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PUBLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM - ARQUIVO, N.º 1 - 2008

EDITORIAL

O ARQUIFOLHA é o jornal do Arquivo Municipal de Santiago do
Cacém, que pretende dar a conhecer, trimestralmente, alguns
acontecimentos ocorridos na nossa terra, ao longo do tempo. E,
simultaneamente, aguçar a curiosidade do leitor para o
conhecimento das fontes da História.
O primeiro número é inteiramente dedicado ao ano de 1908 e
todos os factos narrados têm por base documentos existentes
neste serviço e, ao seu dispor.
Politica, saúde pública, obras municipais e educação são alguns
dos temas a tratar nesta publicação electrónica. Esta edição é
experimental e a sua colaboração com opiniões e sugestões
sobre as temáticas a incluir em futuras publicações, é
fundamental.
O caro leitor pode tornar-se assinante do ARQUIFOLHA,
enviando o seu e-mail para arquivomunicipal@cmsantiagocacem.pt,
demonstrando esse interesse.
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POLITICA

VOTO DE PESAR PELO REGICÍDIO
A Câmara Municipal, em

Vereador, António Manuel

sessão de 25 de Fevereiro,

Freire de Andrade.

aprovou por unanimidade
o voto de pesar pela
morte infausta de El-Rei D.
Carlos e do Príncipe Real,
D.

Luís

Filipe.

E,

por

maioria, a congratulação
pelo regresso do país às
normas

constitucionais.

Ambas as propostas foram
apresentadas

pelo

Sr.

in História de Portugal, José Mattoso (dir.). Lisboa: Editorial Estampa, vol. VI, p. 291.

REIVINDICAÇÃO
Os

proprietários

da

freguesia de Santo André
apresentaram-se na sessão
de câmara de 24 de Março,
para

reivindicar

a

reparação da estrada de
Sines, que se encontrava
intransitável

junto

à

ponte.
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SAÚDE PÚBLICA

SURTO DE VARIOLA
Em Abril de 1908 foi

sublinhando a urgência da

detectado, na freguesia de

deslocação ao local do

Abela, um surto de varíola.

subdelegado de saúde, de

Receando a propagação da

modo a proceder-se à

epidemia, o presidente da

vacinação e revacinação

junta de paróquia oficiou

da população.

as entidades competentes,

MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM

criar os lugares de capelão
e

escriturário,

com

as

dotações anuais de 120$000
e
Hospital Conde do Bracial

100$000

réis,

respectivamente. Foi, ainda,
autorizada

a

fixar

o

A Misericórdia de Santiago

ordenado anual do andador

do Cacém foi autorizada,

em 36$000 réis.

por decreto de 21 de Maio, a
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ENSINO

INSPECÇÃO ESCOLAR

O

subinspector

deste

círculo escolar considerou
necessário a aquisição de 22
carteiras de mogno e ferro
forjado, um quadro preto e
um limpa – quadros em
pele de borrego, para a
escola de Sines.

EXAMES DO 2º GRAU

A

Câmara

Municipal

representou

junto

do

Governo de Sua Majestade

pobreza, impediria muitos
alunos de efectuarem o
referido exame.

a pretensão de realizar os
exames do 2º grau na sede
do

concelho,

propondo

responsabilizar-se
todas

as

despesas

argumentando
distância

por

da

e

que

a

sede

da

Grupo de alunos de uma escola do Concelho

subdelegação escolar aliada
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NOTÍCIAS SOLTAS

ESCASSEZ DE ÁGUA

A escassez de água nos
chafarizes
Sebastião

de
e

Sr.ª

São
do

Monte levou à proibição
do seu consumo para
obras e por indivíduos
que conduzissem carros
puxados por solípedes.
Chafariz de S. Sebastião

ILUMINAÇÃO

A Câmara Municipal decidiu

acidentes à entrada e saída

colocar um candeeiro num

da barra, para o efeito foi

dos paredões de suporte do

requerida licença à direcção

porto de Sines, denominado

geral das obras publicas.

da Ribeira, afim de evitar os
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Glossário

Andador – Cargo de natureza idêntica à de porteiro.

Circulo escolar – Divisão da circunscrição escolar, criada para efeitos
de fiscalização do ensino primário. A área do círculo escolar
correspondia à área do distrito administrativo, tendo em conta a
proximidade com as escolas.

Exames do 2º grau – Exames finais das escolas primárias que serviam
de admissão aos liceus. Estes exames realizavam-se nas sedes dos
círculos escolares.
Infausta – Infortunada, desventurada, infeliz.
Junta de Paróquia – Junta de freguesia.

Solípedes – Designação dada a alguns animais da ordem dos
equídeos.
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Ficha Técnica

Coordenação, textos, pesquisa histórica, tratamento de
imagem e grafismo – Arquivo Municipal de Santiago do
Cacém (Luísa Gomes, Maria José Chainho, Vânia Nobre e
Eunice Lourenço), colaboração de Donabela Guerreiro.
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