JORNAL TRIMESTRAL COM NOTÍCIAS DO PASSADO

1
PUBLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM - ARQUIVO, N.º 4 - 2009

EDITORIAL
O ARQUIFOLHA deste trimestre apresenta alguns factos da vida politica,
económica, social e cultural do concelho de Santiago do Cacém, ocorridos
entre 1810 e 1918. Mais concretamente, informa sobre a tomada de posse da
Câmara Municipal, resultante das eleições de 1908, nas quais o Município
abraça a causa republicana. E, recorda aqueles que a constituíram: Francisco
Maria Amaro, Bento António dos Santos, Luis Augusto da Gama, Rafael da
Costa Brotas, Manuel d’ Aires, António Augusto Félix da Cruz e António
Manuel Freire de Andrade. Estes últimos eleitos, em eleição interna, para os
cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. A referida
vereação esteve em exercício cerca de 3 meses, em virtude da anulação da
mencionada eleição de 1 de Novembro de 1908.
No que respeita à vida politica, notícia igualmente as eleições de 1913,
procurando chamar a atenção para a questão do direito de voto, consignado
na legislação daquele mesmo ano e que contraria as propostas eleitorais
republicanas favoráveis à adopção do sufrágio universal.
Quanto às actividades económicas destaca a indústria corticeira e a primeira
seara de arroz cultivada em solo concelhio. A cultura desta gramínea, tantas
vezes associada a doenças endémicas e ao enriquecimento dos lavradores,
trouxe no entender do administrador do concelho em 1860, Acácio Hipólito
Gomes da Fonseca uma melhoria nas condições económicas e de salubridade
das gentes da freguesia de Santo André. Esta freguesia é ainda notícia pelas
nefastas consequências do sismo de 11 de Novembro de 1858.
Este quarto número do ARQUIFOLHA, dá também a conhecer algumas das
medidas de prevenção tomadas pelo administrador do concelho contra o
alastramento da gripe pneumónica que assolou o país em 1918. Mencione-se
o facto de existirem no município apenas 3 médicos (2 em Santiago do
Cacém e 1 no Cercal). Por fim, relembra as tragédias dos homens do mar e,
dois importantes momentos culturais: a edição dos “Anais do Município”, do
reverendo padre António de Macedo e Silva, e a opereta “No Reino das
Flores”, da autoria de João Simeão e Querubim Assis.

2

PODER LOCAL
TOMADA DE POSSE

Em 30 de Novembro de 1908,

eleição de António Augusto

Francisco Arraes Falcão Beja

Félix da Cruz e António

da

da

Manuel Freire de Andrade

Câmara Municipal, deu posse

para os cargos de presidente

aos vereadores que haveriam

e

de servir no triénio de 1908-

órgão, respectivamente.

Costa,

presidente

vice-presidente

daquele

1910, nos termos do artigo 16º
do Código Administrativo.
Após a cerimónia de posse,
constituiu-se a Câmara sob a
presidência de Manuel Aires,
por ser o vereador mais
velho,

e

procedeu-se

à

RECENSEAMENTO ELEITORAL

Por edital de 7 de Julho de 1913,

políticos,

soubessem

Bernardo António Guerreiro,

escrever

e

funcionário recenseador do

território

concelho, tornou público o

Portuguesa.

período

de

inscrição

ler

residissem
da

e
em

República

no

recenseamento político para as
eleições daquele mesmo ano.
E, simultaneamente, divulgou
que se podiam inscrever como
eleitores, todos os cidadãos do
sexo masculino, maiores de 21
anos, ou que os completassem
até

21

de

Outubro,

que

estivessem no pleno exercício
dos

seus

direitos

civis

e
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CULTURA DO ARROZ

Em 1810 iniciou-se a cultura do

primeira

cultura,

produzida

arroz no concelho de Santiago

numa extensão de 70 m2 de

do Cacém, mais precisamente na

terreno,

freguesia de Santo André. Desta

arrobas de cereal.

obtiveram-se

600

SOCIEDADE DE CORTIÇAS, LD.ª
Em 3 de Maio de 1907, foi
constituída a Sociedade de
Cortiças

Ld.ª,

por

escritura

lavrada pelo notário Cruz e
Silva. Esta sociedade, presidida
por José Maria Reis Gancho,
tinha entre os seus sócios João
Simões
Rodrigues

Periquito,
Ferreira,

Manuel
José

Benedito Hidalgo de Vilhena e
António de Matos.
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SAÚDE PÚBLICA

