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1. Identificação

Designação / nome: Fábrica de Moagem de José Mateus Vilhena e Vivenda
Mateus
Outras designações: Museu da Farinha / Casas da Moagem
O edifício que integra a fábrica de Moagem José Mateus Vilhena e a Vivenda
Mateus está implantado em terreno urbano na localidade de S. Domingos, na
União de freguesias de S. Domingos e Vale D’Água, concelho de Santiago do
Cacém, sob o artigo nº 1133, descrito na conservatória do registo predial de
Santiago do Cacém sob o nº 1442/20100312. Tem uma superfície total de
1646,00m2.
Do largo da igreja, a rua que, com os ventos de abril, se tornou do 1º de maio
desce ligeiramente em direção à várzea para tomar a estrada que segue para
Foros da Casa Nova. Aí pelo meio dessa rua, um longo edifício de primeiro andar
ainda inscreve em relevo na sua fachada a função que teve – Fábrica de
Moagem.” (João Madeira)

2. Caracterização

O edifício foi de grande importância para a localidade de S. Domingos, uma vez
que a fábrica de moagem de cereais, que nos tempos áureos do seu
funcionamento era um importante polo de emprego, tanto na fábrica como no
trabalho do campo, fomentava toda a economia local.
A edificação representava uma peça importante da atividade económica da
região, para onde convergia, tanto a população local como de outras localidades
do concelho. Constitui a memória fundamental da história da população local.
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“Hoje, na nossa imaginação, é como se através das paredes do velho edifício, do
seu soalho de tabuado, dos seus mecanismos e máquinas paradas ressoassem
ainda as cantorias da função no entrecruzar do ruído das correias, no ranger das
rodas dentadas, no trepidar ora frenético ora compassado das suas joeiras.
Mas também as vozes graves dos velhos lavradores que ali iam, nos seus carros
de muares ou puxados a juntas de bois, entregar o cereal ceifado, recolher a
maquia, pedir sementes de empréstimo, negociar e renegociar preços. Ou
vislumbrar ainda a sombra dos fiscais de Salazar conferindo, com os manifestos
de produção na mão, os sacos à saída da moagem, na altura de serem
carregados para as camionetas, na intenção, ora simulada ora inglória, de querer
controlar o mercado negro, o açambarcamento, a especulação, nos tempos de
racionamento e carestia da segunda guerra mundial”. (João Madeira)

3. Objetivos gerais

Definiram-se os seguintes objetivos:
 Preservar o património rural da União de freguesias de S. Domingos e Vale
D’Água.
 Preservar uma moagem mecânica.
 Promover a valorização e divulgação do património industrial.
 Criar um centro de recursos didático-culturais.
 Oferecer novos recursos culturais e turísticos à freguesia, ao concelho e ao
país.

4. Descrição geral

4.1 Fábrica de Moagem

O edifício da moagem foi construído por volta de 1925, numa cerca, onde já
existia um moinho com um casal de mós, acionado por uma caldeira a vapor.
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Este primeiro moinho de fabrico inglês, da marca “Ransomes, Sims & Jefferies
Ltd”, foi importado pelo agente A. Sarmento de Lisboa.
O seu proprietário, José Mateus Vilhena, que até então realizava trabalhos de
debulha a vapor e moagem de trigo, com recurso às mós tradicionais, movidas a
vento ou a vapor, investiu então, de forma decisiva, no desenvolvimento do seu
negócio familiar.
O novo edifício, de rés do chão e 1ª andar, foi construído para acolher a nova
fábrica de moagem de ramas, com a maioria dos equipamentos em madeira e
acionada por um motor “Petter Fielding” a diesel.
Para a nova unidade, foram adquiridos dois moinhos destinados à farinação de
cereais para panificação, ficando o antigo moinho destinado ao fabrico de rações
de milho, cevada e aveia para os animais.
Em 2013, iniciaram-se obras de reabilitação do edifício com a intenção de o
musealizar, mantendo-se a estrutura arquitetónica original.
No espaço a tardoz do edifício, mantiveram-se as estruturas de produção familiar
(horta, pomar, forno de pão) que têm servido para o desenvolvimento de ações
culturais.
Todos os espaços, quer no interior quer no exterior, são visitáveis para que os
visitantes possam compreender a memória do local, quer do ponto de vista
arquitetónico quer funcional.
O maquinismo geral da moagem, que envolve um conjunto de elementos que
asseguram o percurso dos cereais- balança, tulhas, tegão, nora e alcatruzes,
tarara, joeiro rotativo, mós, sem-fins, separador, escovador, sacos, estão
acessíveis ao público com a utilização de materiais expográficos que não
interferem na leitura do sistema moageiro. Ao mesmo tempo, são apresentadas
as espécies de cereais utilizadas - trigo, centeio, milho - cuja farinha resultante da
moagem destes cereais cria a imagem desta unidade museológica, dada a
importância deste produto alimentar no nosso quotidiano.

