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DA MOAGEM AO MUSEU:
ARQUITETURA INDUSTRIAL COM VIDA



A MOAGEM DE S. DOMINGOS

Início da atividade

Anos 20 do século passado - José Mateus
Vilhena compra um terreno onde existia já
um casal de mós movido por uma caldeira
a vapor.

1925 - constrói a fábrica de moagem que
chegou a ser a de maior movimento do
distrito de Setúbal. Moinhos movidos por locomóvel

In Farinhas, Moinhos e Moagens, Ferreira, J. A. Couto. Âncora Editora, Lisboa, 1999 



A MOAGEM DE S. DOMINGOS

Engenho da moagem construído em madeira e ferro.

Laborou de 1925 até 1984.

Os cereais dos agricultores chegavam em sacas para o átrio de entrada, ou eram

depositados no celeiro anexo. Eram pesados numa balança centesimal e

registado o nome do produtor e o peso dos cereais.

Funcionamento da moagem

A Fábrica de Moagem foi instalada num edifício de 2 pisos, construído em

taipa.



PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO TRIGO 
EM FARINHA

Pesa-se o trigo 
e  despeja-se 

no Tegão 

Agita-se e 
ventila-se os 

cereais

Separa-se o 
trigo do joio e 
da ervilhaca

Escova-se o 
pó dos grãos

Humedece-se 
o trigo

Mói-se 
Ensaca-se a 

farinha 



RECUPERAÇÃO E RESTAURO

Criada em 2011 pela família Vilhena a sociedade

“JMV Turismo Cultural, Lda.”, para abrir o “Museu

da Farinha – Coleção Visitável”.

Candidatura a fundos do PRODER.

Fundamental o acompanhamento técnico por parte

de uma equipa da Câmara Municipal de Santiago do

Cacém formada para o efeito.



OBJETIVOS

Preservar um monumento da arqueologia 

industrial

Recuperar espaços de convívio e de 

conhecimento do património rural

Promover a valorização e divulgação do 

património cultural da região

Desenvolver atividades de caráter didático-

cultural



INTERVENÇÃO MUSEOLÓGICA

Atividades
Realização de estudos etnográficos

Elaboração de textos, fichas e produção de fotografias

Consulta museológica

Inventário e elaboração de fichas dos objetos e sua conservação preventiva

Elaboração de boletim informativo (newsletter), de site na internet, de catálogo da

exposição e de folheto

Interação com a população

Oferta de novos recursos culturais e turísticos à freguesia, ao concelho e ao país



INTERVENÇÃO MUSEOLÓGICA



INTERVENÇÃO MUSEOLÓGICA



INAUGURAÇÃO 15 de novembro de 2014



“Noite de Paleio” “Mãos na Massa”



Visita guiada

História e memória

Percurso do grão à farinha

Interpretação da moagem

O tacto, o cheiro 



Público infantil e juvenil

História e memória

Percurso do grão à farinha

Mãos na massa

O tacto, o cheiro

Férias no Museu

Noite no Museu



Exposições

“Nº 19 Beco dos Carvalhais”

Fotografia

“Memórias da Aldeia”

Fotografia

“Horizonte Atlântico”

Fotografia



Exposições

“O Trabalho, na Forma e no Tempo”

Fotografia

“Tesouros de Casa”

Objetos do quotidiano

“Pão Caseiro, Pão Festivo”

Fotografia



Concertos e espetáculos

“Tem Avondo”

Concerto na inauguração

“Noite de Fados” “Sevilhanas no Museu”

Workshop e atuação



Entre Agulhas e Dedais

Encontro bissemanal na sala polivalente



Entre Agulhas e Dedais

Exposições de trabalhos do grupo



Entre Agulhas e Dedais

Intercâmbio com outros grupos



Viver o antigamente em tempo real
Recriação do ciclo do milho

Sementeira Cava (monda)



Viver o antigamente em tempo real
Recriação do ciclo do milho

Ceifa Cocaria Descamisada



Viver o antigamente em tempo real
Recriação do ciclo do milho

Debulha (malha) Entrega no moinho

Moagem



Museu da Farinha de São Domingos classificado como 

Monumento de Interesse Municipal





Museu da Farinha

Rua 1º de Maio, nº 36

7540-415 S. Domingos

Santiago do Cacém

Tel. 961388217

https://www.facebook.com/museudafarinha

https://museu-da-farinha1.webnode.pt/

Horário: 14,00h às 18,00h, de 4ª feira a domingo

https://www.facebook.com/museudafarinha

