
   

 

Uma noite diferente no Museu 

As senhoras que participam na 

atividade "Entre Agulhas e 

Dedais", às 4ªs e 6ªs feiras, vão 

mostrar os trabalhos que exe-

cutaram durante estas sema-

nas. No Dia dos Avós, 26 de 

julho, vai ser inaugurada às 15 

horas uma exposição na Sala 

Polivalente com as obras des-

tas senhoras. 

Não falte!  

Exposição de trabalhos do grupo “Agulhas e Dedais” 
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Vamos abrir as portas na noite 
de 18 de julho, para uma ativi-
dade diferente. Se tens entre os 6 
e os 16 anos, inscreve-te para  
passar uma noite no Museu da 
Farinha. Traz o saco-cama, o 
pijama, a escova de dentes, o 
fato de banho, a toalha e o prote-
tor solar e vem divertir-te! 
A partir das 21,30 h do dia 18 até 
às 11,30 h do dia 19 de julho. 
Inscreve-te no Museu ou pelos 
tels. 961388217 e 935133412. 
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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  

Lançamento do 1º álbum dos "Tem Avondo"  

Os nossos amigos "Tem Avondo" vão lan-
çar o seu 1º álbum intitulado 
"Alentejo Meu", no Auditório António  
Chainho, em Santiago do Cacém, no dia 
17 de julho pelas 21,30 h. Uma viagem 
pelo Alentejo profundo, onde não faltará a 
boa disposição, característica deste grupo. 
Bilhetes à venda no Auditório. 

Presidência nas Freguesias 2015  
No âmbito do programa “Presidência na Fre-

guesias 2015”, o Senhor Presidente da Câma-

ra Municipal de Santiago do Cacém, acom-

panhado pelos executivos da Câmara e da 

União das Freguesias de S. Domingos e Vale 

de Água e por técnicos da autarquia, honra-

ram o Museu da Farinha com a sua visita, no 

dia 18 de junho. A comitiva teve oportunida-

de de conhecer detalhadamente este espaço 

através de uma visita guiada. Num balanço 

da jornada, publicado no site da Câmara,  

Álvaro Beijinha sublinhou: “mais satisfeitos 

ainda ficamos quando vemos gente do nosso 

Município que também acredita na sua terra e 

investe na criação de riqueza e de postos de traba-

lho. Isso é absolutamente fundamental para o 

desenvolvimento e progresso do Município e 

daqueles que cá vivem”. 


