
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
PUBLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – ARQUIVO, N.º 12 – 2011 

 
 



EDITORIAL 

 

Este número do ARQUIFOLHA dá por terminada a nossa homenagem ao 

escritor Manuel da Fonseca, no conjunto das comemorações do centenário 

do seu nascimento, analisando factos e acontecimentos ocorridos em 

Santiago do Cacém entre 1974 e 1993, os últimos anos da vida do autor e as 

primeiras duas décadas de Portugal em democracia. 

Estes anos correspondem, ao amplo reconhecimento público da obra 

literária do grande escritor santiaguense, agraciado com a comenda da 

Ordem de Sant’Iago em 1983, mas também com as várias homenagens, em 

vida, organizadas pela autarquia em Santiago do Cacém.   

Nesta época, destacamos as primeiras eleições autárquicas em democracia, o 

processo de extinção do Gabinete da Área de Sines ocorrido entre 1986 e 

1989, e os seus conflitos com a Câmara Municipal, que se arrastam logo 

desde 1974. Também damos conta da situação de grave seca em 1981 e dos 

esforços de alfabetização de adultos, da primeira SANTIAGRO, da elevação 

de Santiago do Cacém a cidade e do prémio “Cidades Limpas”, atribuído ao 

município, pela primeira vez, em 1990.  

Este período de tempo foi também fecundo no campo da cultura, durante o 

qual o Museu Municipal de Santiago do Cacém foi considerado uma 

referência a nível nacional e mesmo internacional, a Capela de S. Pedro 

recebeu a sua primeira classificação, foram editados vários livros da autoria 

do Professor Manuel da Silva, importantes estudos para o domínio da 

etnografia e até da história locais. Também nestes anos, mais precisamente 

em 1988, a CMSC organizou as semanas do livro, evento marcante 

destinado a fomentar o gosto pelos livros e pela leitura e também foram 

descobertos dois sarcófagos romanos na Quinta da Ortiga, raros no sul de 

Portugal. 

Terminamos com as cerimónias fúnebres prestadas ao escritor Manuel da 

Fonseca, que encerraram, de forma bastante digna, a vida do nosso mais 

importante escritor, cuja obra imortalizou a terra que o viu nascer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Antigamente o Largo era o centro do mundo. Esta frase andará sempre comigo, é 

o ritmo do Manuel da Fonseca dentro do meu próprio ritmo. 

Há nela uma arte muito antiga, a expressão de uma forma de ser e de contar. 

Manuel da Fonseca foi talvez um dos últimos grandes contadores de histórias. 

Muitas delas ficaram por escrever. Mas em «Fogo e as Cinzas» e em «Seara de 

Vento», ele traz à prosa portuguesa um tom e um ritmo inigualáveis. É a tradição 

oral, a arte de contar transmutada para o rigor de uma escrita despojada e 

primordial. 

A qualidade da prosa de Manuel da Fonseca é hoje reconhecida mesmo por alguns 

senhores que, após o período revolucionário, tentaram com oportunismo 

despudorado, o ajuste de contas com o neo-realismo. 

Manuel da Fonseca não se curvou nunca perante modas. Não entrou no comércio, 

nem andou a correr atrás de prémios. Continuou fiel às suas convicções estéticas e 

politicas, igual a si mesmo e a uma certa forma de ser e de conviver. 

Devo-lhe uma certa descoberta do Alentejo. Devo-lhe imagens, ritmos, palavras 

que marcam a minha própria escrita. Devo-lhe, sobretudo, a fraternidade, os 

braços sempre abertos para os amigos. Ele era um homem do Povo e ao mesmo 

tempo um aristocrata. Um príncipe da camaradagem e do comportamento.” 

 

 

Manuel Alegre, Uma forma de ser e de contar. Jornal de Letras, Artes e Ideias. N.º 
558, ano XIII (16/22-03-1993) p. 9 [excerto].  

 

 

 

 



PODER LOCAL 

 

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 1976 
 

Em julho de 1974 tomou posse a 

Comissão Administrativa da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, 

eleita em Assembleia Popular em 

meados desse ano, para substituir a 

última Câmara Municipal Corporativa. 

A Comissão Administrativa manteve-

se em funções até à posse do executivo 

municipal eleito em 12 de dezembro 

de 1976.  

O resultado eleitoral municipal deu a 

vitória à FEPU (Frente Eleitoral 

Povo Unido, coligação onde 

participava o PCP), com 45,81 % dos 

votos e 4 mandatos, seguida pelo PS 

com 34,42 % e 3 mandatos. As 

restantes forças políticas que 

concorreram ficaram entre 9,95 e 1,87 

%, número insuficiente para elegerem 

qualquer vereador. A Assembleia 

Municipal passou a ser presidida por 

Modesto José Pereira e a Câmara 

Municipal por José Raposo 

Nobre. 

