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A Câmara Municipal de Santiago do Cacém decidiu 

atribuir a classificação de Monumento de Interesse 

Municipal à Fábrica de Moagem de José Mateus 

Vilhena, reconvertida atualmente em Museu da 

Farinha/Casas da Moagem. A decisão foi publicada 

em Diário da República, no passado dia 28 de 

março. 

Segundo o preâmbulo do Decreto-Lei nº 309/2009, 

que estabelece o procedimento de classificação 

dos bens imóveis de interesse cultural, “é tarefa 

fundamental do Estado proteger e valorizar o 

património cultural como instrumento primacial de realização da dignidade da pessoa humana, 

objecto de direitos fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da 

independência e identidade nacionais”. Neste sentido, a classificação agora atribuída ao Museu 

da Farinha/Casas da Moagem vem ao encontro das preocupações de salvaguarda, proteção e 

valorização deste bem cultural, sentidas por parte dos proprietários do edifício e pela 

comunidade de S. Domingos, para os quais ele sempre teve um significado importante. 

Congratulamo-nos e agradecemos ao Município esta decisão, que em boa hora tomou. 

Da autoria do ceramista Jorge Oliveira, um 

painel de azulejos foi instalado na fachada do 

edifício, ao lado da entrada da padaria. A 

imagem é a reprodução fiel da sala de 

moagem, conforme se encontra na atualidade. 

Foi um trabalho minucioso por parte do 

ceramista, que utilizou na cercadura a técnica 

hispano-árabe da corda seca. É um painel que 

veio enriquecer artisticamente o exterior do 

Museu, e que merece por si só uma visita. 



  

 

O Museu da Farinha recebeu o V Colóquio da Rede 

de Museus Rurais do Sul, no dia 17 de Novembro de 

2017, que teve a participação de cerca de 60 pessoas, 

e ao mesmo tempo comemorou o seu 3º aniversário. 

Queremos agradecer à Rede na pessoa do dr. Miguel 

Rego, à União de Freguesias de S. Domingos e Vale de 

Água na pessoa da sua Presidente, Ana Gonçalves, à 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém, à D. 

Sizaltina que amassou o nosso pão da merenda, aos 

oradores e participantes no Colóquio e a todas as 

pessoas que tornaram possível esta iniciativa. 

Partilhamos algumas fotos do nosso amigo José 

Matias. 

A Rede de Museus do Baixo Alentejo recebeu o 

prémio “Parceria”, na edição de 2018 dos Prémios da 

Associação Portuguesa de Museulogia (APOM), em 

reconhecimento pelo excelente trabalho que os 

técnicos dos diversos museus municipais têm 

desenvolvido, no âmbito dos dez anos de parceria. 

A entrega dos prémios APOM 2018 decorreu no dia 

25 de Maio, no Museu dos Coches, em Lisboa. Entre os 

premiados estiveram também dois museus algarvios. 

O Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, do Tramagal, 

em Abrantes, foi considerado o Melhor Museu do Ano. 

 

Fonte: Museu da Ruralidade 



  

 

Com os objetivos de conhecer o Museu, adquirir conhecimentos sobre o ciclo dos cereais e 
aprender a fazer o tradicional pão alentejano, na manhã do dia 5 de maio 24 crianças e jovens 
participaram na oficina “Dança de Cereais” organizada pela Câmara Municipal, em parceria com 
o Museu da Farinha. Teve lugar a degustação da tradicional Tiborna, que muito agradou aos 
jovens. 

No dia 24 de junho o Grupo de Animação Cultural 

de S. Domingos organiza o Mercadinho de Verão 

que, tal como aconteceu com o já realizado na 

entrada da Primavera, é um mercadinho típico de 

rua, onde cada um poderá vender ou trocar o que 

entender, produtos novos ou usados, artesanato, 

doçaria, licores, produtos hortícolas, etc… A 

participação é gratuita, mas por questões de 

organização devem inscrever-se através de : GAC 

931197719, gacsaodomingos@gmail.com;  

www.facebook.com/gac.s.domingos; Junta de 

Freguesia de S. Domingos-269903158, 

uniaos.domingosevaledeagua@gmail.com.  
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Horário 

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 por grupos. 

Um saber que tem de ser preservado. Duas vezes por semana várias senhoras se 

reúnem no Museu da Farinha para elaborar belíssimos trabalhos. Como exemplo, 

nas fotos mostramos dois trabalhos de bordados que temos a obrigação de 

salvaguardar e continuar, executados neste espaço. 

O Festival Terras sem Sombra de 2018 vai  encerrar 

em Santiago do Cacém, nos dias 30 de junho e 1 de 

julho. Nas palavras do seu Diretor Artístico, Juan 

Angel Vela del Campo, “tanto a defesa do 

Património como o cuidado da Natureza, a mistura 

de sensibilidade e de prazer através da Música e a 

convivência sustentada pelo Humanismo social 

constituem a base fundamental da experiência 

cultural proporcionada ano após ano pelo Terras 

sem Sombra”. 

No dia 30 de junho vai ter lugar um concerto na 

Igreja Matriz de Santiago Maior, pelas 21H30, e no 

dia 1 de julho uma visita ao sobreiral do Convento 

do Loreto e à Quinta de S. João. 

Consulte o programa completo em 

https://festivalterrassemsombra.org 