A INFLUÊNCIA DA CULTURA DO ARROZ NA SAÚDE PÚBLICA

No

relatório

freguesia de Santo André era a

a

mais afectada devido “(…) à

cultura

do

atmosfera carregada de princípios

arroz

em

deletérios,

sobre

que

os

detritos

Portugal e a

orgânicos em putrefacção nas

sua influência

lagoas e nas águas estagnadas por

na saúde pública, publicado em

diferentes modos e maneiras(…)”

1860, o médico municipal Matias

produziam.

da

Duarte,

atribuía o aumento das doenças

doenças

nas localidades produtoras de

endémicas que afectavam a saúde

arroz à cultura desta gramínea,

do povo do concelho eram febres

mas aos métodos de irrigação por

intermitentes de diversos tipos e

estagnação

de carácter palustre, que tinham

morosa, à inexistência de um

especial incidência no Verão e no

regulamento apropriado e às

Outono. Dizia, também, que a

águas represadas.

Costa

cientificava

Pereira
que

as

Este

mais

clínico

ou

não

menos

A GRIPE PNEUMÓNICA

Em Outubro de 1918, a gripe

medicina, Aníbal Viola e do

pneumónica

com

farmacêutico, José Pedro Durães.

intensidade por todo o concelho.

E, reservou o hospital “Conde do

Alvalade foi a freguesia mais

Bracial”

atingida e, onde se manifestaram

epidémicos,

alojando

os

pacientes

de

grassou

primeiros

casos.

O

para

doentes
os
outras

administrador do concelho, com

enfermidades na escola do sexo

o intuito de evitar o alastramento

masculino.

da epidemia, providenciou
envio

do

quintanista

o
em
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CULTURA

ANAIS DO MUNICÍPIO

Em sessão de 06 de Dezembro de

Município”, pelo seu autor, o

1866, a Câmara recebeu com

Reverendo Padre António de

especial agrado a oferta de um

Macedo

exemplar da obra “Anais do

freguesia de Abela.

e

Silva,

pároco

da

NO REINO DAS FLORES – OPERETA EM 4 ACTOS

Em 1900 representou-se, no palco

Francisca Gomes, Isabel Silva e

da

Maria Josefa Varela.

Sociedade

Harmonia

de

Santiago do Cacém, a opereta
“No Reino das Flores”, da autoria
de João Simeão e Querubim
António Assis. A interpretação
esteve a cargo de um grupo de
crianças santiaguenses, entre as
quais: Mariana Nobre, Edwiges
Martins,

Amélia

Pereira

Gonçalves, Dalila Assis, Laura
Duarte,

Maria

Ana

Durães,
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NOTÍCIAS SOLTAS

NAUFRÁGIO

Na sequência dos temporais

“Abraham”, capitaneada por

dos dias 23 e 29 de Novembro

Peter

de 1857 deu à costa, nos

tripulantes,

rochedos junto ao Forte de N.ª

devido à bravura dos marítimos

Sr.ª das Salas, a barca inglesa

João Francisco e Ângelo Liote.

[Robinson].

Dos

12

salvaram-se
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A TERRA TREMEU EM SANTIAGO DO CACÉM

No dia 11 de Novembro de

habitações ruiu e nem a

1858, pelas 7 horas e 25

abóbada da igreja resistiu.

minutos, a terra tremeu no
concelho

de

Santiago

do

Cacém. O forte sismo que se
sentiu

durante

25

a

segundos,

causou

prejuízos,

sobretudo

30

graves
na

freguesia de Santo André
onde uma boa parte das
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GLOSSÁRIO

Deletério - Nocivo à saúde.

Palustre - Doenças transmitidas por mosquitos dos pântanos.

Quintanista - Estudante do quinto ano de um curso ou faculdade.
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FONTES

Copiador de ofícios expedidos para diferentes repartições do Governo Civil.
PT/ACD/ACSC/B/A/003
Actas das reuniões de Câmara Municipal
PT/AL/CMSC/B-C/002
Registo de correspondência expedida pela Comissão de recenseamento
eleitoral
PT/AL/CMSC/R/006
Actas das reuniões da direcção da Sociedade Harmonia de Santiago do
Cacém
PT/ASS/SH/ B-B/002
Actas da gerência da Sociedade de Cortiças, Ld.ª
PT/EMP/SC/A/002
Relatório sobre a cultura do arroz em Portugal e a sua influência na saúde
pública. Lisboa, 1860.
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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 Fátima Braz), colaboração de Donabela Guerreiro.
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