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EDITORIAL 

 

No segundo número do ARQUIFOLHA percorremos os séculos 

XVIII e XIX, debruçando-nos sobre as instituições, o comércio, os 

ofícios, as questões de saúde pública e as obras de um concelho, 

cujos limites territoriais iam para além dos actuais. Identificámos 

os protagonistas dos factos noticiados e tentámos compreender 

o dinamismo das autoridades locais, que eram simultaneamente 

a elite social. E, no ano de todas as eleições não podíamos deixar 

de noticiar actos eleitorais e de nomeação para as instituições 

concelhias. 

Optámos, por informar sobre a eleição do senado santiaguense 

durante o Antigo Regime (1620 – 1807), mais precisamente no 

período setecentista. Nesta época a Câmara era constituída por 

um juiz – presidente (juiz de fora), três vereadores e um 

procurador. O primeiro, foi até 1759, nomeado pelo Duque de 

Aveiro, a quem pertenciam os domínios das vilas de Santiago do 

Cacém e de Sines, passando depois a ser nomeado pelo rei. Os 

restantes eram eleitos localmente e confirmados pela 

administração central da coroa, através de um processo que 

procuraremos seguidamente sintetizar: o corregedor escolhia 

duas ou três pessoas de entre as mais antigas e nobres da terra, 

para arrolar os indivíduos que tinham qualidades e condições 

para governar. Deste rol, elegiam-se seis eleitores que, reunidos 

em pares, faziam as três pautas, a enviar para Lisboa. Estas 

pautas continham os nomes daqueles que deveriam servir 

durante três anos e, depois de apuradas, eram comunicadas à 

câmara anualmente, entrando os nomeados em funções de 

imediato.  

Neste número, destacamos, ainda as notícias sobre a obra do 

pelourinho, importante símbolo da jurisdição e justiça concelhia, 

e o tombo dos bens da paróquia do Cercal. Recorde-se que o 

mencionado documento foi depositado, conjuntamente com o 

restante acervo documental daquela freguesia, no Arquivo 

Municipal desta cidade ao abrigo de um protocolo, datado de 

2003. 
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                        PODER LOCAL 

                                             

 

ABERTURA DAS PAUTAS 

 

Em sessão de câmara de 

23 de Abril de 1732, foi 

aberta a pauta, pela qual 

“Sua Majestade, que Deus 

guarde, foi servido e 

mandara por” vereadores 

André Ascenso Salema 

Raposo, João Dias Parrado 

e Manuel Salema de 

Medeiros. E, por 

procurador do concelho, 

Manuel de Frias Vieira. Os 

referidos oficiais tomaram 

posse a três de Maio.  

 

 

 

     

NOMEAÇÃO DO JUIZ DE FORA 

 

Em 1737 o Duque de 

Aveiro nomeou para o 

cargo de juiz de fora das 

vilas de Santiago do 

Cacém e Sines, o 

bacharel João Peres de 

Macedo de Sousa de 

Tavares, pelo período de 

três anos, contados a 

partir do dia da tomada 

de posse. 
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                             ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

                      

                                 

 

NOMEAÇÃO DO ALMOCREVE 

 

Em 1 de Abril de 1758 a 

câmara, atendendo à falta 

de almocreves e aos 

problemas que daí 

decorriam para o comércio 

santiaguense, agravados 

pela inexistência de correio, 

nomeou António Gonçalves 

Moreno, filho de Manuel 

Gonçalves Moreno, para 

exercer essas funções entre 

a vila de Santiago do Cacém 

e Lisboa.   

 

 

 

 

                                                  

 

FEIRA DE S. DOMINGOS 

 

Na freguesia de S. 

Domingos foi criada, por 

deliberação camarária de 

5 de Junho de 1889, uma 

feira franca, com o intuito 

de desenvolver o 

comércio local. Esta feira 

anual realizava-se nos 

penúltimos domingo e 

segunda -feira do mês de 

Agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                  

Figura do Almocreve – in História de Portugal, José Mattoso 

(dir.). Lisboa: Editorial Estampa, 1993. vol. V, p. 371 
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                                                           OBRAS 
 

                                    

PELOURINHO DE SANTIAGO DO CACÉM 

 

Em sessão de câmara de 27 

de Agosto de 1732, foi 

acordada a reconstrução do 

pelourinho de Santiago do 

Cacém, por estar derrubado 

e com as pedras todas 

quebradas. Determinou-se, 

também, que na sua 

reconstrução se utilizasse 

uma pedra, em forma de 

coluna, que se encontrava 

junto à igreja de S. Brás e 

que, segundo a tradição, 

pertencia a um edifício da 

antiga cidade romana de 

Miróbriga. Devendo, para o 

efeito, o procurador do 

concelho dar de esmola ao 

Santo, um quarto de ouro. 