O novo executivo municipal 

reuniu pela primeira vez no dia 7 

de janeiro de 1977, procedendo à 

distribuição dos pelouros por 

todos os eleitos, quer da maioria 

quer da oposição, sendo de notar 

que existia, na altura, um 

pelouro de “Relações com o 

GAS”, que foi ocupado em 

simultâneo pelos vereadores 

António Joaquim Martins 

(FEPU) e Jorge Nunes (PS). 

Ao nível das freguesias é de 

assinalar que, no caso de 

Santiago do Cacém, foi eleita 

uma mulher para a presidência 

da junta, Albertina Palma Lopes 

Fernandes, pelas listas da FEPU. 

 

PRÉMIO CIDADES LIMPAS 
 

Em 1989 a CMSC obteve o primeiro lugar no concurso Cidades Limpas, 

promovido pela Associação Portuguesa de Estudos do Saneamento Básico e 

pela Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais. Este 

galardão premiava o esforço desenvolvido pela autarquia no sentido de 

dotar o município de infraestruturas básicas no domínio da higiene e 

limpeza “só comparáveis a níveis europeus”. 



                              SOCIEDADE 
 

EXTINÇÃO DO GABINETE DA ÁREA DE SINES 
 

 

O Gabinete da Área de Sines, 

conhecido como GAS, foi criado em 

1971, pelo Decreto-Lei n.º 270/71 de 

19 de julho, com um ambicioso 

programa industrial, centrado no 

porto de Sines e nas condições 

económicas da época, devendo 

contrabalançar o peso e o papel dos 

terminais oceânicos e centros 

industriais de Lisboa e do Porto. 

Este organismo detinha amplos 

poderes, nomeadamente em matéria de 

ordenamento do território e 

licenciamento urbanístico, questões 

nem sempre pacíficas quer para as 

autarquias quer para as populações.  

No nosso concelho, a zona de 

influência do GAS abrangia a 

totalidade das freguesias de Santo 

André e Santa Cruz, grande parte da 

freguesia de Santiago do Cacém e uma 

ampla zona de S. Francisco.  

A grave crise económica mundial, 

provocada pelo contínuo aumento dos 

preços do petróleo (1973/1974) e a 

perda de matérias – primas vindas das 

colónias africanas, entretanto tornadas 

independentes, debilitaram este 

projeto marcelista cuja extinção foi 

prevista por uma resolução do 

conselho de ministros datada 

de fevereiro de 1986 e 

concretizada a 17 de julho de 

1989, através do Decreto-Lei 

228. O Município de Santiago 

do Cacém recebia então a 

pesada herança descrita pelo 

presidente da CM, Sérgio 

Brigído Martins, no boletim 

municipal n.º 13 de dezembro 

de 1986 “O Gabinete deixou sem 

solução os 4 milhões de contos de 

infra-estruturas e equipamentos 

que ele próprio deixou por fazer 

no Centro Urbano de Santo 

André e mais de um milhão de 

contos de prejuízos directos 

provocados ao município”.

Planta da zona de atuação direta do Gabinete da Área 
de Sines. Diário do Governo n.º 143, I Série, 
19/06/1971. 



 

 

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

 

Após a Revolução de 1974, o 

serviço cívico estudantil iniciou 

uma campanha de alfabetização de 

adultos, para pôr cobro à elevada 

taxa de analfabetismo que existia 

no país (c. de 33% da população 

portuguesa). Estas campanhas 

chegaram ao concelho de 

Santiago do Cacém ainda na 

década de 70, mas foi na década 

seguinte que se desenvolveram. 

Refira-se, a título de exemplo, que 

no ano letivo de 1981 – 1982 

foram lecionados 17 cursos, 

frequentados por 220 alunos, 

passando a 27 cursos no ano 

subsequente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz - Dia Internacional da Alfabetização, 8 de setembro 1983. 



 

 

ELEVAÇÃO DE SANTIAGO DO CACÉM A CIDADE 

 
 

Na reunião de 3 de fevereiro de 

1989, o presidente da Câmara, 

Sérgio Brigído Martins, 

apresentou pela primeira vez ao 

executivo municipal a proposta de 

elevação de Santiago do Cacém a 

cidade. A proposta assentava na 

posição de Santiago do Cacém 

como grande nó rodoviário no 

litoral alentejano, na quantidade e 

qualidade dos seus equipamentos 

coletivos e serviços públicos, no 

seu crescimento urbano e na sua 

história, dando-se especial ênfase 

ao facto de possuir “o maior e mais 

valioso centro histórico do litoral 

alentejano, dispondo de património 

cultural universalmente reconhecido e 

tendo, na sua história secular, 

assumido uma posição central e 

destacada na economia e na vida 

social, institucional e cultural da 

região”.  

