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Por iniciativa das Bibliotecas da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, 12 frigoríficos em fim de vida foram 
transformados em bibliotecas distribuídas por espaços 
públicos, entre os quais o Museu da Farinha. Basta deixar o 
nome e o contacto, e poderá levar o seu livro por um 
período de 15 dias, e lê-lo em casa,  ou mesmo na própria 
sala. 

Integrada nas Festas do GAC S. Domingos, teve lugar a 2ª 
Exposição do grupo “Entre Agulhas e Dedais” na sala 
polivalente deste espaço. A inauguração aconteceu no dia 5 de 

agosto pelas 16 
horas, e ficou 
patente até 12 de 
agosto. 

Esta foi uma mostra 
de trabalhos de um 
grupo que tem vindo 
a crescer e que tem 
d e s p e r t a d o  o 
i n t e r e s s e  d a s 
gerações mais novas. 

“Não existe nave mais veloz que o livro para 
nos levar a terras distantes” 

Emily Dickinson 



  

 

No dia 5 de maio realizou-se o 2º Colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul, nas 
instalações do Museu Municipal de Santiago do Cacém. 

Participaram com comunicações Miguel Rego, do Museu da Ruralidade, António 
Martins, do Museu de Santo Amador, Luísa Costa, do Museu da Vidigueira, 
António Nabais, museólogo e dirigente da APOM, Dina Calado, formadora, 
Paula Freire, do Museu do Campo Alentejano de Avis, e José Matias, do Museu 
do Trabalho Rural da Abela, que foi visitado pelos participantes no Colóquio 
durante a manhã. 

Visita com festa de anos Recebemos no 
dia 23 de março a visita dos nossos amigos do 
projeto "O meu Presépio", de Almeirim, Entradas e S. 
Marcos da Atabueira, no concelho de Castro Verde, 
com quem as senhoras do grupo "Entre Agulhas e 
Dedais" criaram laços fortes. Foi uma tarde muito 
bem passada, e a D. Benvinda, que fez anos nesse 
dia, teve toda a gente a cantar-lhe os parabéns.  

O fortalecimento desta relação de amizade é uma 
das missões que o Museu quer desempenhar, e 
contamos alargar esta rede de contactos a outros 
grupos e pessoas 

Férias da Páscoa As férias da Páscoa de 
2016 tiveram outro sabor no Museu da Farinha. 
Foram 3 dias de diversão e brincadeira, fizemos 
pizzas e folares, caça ao ovo, piquenique e muito 
mais.  

Museu da FarinhaMuseu da FarinhaMuseu da Farinha   
Rua 1º de Maio, nº 36 

7540-415 S. Domingos 
Santiago do Cacém 

Tel. 269903049 / 935133412 
http://museudafarinha.pt 

https://www.facebook.com/museudafarinha 
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Exposição “Pão Caseiro, Pão Festivo” Esteve patente de 30 de abril a 22 de maio a 
exposição fotográfica da autoria de Mouette Barboff, intitulada “Pão Caseiro, Pão Festivo”. Esta 
mostra relata alguns aspetos da cultura dos cereais e da confeção do pão doméstico, em que 
cada um assume tarefas específicas, em casa, no campo, na eira, no moinho, no forno.  

Espetáculo em Brescos A convite dos 
nossos amigos do grupo “A Escola é de Todos”, 

de Brescos, assistimos no dia 16 de maio à peça 
de teatro “O Rapaz de Bronze”, uma adaptação 
do conto de Sophia de Mello Breyner, 
representada pelos elementos do grupo. 

Festas Também a convite destes nossos 
amigos, deslocámo-nos mais uma vez a 
Brescos no dia 11 de junho para participar 
nas festas da aldeia. 



  

 

Dia Internacional dos Museus  O 
Museu da Farinha associou-se às 
comemorações, com entrada livre. 

Semana de Portas Abertas O acervo 
documental do museu ficou aberto ao público 
interessado durante uma semana, integrando uma 
iniciativa da Associação Acesso Cultura, que tem 
como um dos objetivos promover a melhoria das 
condições de acesso – nomeadamente físico, social e 
intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural, 
em Portugal e no estrangeiro.  

Exposição “Tesouros de Casa” Organizada pelos alunos e professores das Escolas Básicas de 
S. Domingos e Vale de Água, teve lugar entre 31 de maio e 19 de junho uma mostra de objetos antigos 
de uso quotidiano, recolhidos por eles próprios no seio familiar. Esta iniciativa integra um programa de 
estudo e inventariação destes objetos que o Museu vai empreender, com a colaboração das crianças e 
suas famílias. 
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Animação Turística Em fevereiro lançámos um novo ramo de ação, a 

organização de atividades de Animação Turística, através da JMV Turismo 

Cultural. Está inscrita no RNAAT com o nº 192/2016 e quer proporcionar a 

descoberta e experimentação de percursos do Património Cultural e Natural do 

nosso país. 

Criamos diferentes rotas para descobrir e sentir o Património Cultural e Natural, 

onde se podem aprender artes populares, entrar em contato com as gentes e 

seus costumes, apreciar as belas paisagens, conhecer a fauna e flora, 
experimentar a fabulosa gastronomia mediterrânica e também desfrutar do 

nosso riquíssimo património arquitectónico.  

Ajudamos a elaborar os percursos de conhecimento das identidades locais, nas 3 

regiões de eleição que abrangemos. 

Proporcionamos experiências inesquecíveis ao nível de: 

- Atividades de descoberta do Património Etnográfico 

- Visitas guiadas a Museus, Monumentos e outros locais de interesse patrimonial 

- Jogos populares e tradicionais 

- Observação da Natureza 

- Rotas temáticas e outros percursos de vivência do Património 

Museu da Ruralidade Comemorou o seu 5º aniversário no dia 29 de junho, com o 
lançamento do 4º número dos seus Cadernos do Museu. Associámo-nos à festa em Entradas e 
desejamos-lhe longa vida. 



  

 

O Fado veio ao Museu No dia 27 de 
agosto teve lugar uma noite musical, com a atuação 
do grupo “Em Tom de Fado”. A sala esteve cheia e o 
espetáculo foi inesquecível. 

Férias em Movimento Este ano as 
férias de verão envolveram atividades no 
exterior. Andámos de burro, fizemos 
escalada e slide, ordenhámos uma vaca e 
ainda tivemos um workshop de fotografia. 

“Camuflagens e Contrastes” Até 
ao dia 25 de setembro está patente a 
exposição fotográfica da autoria de 
Custódia Malveiro. Uma coleção de 
fotografias de belo efeito estético, 
versando alguns contrastes existentes na 
Natureza. 

Novo horário do Museu da Farinha 

A partir do dia 21 de setembro, e até 31 de 
maio de 2017, o horário de funcionamento do 
Museu é o seguinte: 

De 4ª feira a domingo, das 14h00 às 18h00. 

Poderá abrir nos 
restantes dias ou da 
parte da manhã 
mediante marcação 
de grupos. 

Encerra nos dias de 
Natal e Ano Novo. 