4.2 Vivenda Mateus
O edifício integra também a Vivenda Mateus, que constituiu o local de habitação
de José Mateus Vilhena e da família após a construção da moagem.
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Atualmente, a Vivenda está reabilitada como unidade de Turismo Rural, na
modalidade Casas de Campo, e denomina-se Casas da Moagem – Turismo Rural.
Foram realizadas obras de remodelação, as fachadas foram mantidas mas o
interior sofreu transformações para que a unidade fosse constituída por 5 suites
e 9 quartos.

5. Da Construção

o Situação antes da intervenção

Do ponto de vista construtivo, antes da intervenção, podemos constatar que o
edifício é constituído essencialmente por dois corpos em “L”, um dos quais, com
dois pisos completos, um meio piso intermédio e ainda um corpo a tardoz, com
apenas um piso, que se encontrava em razoável estado de conservação, ainda
que apresentando algumas patologias.
O corpo principal, paralelo à rua, alberga todo o equipamento de produção de
farinha, essencialmente construído em madeira, com toda a parte motriz em
aço, onde funcionam as correias (cilhas) em couro ou tecido que transmitem o
movimento aos diversos componentes deste equipamento, e a casa de
habitação.
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O corpo a tardoz, perpendicular ao primeiro e com acesso pelo interior, a partir
do meio piso intermédio, alberga o motor que movimenta todas as engrenagens
e equipamentos da fábrica, bem como a oficina mecânica de apoio, esta com
acesso direto ao logradouro.

Piso térreo
O piso térreo distribui-se pelos dois corpos do edifício, embora sem ligação de
nível entre ambos.
No corpo do edifício principal, ao nível do piso térreo, não havia a assinalar
patologias muito significativas ao nível das paredes, pavimentos e tetos.
As caixilharias exteriores, em madeira maciça pintada, com portadas interiores
igualmente em madeira maciça, encontravam-se em relativo bom estado de
conservação, com alguns empenos, folgas e apodrecimentos pontuais.
O corpo do edifício principal, paralelo à rua, onde se encontra o equipamento de
moagem e a casa de habitação, tem 4 portas exteriores em madeira maciça em
que, a de maiores dimensões, correspondente à entrada principal da moagem,
aparentando ser a porta original, encontrava-se parcialmente degradada, com
especial incidência na parte inferior.
No corpo do edifício situado a tardoz, existe uma outra porta em madeira maciça
de grandes dimensões, que se encontrava em estado razoável de conservação.
As paredes rebocadas e caiadas, apresentavam-se pontualmente degradados,
sendo o pavimento constituído por argamassa de cimento e pedrisca, à cor
natural, esquartelado e afagado, apresentando alguma heterogeneidade na base
dos pilares em aço, que reforçam a estrutura de madeira do piso superior.
O teto em madeira, que serve simultaneamente de pavimento ao piso superior,
assentando em vigamento de madeira e perfis em aço, apresentavam alguma
degradação quer de algumas tábuas do soalho, quer de algumas vigas em
madeira atacadas por xilófagos.
A instalação elétrica existente encontrava-se ativa, ainda que constituída em boa
parte por materiais ultrapassados, essencialmente em termos de segurança.
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As escadas interiores, em madeira, aparentavam ser as originais, ligando os três
pisos da fábrica, encontravam-se enfraquecidas, pelo desgaste do uso e pela
acção de xilófagos.