Dois anos e meio após o início do 

processo, Santiago do Cacém era 

elevada à categoria de cidade (Lei 

n.º 66/91, de 16 de agosto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de Santiago do Cacém. Boletim Informativo Municipal. N.º 12 (julho 1989) p. 4-5. 



 

 

A PRIMEIRA SANTIAGRO 

 
 

No dia 28 de maio de 1988 foi 

inaugurada a 1.ª Feira 

Agropecuária de Santiago do 

Cacém. Na cerimónia de abertura 

estiveram presentes os presidentes 

da CMSC, Sérgio Martins, e da 

Caixa Agrícola, António Relvas, 

bem como o secretário de estado 

da alimentação, Luís Cardoso. 

Organizada pela Caixa Agrícola 

em colaboração com a Câmara 

Municipal, a feira teve cerca de 

100 expositores, apresentando 

também um ciclo de conferências, 

um concurso de hipismo e uma 

gincana de tratores. Esta primeira 

edição da SANTIAGRO foi ainda 

animada por dois espetáculos 

musicais, um com Lena d’ Água e 

outro com Paulo de Carvalho. 

Ao longo desse fim de semana 

passaram pela feira cerca de 5.000 

pessoas.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguração da Santiagro/88 (fotógrafo desconhecido, 1988, CMSC). 



 

 

SECA EM 1981 

 

 
A seca prolongada ocorrida no 

ano de 1981 deixou as 

populações do concelho sem 

água potável. Para garantir o 

abastecimento das povoações, a 

CM procedeu ao transporte 

daquele bem essencial em 

tanques.  

Segundo o presidente da 

edilidade, José Cheis, em reunião 

de 16 de agosto do referido ano, 

o município aguardava ajuda 

governamental, ainda que tardia, 

para minorar o esforço da 

autarquia na resolução do 

problema.  

No dia 30 do mesmo mês, a 

Câmara voltou a abordar o 

assunto, ponderando cortar o 

abastecimento público de água 

entre as 23:00 h e as 8:00 h, e 

realizar novos furos e sondagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Página do Santiago [Boletim  Municipal]. N.º 3 (junho/julho 1981) p.2. 



CULTURA 

 

 

MUSEU MUNICIPAL EM ALTA 

 

O Museu Municipal de Santiago 

do Cacém foi, durante a década 

de 80, alvo da atenção dos 

órgãos de comunicação social, 

por ser considerado uma 

instituição exemplar. Este 

destaque mediático surgiu após a 

sua candidatura ao prémio 

“Museu Europeu do Ano”, em 

1983. No ano seguinte, foi o 

único museu português incluído 

no roteiro dos museus 

municipais europeus, editado 

pelo Conselho da Europa.  

Na sequência destes 

acontecimentos, e reconhecendo 

o trabalho meritório da diretora 

do museu, Amália Guerreiro, a 

Assembleia Municipal propôs à 

Câmara a atribuição de um 

louvor à referida funcionária, 

ainda no ano de 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada do Museu Municipal de Santiago do Cacém (fotógrafo desconhecido, 1988, CMSC). 



 

CLASSIFICAÇÃO DA CAPELA DE S. PEDRO 

 

Em janeiro de 1985, o Instituto 

Português do Património 

Cultural informou a Câmara da 

classificação da Capela de S. 

Pedro, localizada no cerro do 

castelo de Santiago do Cacém, 

como Imóvel de Interesse 

Público. O IPPC requeria então, o 

envio de um levantamento 

desenhado da capela. 

A Ermida de S. Pedro, apesar da 

sua simplicidade, encanta pela 

harmonia dos volumes 

construídos, divididos em três 

corpos distintos: o pátio de 

entrada rodeado por arcos, com o 

seu campanário e os gigantes que 

o amparam, o corpo da nave e o 

altar onde avulta a grande 

abobada.  

Em fevereiro deste ano de 2011, 

26 anos depois, a Capela de S. 

Pedro foi classificada como 

Monumento de Interesse Público 

pela Portaria n.º 383/2011 de 21 

de fevereiro, publicada no Diário 

da República n.º 36 de 2011, 2.ª 

série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capela de S. Pedro (fotógrafo desconhecido, 1983, CMSC). 



