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EDITORIAL 

 

O ARQUIFOLHA deste ano associa-se às comemorações do Centenário do 

Nascimento do Escritor Manuel da Fonseca, analisando factos e 

acontecimentos ocorridos na vila e no concelho de Santiago do Cacém ao 

longo da vida do autor de "Cerromaior”. Neste sentido, os quatro números 

do ARQUIFOLHA vão ser divididos pelas várias etapas da vida do 

homenageado: infância (1911-1921); adolescência, juventude e início da 

actividade de escritor (1921-1943); maturidade (1943-1974); o pós-25 de 

Abril e os últimos anos (1974-1993).  

A modesta homenagem que aqui prestamos ao escritor, expoente máximo 

da literatura neo-realista portuguesa, não nos desvia do nosso formato 

habitual, nem do nosso objectivo principal – a difusão da história Local. 

Neste número do Arquifolha, as notícias reportam-se ao tempo da infância 

de Manuel da Fonseca. Um tempo de promessas traídas, de melhores 

condições de vida para os operários e trabalhadores rurais; de repressões e 

revoltas; de ditaduras e golpes de estado; da I Guerra Mundial, da 

pneumónica, da fome e racionamentos, que se saldaram em milhares de 

vidas perdidas.  

Todos estes acontecimentos tiveram eco no nosso concelho e no seu tecido 

social, nomeadamente nos conflitos laborais e na insuficiência de bens 

alimentares, que já se fazia sentir antes mesmo do início da I Guerra 

Mundial. 

Noticiamos ainda a crescente importância do tráfego automóvel; a coragem 

de uma criada de servir, seduzida pelo filho do patrão e o estado do ensino, 

essa grande paixão dos republicanos. E como não podia deixar de ser 

transcrevemos um excerto de uma entrevista do escritor sobre o dia da 

árvore. 

 

 

 

 

 



Festa da Árvore 
 

“Ah! Eu antes quero dizer uma coisa…. Eu, como vocês …a menina veio e falou das 

flores, eu lembrei-me da idade dela. Na escola, antigamente, nós tínhamos… os 

professores, os adultos, tinham organizado as coisas de modo que os meninos 

estudavam de outra forma (mais tarde isso foi esquecido). E então durante o ano, 

havia um dia no ano em que era a Festa da Árvore, e nós os pequeninos, os mais 

pequeninos, é que tínhamos que plantar a árvore. Faziam um buraco no jardim, ou 

noutra região da vila (noutro sítio da vila), e nós íamos todos, cantávamos era um 

poema que era da árvore, e depois ia o mais pequenino, punha a planta no buraco na 

terra feito, e depois os outros cobriam de barro. Estávamos todos os dias à espera, com 

o nosso desejo que crescesse, parecia que todos os dias…nunca mais cresce, nunca mais 

cresce. Até que um dia começava a nascer a árvore. Era uma alegria muito grande 

para nós. Vocês ainda têm uma alegria maior: é que em vez da árvore, nasce flores, 

que é ainda mais belo, não é?”. 

 

Manuel da Fonseca à conversa com crianças do JAM e do GIAM, no Museu 

Municipal de Santiago do Cacém, Junho de 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Festa do dia da árvore no Jardim Municipal. 
(pormenor de fotografia: José Benedito Hidalgo de Vilhena, s.d., CMSC) 



                       POLITICA 

                       
 

A PRIMEIRA GREVE DOS TRABALHADORES RURAIS 

 

No dia 25 de Setembro de 1911, o 

administrador do Concelho 

escreveu ao regedor de Santo 

André, alarmado pelo facto de ter 

tido conhecimento de uma 

projectada greve dos ceifeiros do 

arroz. Pediu ao regedor que “sem 

perda de tempo” o informasse 

“circunstanciadamente” sobre o 

assunto. No final da greve, os 

ceifeiros conseguiram um 

aumento salarial de 320 para 400 

réis diários. 

Esta greve foi a primeira de uma 

série de greves, manifestações e 

comícios que ocorreram até 1913, 

em luta pela melhoria das 

condições laborais e aumento de 

salários dos trabalhadores 

agrícolas. 

 
 

MANIFESTAÇÃO EM SANTIAGO DO CACÉM 

 

No dia 9 de Março de 1913, pelas 

23h00, ocorreu em Santiago do 

Cacém uma manifestação contra as 

medidas repressivas e traição da 

classe operária e trabalhadora. Os 

manifestantes percorreram as ruas 

da vila gritando palavras de ordem e 

parando frente à Sociedade 

Harmonia, às residências dos ricos 

proprietários e dos mais influentes 

políticos conservadores.  

Factos que levaram o administrador 

do concelho a denunciar alguns dos 

participantes na manifestação ao 

delegado do Ministério Público, 

entre eles José Liberato Morais, 

Manuel Gameiro, Francisco 

Guilherme da Silva, António 

Limão, Jorge Pereira Chaves, 

Joaquim Núncio e os 

professores das escolas Liberal 

e pública, respectivamente 

Carlos Malaquias e José Pais 

Gaudêncio. 

