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RDP Projects Database (PIKSE) 
 
Postcard Template (MS Word 2003) 
Version 2a – September 2010 
 

 
Project Title: Moagem Sampaio 

 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

Rural quality of life & economic diversification Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

Cultural heritage 

Rural society 

Rural heritage      

      

      

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal - Sesimbra Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .Public / local authorities 

Choose an item: .Public / local authorities 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €100 000 - €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

323 

000 

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

01/2009 Please insert the official project approval date  (month/year) 

09/2012 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

08/02/2011 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

Rui Costa Marques Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
O projecto é promovido pela Câmara Municipal de Sesimbra, no âmbito do Museu Municipal, onde ainda não 
existia nenhum núcleo de tema rural.  

O edifício da Moagem de Sampaio tem um século de história, a sua requalificação recria o ambiente original 
daquele espaço, que servia para a moagem de milho e trigo, fornecendo farinha a toda a população do concelho. 

A Câmara Municipal decidiu promover a recuperação deste edifício e a sua transformação em núcleo 
museológico, pela importância histórica do edifício, forte presença na memória colectiva, especialmente na 
população mais idosa do concelho que ainda recorda práticas e conhecimentos ligados ao funcionamento da 
moagem, que interessa preservar sob pena de se perderem. A estes motivos alia-se a existência, em boas 
condições, de parte importante da antiga maquinaria de moagem. 

Este projecto permite a recuperação de um importante testemunho da transição entre a moagem tradicional e a 
sua industrialização, disponibilizando uma nova oferta museológica ao público em geral e em especial aos jovens 
e crianças do concelho. 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
- Promover a preservação e a valorização do património industrial e rural do concelho; 
 -Preservar e divulgar o património material e imaterial de Sesimbra; 
- Disponibilizar um serviço de oferta de produtos culturais  nesta área específica do património rural, até ao 
momento inexistente no concelho; 

- Dinamizar a visita de turistas ao concelho; 
- Fomentar e fortalecer a consciência de uma identidade rural comum. 

 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
- Reabilitação e refuncionalização do edifício "Moagem Sampaio" e criação de polo museológico; 
- Edição de publicação sobre “saber fazer” antigo dos artesãos, artes tradicionais, literatura oral e levantamento 
de expressões culturais, tradicionais imateriais, individuais e colectivas; 
-Dinamização de visitas guiadas em quatro áreas do Museu: história da Moagem de Sampaio; funcionamento 
dos circuitos internos; sistemas de moagem (pré-história à industrialização) e ciclo do pão;  
-Dinamização de visitas guiadas ao edifício e ao património rural concelhio;    
-Dinamização de acções de preservação e valorização de património imaterial; 
-Realização de campanhas de recolha de bens etnográficos de cariz rural junto da comunidade; 
-Venda de produtos tradicionais locais 
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
- Recuperação do edifício e da maquinaria da Moagem de Sampaio 
- criação de nova oferta museológica ligada ao tema rural da moagem e do ciclo do pão; 
- valorização do legado histórico, etnográfico  
- aumento da consciência de uma identidade rural comum; 
- reforço da consciência ambiental pelas actividades ligadas à criação de um ponto de compostagem e de uma area de 
cultivo de trigo;  
- preservação e valorização de património imaterial.  
- fortalecimento da ligação entre a população e o Museu Municipal 
- aumento do número de visitantes e turistas no concelho. 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
- Importante providenciar um acompanhamento próximo da evolução da obra;  
- A colaboração de tecnicos especializados nas diferentes fases da recuperação é fundamental  
- É essencial assegurar a envolvência da comunidade em todas as fases do projecto; 
- garantira uma comunicação permanente entre os elementos da equipa responsável; 
- Deve-se manter uma dinâmica activa e frequente no que respeita à divulgação e valorização do projecto, nomeadamente 
pela implementação de iniciativas subsidiárias; 
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- O trabalho é mais eficaz tendo por base objectivos simples, bem definidos e exequíveis.  
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Sesimbra, Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
Portugal. 

Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

Total: 160.430,96€ 
EAFRD: 52.942,22€   
National: 43.316,36€ 

Prive funds: 64.172,38€  

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
      
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.cm-sesimbra.pt / www.museu.sesimbra.pt 

Contact (Name and E-mail): Rui Costa Marques / museu@cm-sesimbra.pt, rui.marques@cm-sesimbra.pt 

Telephone: (+351)212288206 / (+351)212288207 

Additional Contact Details: Fax: (+351)212288265 

Language(s) for 
communication: 

Português e Inglês  

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


