
  

 

Ciclo do milho:  

viveu-se o 

antigamente 

em tempo real 

O trabalho iniciado em 29 de abril, com a 

sementeira do milho, chegou ao fim. Na 

manhã do dia 5 de setembro ceifou-se, à 

tardinha descamisou-se, no quintal do Museu, 

e no dia 20 malhou-se o milho neste mesmo 

local. A moagem foi realizada no dia 2 de 

outubro no Moinho da Laje, do sr. Caetano 

Guerreiro, em Vale Bejinha, S. Luís, e pôs fim a 

este ciclo vivido com entusiasmo por todos os 

que tomaram parte nele. Teve muito 

significado para o Museu da Farinha, o Grupo 

de Animação Cultural, a aldeia de S. Domingos 

e enriqueceu o Património Cultural da nossa 

região. 
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Fim dos trabalhos do Ciclo do Milho 

O Museu da Farinha quer agradecer ao GAC S. Domingos e a 

todos os participantes nestas jornadas, que desde o primeiro 

momento se mostraram completamente disponíveis para 

relembrar na prática os trabalhos que eram o seu ganha-pão. 

O Ciclo do Milho foi captado em vídeo desde o início e vai ser 

realizado um filme etnográfico, a estrear no dia do 1º 

aniversário do Museu, em 15 de novembro. Junte-se a nós  

para a comemoração do primeiro ano de vida deste espaço 

e para a estreia do filme, que fará parte do material 

audiovisual do Museu. 



  

 

Novos equipamentos no Museu 

Um forno a lenha e uma pérgula foram instalados no quintal,  melhorando as condições existentes. Agora 

podem confecionar-se  mais rapidamente as pizzas, as bolachas e outras iguarias que propomos nas nossas 

atividades. À noite também já se pode utilizar o quintal, uma vez que a pérgula é iluminada. 

Convite para 
Festa de anos:  
1º aniversário 

Convidamos para a 
comemoração do 1º 
aniversário do Museu da 
Farinha, no dia 15 de 
Novembro de 2015. 
Terá lugar a partir das 
15h00, e será estreado o 
filme “O Ciclo do Milho”, 
realizado por Pedro 
Gonçalves e Filipe 
Lourenço a partir das 
nossas jornadas de 
trabalho que envolveram 
a sementeira, a cava, a 
ceifa e descamisada, a 
debulha e a moagem do 
milho. 
Esperamos por todos vós. 



  

 

O grupo Entre Agulhas e Dedais foi passear à Aldeia 
de Brescos 

No dia 15 de outubro, as senhoras do grupo Entre 

Agulhas e Dedais deslocaram-se à Aldeia de Brescos, 

onde existe também um grupo de pessoas que se 

reúne bissemanalmente na Escola Primária para 

realizar os seus trabalhos e conversar. 

Foi uma tarde muito divertida e proveitosa, onde se 

conviveu, se trocaram conhecimentos e saberes e se 

fomentou a partilha. 

Os amigos de Brescos ofereceram um belo lanche, e 

nós levámos umas prendas. 

É uma iniciativa que queremos repetir, e expandir 

para outros grupos, de outras localidades. 

Formação da Rede de Museus Rurais do Sul 

Decorreu na passada sexta-feira a 

primeira reunião de Museus Rurais, 

promovida pelo Museu da 

Ruralidade. Esta reunião é o início de 

um trabalho em rede que procurará 

promover e desenvolver o trabalho 

entre os museus de temática rural 

que se associarem a esta iniciativa. 

Nesta reunião participaram os 

museus da Abela, Santa Clara-a-

Nova, S. Domingos, Pias, Ervidel, 

Alcaria de Javazes e Entradas.  Ficou 

um Encontro marcado para o 

próximo dia 21 de Janeiro, cujo 

programa será anunciado até ao 

final do mês de Novembro.  