 

Manifestação de trabalhadores em Santiago do Cacém. 
(pormenor de fotografia: José Benedito Hidalgo de Vilhena, 
s.d., CMSC). 



 
ECONOMIA 

 

 

 

ESPECULAÇÃO DE PREÇOS 

 
No dia 7 de Maio de 1913, o 

administrador do Concelho 

informou o director do 

Mercado Central, em Lisboa, da 

inexistência de trigo ou farinha 

excedente no concelho e que o 

pouco trigo que aparecia no 

mercado, era vendido por mais 

4 ou 5 réis que o preço 

tabelado.  

 
 
 
 

 

AÇAMBARCADORES EM TEMPO DE GUERRA 

 

No dia 11 de Julho de 1916, o 

administrador do Concelho 

alertou o governador civil para 

os abusos dos comerciantes do 

concelho de Santiago do Cacém, 

pois tinha conhecimento que 

muitos deles estavam a 

açambarcar géneros alimentícios, 

desrespeitando o estipulado no 

decreto de 30 Junho de 1916. 

Para ilustrar o que afirmava, o 

administrador enviou em anexo 

cópia de um ofício do regedor de 

Alvalade, queixando-se acerca do 

assunto.  

 
 

 

 

 

 

Protocolo do preço dos géneros, 1913. 
PT/AMSC/CMSC/AL/V-B/009 



 

EDUCAÇÃO 
 

 
FALTA DE PROFESSORES NO CONCELHO 

 

Em 19 de Março de 1913, o 

presidente da Câmara 

Municipal e administrador do 

concelho interino, António 

Manuel Freire d’ Andrade, 

oficiou o director de Instrução 

Primária, Dr. João de Barros, a 

propósito do problema de falta 

de professores. Neste ofício 

António Freire de Andrade 

referia que a Comissão 

Municipal Republicana tinha 

criticado os governos da 

monarquia pelo abandono 

votado à intrusão primária, mas 

que a República, fornecendo 

armas aos seus opositores, fazia 

quase o mesmo. 

Por fim, propunha que a 

Câmara Municipal contratasse 

pessoas que embora não 

habilitadas para leccionar, mas 

consideradas competentes para 

o exercício de tais funções, a fim 

de permitir que as crianças das 

freguesias voltassem a ter 

instrução primária. 

 

 

 

DISPENSA DOS PROFESSORES DO CONCELHO PARA 
ASSISTIREM AO CONGRESSO PEDAGÓGICO EM LISBOA 

 
No dia 2 de Abril de 1914, a 

Câmara Municipal informou os 

professores primários do Concelho 

da permissão para se deslocarem a 

Lisboa, para participarem no 

Congresso Pedagógico que iria 

decorrer entre os dias 15 a 19 do 

mesmo mês, pagando-lhes o 

vencimento durante os dias de 

ausência do serviço.  

Sessão inaugural do Congresso Pedagógico, na Sociedade 
de Geografia de Lisboa. In Ilustração Portuguesa, J.J. da  
 Silva Graça (dir.). Lisboa. N.º 427, 2.ª série (1914). 
Arquivo Gentil Cesário. 



SOCIEDADE 
 
 

ABUSOS E FRAUDE NO RECENSEAMENTO GERAL DA 
POPULAÇÃO DE 1911 

 

Na sequência de uma notícia 

publicada no nº 282 do jornal 

Pedro Nunes de Alcácer do Sal, 

de dia 24 de Dezembro de 1911, 

o administrador do Concelho 

ordenou ao regedor de Alvalade 

que investigasse um dos 

recenseadores dessa freguesia, 

acusado de cobrar indevidamente 

5 réis a cada pessoa que 

recenseava. 

 
 

OS PRIMEIROS ACIDENTES DE AUTOMÓVEL 

 

No dia 11 de Março de 1913, o 

administrador do Concelho 

pediu ao regedor de Abela, que 

o informasse do nome e 

morada do indivíduo daquela 

freguesia, cuja égua fora 

atropelada por um automóvel. 

Em 13 de Abril do ano 

seguinte a Câmara Municipal 

solicitou à GNR a tomada de 

providências para evitar a 

velocidade excessiva dos 

automóveis nas ruas da vila de 

Santiago do Cacém, “abuso que 

frequentemente tem sido 

praticado”. 

 
 
SEDUÇÃO DE UMA CRIADA DE SERVIR 

 
Em Julho de 1913 e, 

contrariamente ao que era 

habitual naquela época, uma 

jovem criada de servir 

apresentou queixa contra o 

filho dos patrões, na 

Administração do Concelho. 

Acusando-o de a ter seduzido, 

engravidado e de fugir às suas 

obrigações. 

Anúncio publicitário. In A Nossa Pátria, António Marcos 
d’ Almeida (ed.). Porto. N.º VII. ANO II (Maio 1913). 
PT/AMSC/AGMESG/BIB. 
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GIAM – Grupo Infantil Amigos do Museu. 
 
 

 

JAM – Jovens Amigos do Museu. 
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