
     

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO |CENTRO INTERPRETATIVO DE MOLINOLOGIA 
EM FOROS DE ARRÃO 
CÓDIGO DA OPERAÇÃO |ALT20-08-2114-FEDER-000293 
OBJETIVO PRINCIPAL |Preservar e proteger o ambiente e promover a 
eficiência energética 
REGIÃO DE INTERVENÇÃO |Alentejo 
ENTIDADE BENEFICIÁRIA |Município de Ponte de Sor 
DATA DE APROVAÇÃO |08/06/2021 
DATA DE INÍCIO (prevista) |15/03/2021 
DATA DE CONCLUSÃO |30/06/2022 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL |41 767,85 € 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA |35 502,67 € 
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL |6 265,18 € 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | 
 DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 
 

Com esta operação o Município de Ponte de Sor pretende a reabilitação do edifício devoluto da antiga escola EB 1 de Foros de Arrão, procedendo à sua refuncionalização em articulação temática com o moinho de vento de Foros de Arrão, reforçando a rede museológica e lúdico-pedagógica do município e criando centralidade relativa à interpretação educativa e turística de todo o património molinológico regional do Alto Alentejo. 
O centro Interpretativo desenvolve-se através de um circuito com exposição permanente, convidando a uma viagem guiada desde o imaginário universal dos moinhos até ao futuro e a temáticas atuais como as energias limpas e as novas tecnologias, passando pelos moinhos tradicionais do mundo, europa, Portugal e alto Alentejo.  OBJETIVOS DA OPERAÇÃO: 
- Preservar, conhecer e divulgar um património Cultural - Preservar, conhecer e divulgar o património molinológico da região que, não sendo único no contexto regional, se tornará ímpar quando estiver devidamente musealizado; 
- Preservar, conhecer e divulgar o património histórico local e regional, potenciando a sua leitura, adaptada a diferentes públicos, através de uma linguagem museológica e museográfica adequada; 



     

 

- Fomentar a produção de conhecimento científico nas áreas temáticas para as quais o Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão se encontra vocacionado; 
- Potenciar a oferta turística da região, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros; 
- Contribuir para a dinamização cultural local e regional, criando um ponto de ligação a outras instituições culturais do país e do estrangeiro, através da integração do Centro Interpretativo de Molinologia em redes nacionais e internacionais; 
- Combater a desigualdade de acesso à fruição cultural e à educação; 
- Preservar e divulgar a memória coletiva local; 
- Potenciar a educação e a apropriação patrimonial por parte do público.     
 


