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Município atribui
Medalha de Mérito
Municipal ao Museu da
Farinha
Em cerimónia realizada no dia 24 de Julho,
véspera do Dia do Município, o Museu da
Farinha foi condecorado com a Medalha de
Mérito Municipal, num total de 41
condecorações, que a Câmara Municipal
decidiu atribuir a personalidades e entidades
que se notabilizaram ou têm notabilizado nas
mais diversas áreas. O Museu fez-se
representar pelo sr. Henrique Mateus
Vilhena, filho do fundador da Fábrica de
Moagem que deu origem a este espaço
museológico.

Festas do GAC S. Domingos de 2017
Nos dias 4 e 5 de Agosto de 2017 tiveram lugar
as tradicionais Festas de S. Domingos,
organizadas pelo seu Grupo de Animação
Cultural. Inserida nesse evento, a 3ª exposição
do grupo "Entre Agulhas e Dedais" realizou-se
na Galeria do Museu, e mostrou trabalhos de
grande qualidade efectuados ao longo do ano
pelas senhoras que compõem aquele grupo.

Rota dos Museus de
Santiago do Cacém
Foi assinado no dia 1 de março, na Sala de Sessões
da sede do Município, o protocolo para a instalação
da Rota dos Museus de Santiago do Cacém, entre a
Foto: CMSC
Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia de Abela,
Alvalade, União de Freguesias de S. Domingos e Vale de Água, e União de Freguesias de Santiago
do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, JMV – Turismo Cultural Lda., Museu da
Farinha, Diocese de Beja, Direção Regional de Cultura do Alentejo e Turismo do Alentejo ERT.
Esta Rota foi pensada "para que o Município de Santiago do Cacém e a região possam desfrutar de
um conjunto de equipamentos que serão, seguramente, um cartão de visita daquilo que podemos
oferecer. Também para quem cá vive, será seguramente um grande orgulho”, segundo Álvaro
Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.

Como eu conheci esta aldeia
Henrique Mateus Vilhena
Nos anos 30, 40, 50 e alguns da década
de 60 a aldeia de S. Domingos era uma
das maiores do concelho de Santiago do
Cacém.
Tinha muitas sementeiras de trigo, milho,
centeio, cevada e aveia.
Os brejos desta Freguesia foram
desbravados por muita mão de obra vinda
do Algarve e que se fixaram e construíram
as suas residências neste local.
Por esse motivo a aldeia tinha muito
comércio e indústria.
Havia: 10 mercearias, 6 tabernas, 2
estalagens, 2 Padarias, 3 talhos, 4
Barbearias, 1 serração de madeiras, 3
abegoarias (oficinas de construção e
reparação de carroças), 3 oficinas de
ferreiro (numa das quais me iniciei na
aprendizagem dos 13 aos 15 anos, a
oficina do Sr. Baltazar), 2 ferradores de
bestas, 1 fábrica de moagem, 1 fábrica de
telhas e tijolos, 1 fábrica de cortiça, 1
adega com fabrico de vinho e aguardente,
4 oficinas de calçado, 1 drogaria, 1 arma-

zém de material de construção, 1 club onde
havia bailes, teatro e cinema, 1 lagar de
azeite (antes do lagar novo havia uma
atafona para moer a azeitona),
1 farmácia, 1 médico, 2 Escolas primárias,
uma para sexo masculino e outra para sexo
feminino, 1 posto de correio e registo civil, 2
oficinas de carpinteiros de móveis, 3 lojas de
fazendas, lingerie e retrosaria, 1 relojoeiro, 1
chapeleiro .
Houve em tempos uma banda de música e
alguns instrumentos ainda os vi várias
vezes.
A moagem foi nesses anos, a que tinha mais
movimento no distrito de Setúbal.
Na 2ª Guerra Mundial houve racionamentos
de pão, açúcar, azeite e sabão. A venda
destes produtos era com senhas. Cada
família tinha livrinhos com pequenos talões
que eram controlados por mercearias e
padarias, e o pão era ¼ para cada pessoa.