Meio piso intermédio
Este meio piso, encontra-se no corpo principal do edifício, ocupa uma pequena
parte da área de implantação do mesmo e serve de patamar da escada de
ligação entre o piso térreo e o piso superior, bem como de patamar de ligação
entre este e o piso térreo do corpo do edifício a tardoz.
É constituído por estrutura de madeira maciça e pavimento em tábuas de soalho
O nível de degradação era idêntico ao do piso superior.
Neste meio piso, encontram-se instalados três moinhos.

Piso superior
O piso superior corresponde unicamente ao corpo principal do edifício, que
alberga o equipamento de moagem.
O pavimento é o original, em tábua de soalho, apresentava alguma degradação
pontual, quer por apodrecimento provocado por infiltração de água pluvial
através da cobertura e janelas, quer por ação de xilófagos.
As paredes eram rebocadas e caiadas.
As caixilharias exteriores e respetivas portadas interiores em madeira maciça
pintada, encontravam-se em razoável estado de conservação, com alguns
empenos, folgas e apodrecimentos pontuais.
Neste piso não existe teto propriamente dito. Trata-se de uma estrutura de
madeira maciça, baseada em asnas simples com linha, pernas, escoras e
pendural, que suporta apenas a fileira e as madres, sobre as quais assentava uma
cobertura em chapa zincada ondulada, com alguma degradação. A Vivenda era
coberta com telha cerâmica.
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o Situação após intervenção

A adaptação do edifício a Museu e a Turismo Rural implicou alguns trabalhos de
construção civil, demolição, construção nova e substituição de materiais, bem
como uma intervenção paisagística no logradouro a tardoz do edifício.

Demolição

No piso térreo
Na moagem, demolição de duas paredes da instalação sanitária recentemente
construída para apoio à atual padaria, recuperando assim a área do escritório
original.
Na vivenda, demolição de uma parede para instalar a sala comum e o escritório.

No piso superior
Na moagem, abertura de vão de ligação entre a coluna de comunicações
verticais e o espaço do museu.
Na vivenda, demolição de parede para construção de escada de acesso interior
aos pisos superiores.

Construção nova /substituição de materiais

No piso térreo
Na moagem:
Execução de uma parede divisória, entre a padaria e o espaço do museu, onde
foi introduzida uma janela em vidro rochedo.
Construção de instalações sanitárias para apoio do público, implantadas sob o
atual alpendre a tardoz da oficina da fábrica.
Construção de instalação sanitária de apoio à padaria.
Aproveitamento do celeiro da moagem para construção de uma sala
polivalente/galeria de arte para realização de atividades culturais.
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Na vivenda:
Construção de uma escada em ferro interior para acesso aos pisos superiores.
Construção de instalações sanitárias, de um escritório, de uma sala comum, de
uma cozinha e de uma sala de refeições.

No piso superior
Na moagem:
Fecho do vão de ligação entre a fábrica e o atual alojamento turístico.

Na vivenda:
Aproveitamento do piso superior do celeiro para construção de 5 quartos da
unidade de turismo.
Construção de uma suite para o mesmo efeito.
Foi ainda aproveitado o sótão para construção de 4 quartos com terraço.

Na cobertura
Moagem:
Substituição do revestimento existente em chapa de zinco ondulada, por painéis
sandwich em chapa lacada com isolamento interior em poliestireno expandido.
Reforço e tratamento da estrutura de madeira.

Vivenda:
Substituição da telha antiga por telha nova igualmente de cerâmica.

O tardoz, comum aos dois pisos
Construção de coluna de comunicações verticais, constituída por escada e
elevador.
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Paredes da Moagem

Existentes
Nas paredes exteriores foram executados alguns melhoramentos, que
consistiram na picagem pontual do reboco existente, para rebocar de novo (com
argamassa de cal hidráulica e areia com adição de algum cimento na proporção
de 3x10x2) e pintura.
As paredes interiores foram pontualmente picadas, rebocadas a cal hidráulica e
caiadas. Foram abertas algumas molduras nas paredes, de modo a poder
visualizar-se a construção em taipa.