Por fim, decidiu-se retirar o 

pelourinho do meio da 

praça, por ser pequena, e 

reconstruí-lo próximo das 

escadas do hospital do 

Espírito Santo. 

                   

 

                                  

 

Em sessão de câmara de 15 

de Março de 1844, foi 

aprovada a construção de 

um novo pelourinho e a 

sua colocação no centro 

da praça, em virtude do 

antigo ter sido demolido 

aquando das obras do 

hospital. E, como a pedra 

que lhe servia de fuste era 

pequena e estava bastante 

danificada, optou-se por 

mandar fazer uma haste 

nova em cantaria das 

pedreiras do concelho.  

Arcos da Misericórdia e antigo Pelourinho 
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                                      SAÚDE PÚBLICA 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Em sessão de câmara de 10 de 

Março de 1762, o procurador 

do concelho requereu a 

abertura da lagoa de Santo 

André ao mar, devido à 

acumulação de limos e ao mau 

cheiro que dela emanava, 

anunciando o risco de 

epidemia e ar pestilento, 

principalmente no Verão. 

Requereu, igualmente, que 

fossem dadas ordens aos 

escrivães das vintenas das 

freguesias de Santiago do 

Cacém, Santo André, Santa 

Cruz e S. Francisco, para 

noticiarem, às portas das 

igrejas das referidas 

povoações, que a câmara iria 

reunir para determinar o dia 

em que os moradores das 

mesmas, em turnos, iniciariam 

os trabalhos de abertura da 

dita lagoa ao mar.  

   

 

EPIDEMIA DE DISENTERIA 

 

Em 27 de Maio de 1849 

grassou, em S. Pedro de 

Melides, uma epidemia de 

disenteria, que levou o 

cirurgião daquela freguesia, 

Augusto Carlos Teixeira d’ 

Aragão, a solicitar a 

nomeação de uma comissão 

de providência e socorros 

aos necessitados. Esta 

comissão, nomeada em 

sessão de câmara de 17 de 

Junho daquele mesmo ano, 

tinha como presidente o 

pároco Francisco Revez 

Duarte e membros: Jacinto 

Pereira Sabido, José Tomás 

Rodrigues, Carlos José 

Vilhena Brum e o referido 

Augusto Carlos Teixeira d’ 

Aragão.  
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                                               NOTÍCIAS SOLTAS 

 

                         

TOMBO DOS BENS DA PARÓQUIA DO CERCAL 

 

Em 1736, D. João V, por 

provisão passada pelo 

Tribunal da Mesa da 

Consciência e Ordens, 

mandou o juiz de fora de 

Santiago do Cacém elaborar 

o tombo das propriedades 

pertencentes à Fábrica da 

Igreja de N.ª Sr.ª da 

Conceição do Cercal e 

Confrarias da mesma, em 

virtude de uma 

representação que lhe fora 

feita pelo pároco e eleitos 

daquela igreja, que era 

senhora e possuidora de 

algumas terras, que haviam 

sido tomadas, no decorrer 

dos tempos, por particulares.  

 
 

                            

CONCESSÃO DE CARTA DE CIRURGIA 

 

Em 1739 foram 

concedidas duas cartas 

de cirurgia a António da 

Costa, natural da 

freguesia de S. Pedro de 

Melides, pelo cirurgião – 

mor dos reinos e 

senhorios de Portugal. 

Estas cartas habilitavam-

no a sangrar, tirar 

dentes, tratar feridas 

simples e a lançar 

ventosas e sanguessugas. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Almocreve – Homem que transportava e, por vezes, vendia 

mercadorias de terra em terra, utilizando como meio de 

transporte animais de carga.  

 

 

Corregedor – Magistrado nomeado pela coroa, a quem 

competia inquirir as justiças locais e fiscalizar a actividade das 

câmaras, incluindo as eleições de juízes e vereadores. 

 

 

Escrivão de Vintena – Escrivão que servia o juiz de vintena. 

(Juiz designado pela câmara, com uma área de jurisdição 

restrita, cingida às causas cíveis e aplicação de coimas de 

menor importância e valor). 

 

 

Feira Franca – Feira em que os feirantes usufruíam de 

regalias, como a isenção de pagamento de direitos fiscais. 

 

 

Juiz de Fora – Magistrado letrado, nomeado pelo rei ou 

donatário, pelo período de três anos, que exercia a justiça nos 

concelhos e presidia à câmara.   

 

 

Procurador do Concelho – Oficial da câmara que procedia 

em nome do concelho nos autos relativos a rendas e bens do 

mesmo, recolhia e guardava as terças. E, requeria os arranjos 

necessários à conservação do património concelhio como 

casas, fontes, poços, calçadas e caminhos. 
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