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Noite no Museu: uma atividade inesquecível

Museu da Farinha
Rua 1º de Maio, nº 36
7540-415 S. Domingos - Santiago do Cacém
Tel. 269903049 / 935133412
www.museudafarinha.pt
www.facebook.com/museudafarinha
Coordenadas GPS: 37.930016, -8.538

Passámos uma noite e uma manhã, do
dia 18 para 19 de julho, que fica na
memória do Museu, porque foi a primeira vez que abrimos as portas para
atividades noturnas dirigidas a crianças
e jovens, e também porque foi uma noite de muita diversão e amizade.
Agradecemos a todos e até à próxima!

Inauguração da exposição de trabalhos do grupo
“Entre Agulhas e Dedais”

Foi inaugurada no dia 26 de julho a exposição dos trabalhos destas senhoras. Se
não teve oportunidade de assistir à abertura, venha admirar estes trabalhos notáveis até ao dia 8 de agosto. Aqui ficam algumas imagens da inauguração.

Lançado o 1º álbum dos "Tem Avondo"

Com o Auditório Municipal António Chaínho completamente lotado,
os “Tem Avondo” mostraram o seu disco intitulado “Alentejo Meu”,
na noite de 17 de julho. Foi um espetáculo fabuloso, uma viagem pelo
Alentejo puro, nas palavras dos músicos Luís Gamito, Vasco Santos,
Gonçalo Cercas e Pedro Alexandre. Desejamos-lhes muito sucesso.
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Festas de S. Domingos
Nos dias 7 e 8 de agosto terão
lugar as tradicionais festas de S.
Domingos, organizadas pelo Grupo de Animação Cultural. Muita
animação, música e gastronomia
fazem parte destes festejos. O
Museu da Farinha acolhe uma
exposição de fotografia intitulada
“Memórias da Aldeia”, que será
inaugurada às 16 horas do dia 7,
inserida nas atividades das Festas.
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Peças do Museu
1. O Motor Petter-Fielding

A força motriz da Fábrica de Moagem é um
motor diesel da marca “Petter-Fielding”, fabricado em 1949 em Leeds, Reino Unido, pela
firma Midland Engine Works, dos irmãos
J.&H. McLaren. Foi importado em 1952 e instalado na moagem, substituindo um outro
motor alemão a gasogénio, de que não há vestígios. Foi o propulsor de todo o
equipamento da moagem até ao seu fecho, em 1984.
É um motor monocilíndrico horizontal a 4 tempos, do tipo FH, com uma cilindrada de 12788 cm3 e uma potência de 40 C.V. a 500 RPM. Tem arranque a ar comprimido, fornecido por uma garrafa auxiliar que ele próprio carregava a 21 kg/cm2
durante a fase de paragem.
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