A construir
Todas as novas paredes foram construídas em alvenaria de tijolo para rebocar a
areado fino (argamassa de cal e areia com adição cimento na proporção de
3x10x2) e pintar.
Nas instalações sanitárias, as paredes serão revestidas a azulejo.

Paredes da Vivenda
As paredes exteriores foram picadas, rebocadas e pintadas.
As paredes interiores foram demolidas e construídas de novo em alvenaria de
tijolo e pintadas. No piso superior do celeiro, que era amplo, foram construídas
paredes em alvenaria de tijolo, com pintura.

Pavimentos da Moagem

Piso térreo
Ao nível do piso térreo, no corpo do edifício principal, o pavimento existente, em
betão esquartelado, encontrava-se em razoável estado de conservação, pelo que
se procedeu à reparação pontual, lavagem e acabamento com a aplicação de
cera acrílica de proteção com acabamento mate.
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Meio piso intermédio
O piso é constituído por estrutura em madeira sobre a qual assenta soalho que
se encontrava em razoável estado de conservação.
Foi executada limpeza a seco, por aspiração e escovagem do pavimento, com a
substituição pontual de tábuas cujo estado de degradação não ofereçia
condições de segurança e respetivo tratamento antixilófago, na estrutura e
pavimento foi executado acabamento superficial com verniz incolor mate do tipo
“Neucedur”.

Piso superior
O piso é constituído por estrutura em madeira reforçada com perfis de aço,
sobre a qual assenta soalho que se encontrava pontualmente degradado, quer
por ação da infiltração de água proveniente da cobertura e janelas com
apodrecimento do material, quer por ação de xilófagos, com a criação de
cavernas que reduzem a resistência da madeira.
Foi executada limpeza a seco, por aspiração e escovagem do pavimento com a
substituição pontual da estrutura em madeira e de tábuas, cujo estado de
degradação não oferecia condições de segurança, tratamento antixilófago, na
estrutura e pavimento para acabamento superficial com verniz incolor mate do
tipo “Neucedur“.

Escadas de ligação entre o Piso Térreo e o Meio Piso Intermédio, entre este, o
Piso Térreo a tardoz e o Piso Superior
Foi executada limpeza, aspiração e escovagem dos degraus e estrutura,
tratamento antixilófago, na estrutura e pavimento, tendo sido efetuada
substituição pontual dos cobertores dos degraus, tendo sido executado
acabamento superficial com verniz incolor do tipo “Neucedur”.

Pavimentos da Vivenda

Foi substituída a madeira por lage aligeirada, uma vez que o soalho apresentava
alguma degradação.
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Cobertura
Moagem: A cobertura, executada com base numa estrutura principal em
madeira, encontrava-se revestida com chapa de aço zincada, sem qualquer
isolamento térmico, com alguma degradação devido a oxidação, resultando daí
infiltrações pontuais.
Foi pontualmente reforçada a estrutura do telhado com maior número de
madres, para suportar as varas (inexistentes), painéis do tipo “sanduíche” em
chapa lacada com isolamento interior em poliestireno expandido e imitação de
telhas na face superior.
O edifício tem beirado em telha cerâmica do tipo “Marselha”, mantendo a
sequência do telhado correspondente à antiga habitação do proprietário,
atualmente adaptada a alojamento turístico.

Vivenda: Mantém a cobertura de telha lusa.

Instalações sanitárias
Foram executadas novas instalações sanitárias para ambos os sexos e para deficientes.

Caixilharia exterior e interior
Moagem: No exterior procedeu-se à reparação, conservação e pintura das
janelas existentes em madeira.
Nas janelas, foram substituídos os vidros que se encontravam partidos.
O edifício tem três portas em madeira maciça, sendo a principal e a de tardoz, de
duas folhas, todas elas alvo de restauro substituindo-se algumas peças
degradadas e pintadas.

Vivenda: As janelas e portas de madeira, que se encontravam degradadas, foram
substituídas por outras alumínio a imitar fielmente as existentes.

