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PUBLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM - ARQUIVO, N.º 3 - 2009

EDITORIAL
O terceiro número do Arquifolha noticia maioritariamente acontecimentos do século
XIX, incluindo apenas uma notícia da segunda década do século XX.
No que respeita ao tema base escolhido para 2009, as eleições, referimos o acto
eleitoral para deputados e municípios.
A vereação de Santiago do Cacém em funções, a 1 Outubro de 1846, demonstra
preocupação por ter tomado conhecimento de que a oposição (facção vencida)
também disputará as referidas eleições.
Refere-se decerto à facção cabralista, pois em Maio desse ano, Costa Cabral fora
destituído do poder por D. Maria II e, substituído por uma equipa mais progressista.
Mas os dias estavam contados, as eleições a que a Vereação se refere não se
realizariam, é que 5 dias depois da sessão camarária, a 6 de Outubro, tem lugar um
golpe militar comandado por Saldanha e, a política cabralista voltará a dominar.
Como curiosidade, lembramos que embora o país seja regido por uma mulher, D. Maria
II, as mulheres não tinham direito a voto, tal como os criados de servir e os homens
solteiros menores de 25 anos, se casados podiam votar aos 20.
Com as pequenas notícias agora publicadas, ficamos a saber também, da intenção de
se construir a sede da Sociedade Harmonia, uma das mais velhas colectividades do país
e, que por outro lado, foi autorizada a demolição de um dos passos existentes na Rua
das Almas (actual Rua Padre António Macedo).
Indirectamente tomamos conhecimento de que em 1855 foi extinto o concelho de
Sines, passando a integrar o de Santiago do Cacém.
E que a Vereação da Câmara em funções em 1867, propõe ao governo, que este
concelho se divida em cinco Juntas de Paróquia.
No que respeita à segurança, noticiamos que em 1877 é criado um pequeno corpo de
polícia municipal, e que é destacado um contingente de militares, para o policiamento
da Feira do Monte.
Em 1891 ainda existem enterramentos no adro da igreja de S. Bartolomeu que solicita
por isso, a construção de um cemitério. É curioso este pedido pois mostra-nos que as
mentalidades evoluíram e os enterramentos fora dos adros das igrejas que deram azo
a imensos tumultos e à revolta da Maria da Fonte, em 1846, fazem já parte do passado.
No ano de 1896, o correio é moroso e mal organizado, na opinião da Câmara, que vai
solicitar a sua reorganização, no que respeita ao percurso das malas que transportam a
correspondência.
Por fim referimos uma preocupação, que se começa a fazer sentir em 1914, e que diz
respeito à grande “velocidade” com que os automóveis se deslocam pelas ruas das
localidades.
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PODER LOCAL
ELEIÇÕES
Em 1 de Outubro de 1846, a

para este município autoridades

Câmara

administrativas

determinou

oficiar

o

afectas

às

Governo Civil acerca das eleições

instituições

vigentes,

Municipais

Deputados

satisfaçam

seus

referindo que “ (…) vão ser

conciliando

eficazmente

pela

interesses gerais, sendo da mais

facção vencida, que de acordo com

urgente necessidade esta política e

o Administrador substituto deste

transcendente medida a bem da

concelho, têm

causa pública.”

e

de

combatidas

espalhado seus

os

que
deveres,

ânimos

e

os

agentes para trabalharem em
sentido contrario ao espírito da
revolução e do actual governo,
dando por isso motivo a que esta
Comissão se negue a prestar seus
necessários serviços a bem da
causa pública, uma vez que sua
Excelência se não digne nomear

REORDENAMENTO DO TERRITÓRIO CONCELHIO

Em sessão de 5 de Agosto de 1867, a

2ª - S. Salvador de Sines (819

Câmara, dando cumprimento à

fogos);

Portaria do ministério do Reino de

3ª- Abela (sede), Santa Margarida

11 de Julho daquele ano, propôs a

e S. Domingos (748 fogos);

divisão do concelho em 5 paróquias

4ª S. Pedro de Melides (sede) e S.

civis, as quais se constituiriam do

Francisco (594 fogos)

seguinte modo:

5ª Cercal (538 fogos).

1ª - Santiago do Cacém (sede), S.
Bartolomeu, Santo André e Santa
Cruz (1189 fogos);
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OBRAS

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SOCIEDADE HARMONIA
Em sessão de 10 de Setembro de

referida edificação: Dr. Agostinho

1863, a câmara concedeu licença

Pedro de Vilhena, Padre Vicente

para o derrube das árvores

Paulo da Silva e Santos e António

existentes num canteiro da rua

Hilário Nobre.

