muralhas

Moinho do Outeiro, interior do cabouco
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Por que razão houve moinhos de vento nos
Ginetes, na Bretanha ou nas Capelas e não
na Ribeira Grande ou em Água de Pau? Ou
moinhos de água na Ribeira Grande e em
Água de Pau e não na Bretanha ou nos Ginetes? Sem havercertezas, avançamos aqui
com umageografiaespacial dos moinhos da
ilhadeSãoMiguelentreosséculosXVeXX:
atafonas, moinhos de água, de vento e moagens elétricas. Para percebermos a escolha
do tipo demoinho easualocalização nailha,
é preciso conhecerum pouco dahistóriadas
ribeiras e das nascentes desta e como evoluiu a sua população. Ou quem era o dono
dos moinhos, primeiro só do conde e depois
também de privados. Qual seria a razão da
existência de uma atafona, de um moinho
deáguaedeummoinhodeventonumaárea
tão pequena? Eis aresposta: quando não soprava o vento que o moinho de vento precisava para funcionar ou não havia caudal na
ribeira para o de água, o moleiro atrelava o
boi e fazia andar a atafona, e assim sucessivamente. Antes de mais, é preciso distinguir
os moinhos, que se diferenciam pela fonte
energéticaque usam. Falemos deles, porordem dasuapossível introdução em São Miguel: força braçal do homem, força animal,
força da água, do vento, do vapor de água e
energiaelétrica.. Háinúmeras variantes do
moinho de mão, todas movidas pelo braço
do utilizador. Depois, a atafona, que é um
moinho movido pelaforçaanimal: boi, vaca,
mula. Que se conheça, existiram nailhadois
tipos de moinhos de água: aazenhae o moinho de rodízio (também chamado moinho
de penado ou de rodice). A diferença entre
ambos consiste no facto de a azenha usar
uma roda vertical colocada no exterior do
moinho e o de rodízio uma roda horizontal
posta por baixo do seu cabouco. O moinho

Moleiro
docastelodeS.Filipe,numpontoaltodoMonte Brasil. Duas décadas após, um outro, agoranailhadeSãoMiguel.Maisprecisamente,
em 1633, nas proximidades de Santa Clara.
Finalmente,quarentaecincoanosdepoisdeste, no ano de 1678, a documentação revelanosumprojetodeconstruçãodeummoinho
de vento para a ilha do Faial. Haverá muito
mais a investigar, até porque, até prova em
contrário, estes moinhos do século XVII, terão sido apenas experiências isoladas e usariamtecnologiadiferentedosdoséculoXIX.
Tanto antes como depois da expansão dos
moinhosdeventopelametadepoentedeSão
Miguel, podemos traçar uma linha divisória
imagináriacortandodenorteasuldestailha
tendo como limites, a sul, a Vila de Água de
Pau,e,anorte,aRibeiraGrande.Arazãodevese ao facto de anascente destafronteiraexistirem mais ribeiras e nascentes com capacidade paramover os moinhos de água. Antes
deocondeperderomonopólio,anascenteda
linhadominariam os moinhos de água, e, ao

Conjunto moinhos alimentados por um
canal artificial, ou levada, de transporte
de água, em tempos propriedade dos
Condes da Ribeira Grande. Lançado a
partir da Mãe d’Água, represa feita no
curso da ribeira que dá nome à cidade. A
levada separa as freguesias da Matriz e da
Conceição, terminando junto ao mar perto do Mercado Municipal. Os moinhos,
construídos a intervalos irregulares uns
dos outros, num total de onze de um conjunto inicial de catorze, terão sido edificados a partir do século XVI. Hoje apenas dois funcionam, o do Outeiro e o da
Areia, estando os restantes adaptados a
outros usos. São geralmente de dois pisos, com a zona da moagem ao nível da
rua, com três ou quatro mós, e a habitação do moleiro no superior. Abaixo da
cota da rua encontram-se os rodízios ou
penados que fazem mover as mós, impulsionados pela água que caí a pique sobre
eles. É possível fazer um percurso pedestre passando por alguns deles. 
invés, apoente, predominariam as atafonas.
Depois do fim do monopólio, a nascente da
linhaimperamosmoinhosdeáguae,apoente desta, os de vento. Ainda assim, no Concelho de Ponta Delgada, em 1911, a poente,
existiam 38 moinhos de água para 45 moinhosdevento,maisdoisaexplosãoeumavapor. De água, a poente, foram os do Pico do
Mafra, de Santo António e das Sete Cidades.
Anascente existia, pelo menos, um moinho
de vento naÁguaRetorta.
Reduzidos, em 2012, a dois moinhos de
água na Ribeira Grande e a pouco mais em
toda a ilha, os moinhos de São Miguel foram derrotados pelo aparecimento das moagens elétricas e pelaMoaçor, mas, estão inventariados e classificados como património
industrial.
Será suficiente? Não. Creio que há que
construir o Museu Açoriano do Moinho.
Creio ainda que o moinho possa ser aproveitado para produzir energia elétrica limpa. Aliás, não seráisso que acontece no Parque Eólico dos Graminhais? O princípio é o
mesmo, só a tecnologia mudou. 
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