Estrutura portante
Na intervenção foi mantida toda a estrutura portante existente.
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Instalações especiais
No interior, sempre que possível, foram abertos roços para embutir a cablagem
elétrica, de telecomunicações, deteção de incêndios, canalizações de água,
esgotos, sendo nos restantes casos, colocada cablagem em calhas técnicas
adequadas.

Arranjos exteriores
A tardoz do edifício da fábrica existe um grande logradouro, antigo pomar e
horta da família proprietária, delimitado a nascente e poente com muros e a
norte com vários edifícios de piso térreo confrontantes com a via pública.
Procedeu-se em todo este espaço exterior a uma intervenção que visou a
requalificação e ordenamento do espaço, como complemento do alojamento
turístico e do museu.
Foi também construída uma piscina em betão com revestimento a linóleo,
enterrada à cota do terreno e vedada com rede para segurança e proteção.

6. O Museu da Farinha
Inaugurado no dia 15 de novembro de 2014, o Museu da Farinha integra o
projeto de revitalização da antiga moagem de S. Domingos.
Entre a debulha do cereal e o forno de pão existe uma tarefa importante que
passa pela moagem, sendo a Moagem de José Mateus Vilhena uma peça
importante que marca uma época da história da indústria moageira
portuguesa.
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No Museu da Farinha, o objeto museológico é a Moagem, cuja musealização
obedeceu a uma narrativa sobre o ciclo do pão onde pontificam os objetos da
indústria moageira - património móvel e imóvel.
A Moagem de José Mateus Vilhena é um património de grande significado para
a história da cultura rural portuguesa, cuja reabilitação e valorização não só
assinala o monumento como também a memória o saber fazer tradicional que
ainda hoje é útil em termos económicos, culturais, sociais e turísticos.
Hoje, são poucos os museus locais que ignoram o património associado à
molinologia, mas as moagens mecânicas foram quase todas abandonadas. Ao
longo da história, foram utilizados vários sistemas de moagem: desde o
almofariz, a pia, o pio, o moinho de mão, a moinhola, a atafona, acionada ‘em
seco’ ou ‘a sangue’, isto é, por animais (bois, vacas, burros, mulas ou cavalos)
até aos moinhos de água (de roda horizontal e de roda vertical), os moinhos de
maré, os de vento e até às moagens mecânicas.
A recuperação da Moagem de José Mateus Vilhena permitiu não só preservar
um monumento da arqueologia industrial, como recuperar espaços de convívio
e de conhecimento do património rural e, ao mesmo tempo, desenvolver várias
atividades de caráter didático-cultural. Com esta prática prova-se que o
património cultural é dinâmico e que a coexistência do passado e do presente é
saudável para o desenvolvimento da sociedade, criando meios para um futuro
que se pretende seja cada vez mais próspero. A reabilitação também promove
a criatividade e inovação sem destruir a memória.
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O percurso museológico compreende todo o espaço da moagem e da casa das
máquinas. A iluminação coloca em evidência os elementos expositivos de uma
forma não impositiva.
O museu permite oferecer ao visitante o percurso do cereal, da eira à moagem,
à panificação e à comercialização através da padaria. É uma memória e, ao
mesmo tempo, uma homenagem aos camponeses alentejanos. A força afetiva
deste património permite transmitir de uma forma espontânea as informações
de todos os objetos e espaços acessíveis ao público.
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O Museu da Farinha desenvolve atividades museológicas de investigação sobre
a vida agrícola, nomeadamente sobre os cereais, a farinha e o pão, de
incorporação de objetos, de inventariação do património rural, bem como do
saber fazer dos artesãos representados no Museu (moleiro, padeiro,
seareiro...).
O Museu da Farinha desenvolve atividades educativas associadas à vida no
campo, desde visitas guiadas e sessões de formação sobre as atividades
agrícolas, na área da sementeira, da panificação tradicional, organização de
ateliês temáticos, para além das ações normais de um museu, como a
incorporação, a investigação, a inventariação do património rural, a
conservação e segurança, a comunicação (exposições, publicações, site) e ações
de extensão cultural.
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ANEXO

Elementos fotográficos antes da intervenção

17

18

Elementos fotográficos depois da intervenção
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