Sol

de

Pilatos,

as

quais

embaraçavam a construção da
Casa e Teatro da Sociedade
Harmonia de Santiago do Cacém,
conforme pedido feito nessa
mesma

sessão

pelos

encarregados da direcção da

DEMOLIÇÃO DE UM PASSO
Na sessão de 23 de Junho de

Santiago do Cacém. A Câmara

1886,

atendendo ao disposto no n.º 7

foi

presente

um

requerimento em nome de José

do

Jacinto

pedindo

Administrativo, deferiu o pedido,

autorização para demolir um

ficando o requerente obrigado,

Passo em alvenaria, com altar

como se prontificou, a construir

saliente

se

um altar de madeira, a utilizar

encontrar na frontaria de sua

sempre que o serviço do culto

casa, sita na rua das Almas, em

lhe fosse ordenado.

Rocha,

e

nicho,

por

art.º

104

do

Código
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TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

TRÂNSITO AUTOMÓVEL NA VILA DE S. TIAGO DO CACÉM
Na sessão de Câmara de 7 de Abril

desordenadas dos automóveis pelas

de 1914, o Vereador Gama propôs

ruas da vila, a fim de evitar

que se organizasse uma postura

qualquer desastre, marcando-lhe o

para

andamento que devem ter dentro

“pôr

cobro

às

correrias

das povoações”. A proposta foi
aprovada, tendo-se decidido ainda
oficiar o comandante da GNR, afim
de lhe chamar a atenção para o
problema.

SERVIÇO DE CORREIO

Em sessão de 03 de

Cacém e as aldeias de Melides e

Março de 1896, a

Cercal, que havia passado a ser

Câmara

feito

deliberou

solicitar ao Governo

por

Grândola

respectivamente,

com

e

Sines

prejuízo

Civil o restabelecimento do serviço

para a comunicação entre as

de correio entre Santiago do

povoações.
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SEGURANÇA

CRIAÇÃO DA POLÍCIA MUNICIPAL
Em sessão de 15 de Março de

seria composto por 5 polícias e

1877, a Câmara deliberou por

um chefe e teria por missão

unanimidade e sob proposta do

zelar pelo cumprimento das

Administrador do Concelho, a

leis, regulamentos e posturas

criação de um pequeno corpo

municipais.

de polícia municipal. Este corpo

POLICIAMENTO DA FEIRA DO MONTE
Em sessão de 5 de Setembro de

era

1883,

do

alojamento. A Câmara ordenou

Concelho informou sobre a

o fornecimento de enxergas e

chegada do destacamento de

mantas,

20 praças, para policiamento da

vereador Montez de arrendar a

feira do Monte, para os quais

casa que iria servir de quartel.

o

Administrador

necessário

e

providenciar

encarregou

o
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NOTÍCIAS SOLTAS

CEMITÉRIOS
Na sessão de 5 de Setembro de

um cemitério na primeira e, sobre

1883

pelo

a possibilidade de se continuarem

Administrador do Concelho, a

a realizar enterramentos no adro

circular n.º 50 do Governo Civil de

da igreja da segunda, sem prejuízo

Lisboa,

para a saúde pública.

foi

apresentada,

que

construção de

recomendava
cemitérios

a
em

todas as paróquias, afim de evitar
os enterramentos nas igrejas. A
Câmara, considerando que todas
as paróquias possuíam cemitérios
distantes das povoações, salvo S.
Francisco

e

S.

Bartolomeu,

acordou consultar os facultativos
sobre o local para construção de

CEMITÉRIO EM S. BARTOLOMEU
Em sessão de 9 de Junho de 1891,

cemitério naquela freguesia, de

foi presente um ofício da Junta

modo

de Paróquia de S. Bartolomeu

enterramentos

pedindo a construção de um

igreja.

a

impedir

os

no

da

adro
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GLOSSÁRIO

Enxergas – Colchão grosseiro de palha; cama pobre.

Facultativos – Médicos

Paróquia civil – Freguesia

Passo – Estação da via-sacra que se realiza na semana santa, antes da
Páscoa.

Postura – Ordem ou disposição escrita, emanada das câmaras
municipais e tendente à regularização de determinados serviços na
área do concelho.
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