 

DESCOBERTA DE DOIS SARCÓFAGOS ROMANOS 

 

 

 

Em maio de 1987, a CMSC 

solicitou a presença de um técnico 

do Serviço Regional de 

Arqueologia da Zona Sul, devido à 

descoberta de dois sarcófagos 

romanos na Quinta da Ortiga do 

Meio, durante umas obras efetuadas 

numas instalações pecuárias. 

Tratavam-se de caixas sepulcrais 

construídas em arenito (material já 

de si muito frágil), contendo uma os 

restos mortais de um indivíduo com 

mais de 60 anos e de um jovem 

adulto, a outra continha apenas os 

restos mortais de um único 

indivíduo adulto, não sendo 

possível determinar os sexos, pois 

os restos ósseos encontravam-se 

muito deteriorados. Na ocasião, a 

proprietária da Quinta, que prestou 

toda a colaboração e se mostrou 

bastante interessada pela 

descoberta, demonstrou a sua 

vontade em expor os achados 

arqueológicos ao público no museu 

municipal de Santiago do Cacém, 

até pela raridade desse tipo de 

espólio arqueológico no sul do país. 

No entanto, mais de dois anos 

depois, na reunião de Câmara de 14 

de novembro de 1989, o presidente 

Sérgio Brigído Martins propôs que 

se solicitasse ao IPPC a guarda dos 

sarcófagos na Capela de S. Brás, em 

Miróbriga, por não haver espaço no 

museu municipal para os guardar, 

assim como que se requisitasse à 

carpintaria municipal a execução de 

vitrinas para os instalar. As 

propostas foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAS DO PROFESSOR MANUEL JOÃO DA SILVA 
 

 

 

Em março de 1986, o boletim 

informativo municipal n.º 11, 

noticiava o recente lançamento do 

1.º livro da coleção Riqueza dos 

Falares Regionais do Professor 

Manuel João da Silva, identificado 

como: uma “obra de divulgação e 

preservação das expressões populares 

usadas principalmente nos meios 

rurais dos concelhos de Sines e 

Santiago do Cacem.” O sucesso 

deste livro foi tanto que, em 

dezembro do mesmo ano, o 

boletim informativo municipal n.º 

13, noticiava que a 1.ª edição se 

encontrava já esgotada e que a 

Câmara ponderava fazer uma 2.ª 

edição, revista e melhorada pelo 

autor, de 2.000 exemplares. 

No dia 5 de setembro de 1992 o 

Professor Manuel João lançou um 

outro livro, igualmente muito 

importante e uma obra de 

referência nos estudos locais, no 

salão nobre da Câmara Municipal 

e em sessão solene. Tratou-se, 

desta vez, do livro Toponímia das 

Ruas de Santiago do Cacém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa do livro Riqueza dos Falares Regionais I, Manuel João da 
Silva. 



 
SEMANAS DO LIVRO 

 

 

Em maio e junho de 1988, a 

CMSC promoveu as Semanas do 

Livro do Concelho. Esta iniciativa 

foi levada a cabo nas freguesias 

de Alvalade, Santo André e 

Santiago do Cacém, com a 

colaboração de várias editoras: 

Caminho, Presença, Plátano, D. 

Quixote, Asa, Edições 70 e 

Digilivro. Ao longo dessas 

semanas, e nas referidas 

freguesias, compareceram os 

escritores Manuel da Fonseca, 

Henrique Nicolau, Ana Maria 

Magalhães, Isabel Alçada e 

Soledade Martinho da Costa. A 

par destas, realizaram-se outras 

iniciativas como a sessão de 

declamação de poesia de Manuel 

da Fonseca, por Luísa Bastos, em 

Alvalade que contou com a 

presença cerca de 1.000 pessoas.  

 

 

HOMENAGENS EM VIDA A MANUEL DA FONSECA 

 

Ao longo da década de 80, a 

Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém promoveu várias 

homenagens ao autor de 

Cerromaior, tendo a primeira 

celebrado os 40 anos de carreira 

literária do escritor (1981).  

Em 1983, a CM atribuiu a 

Manuel da Fonseca uma 

habitação no Bairro Pereira 

Varela, e no ano seguinte, por 

ocasião das comemorações do 

10.º aniversário do 25 de Abril, a 

autarquia entregou-lhe uma 

medalha de mérito municipal. 

Finalmente, em 1986, foi levada 

a cabo no museu municipal uma 

grande exposição sobre a vida e 

obra de Manuel da Fonseca. 

 

Cartaz da homenagem a Manuel da Fonseca em 1981, 
criado por José Luís Gonçalves. Colecção José Matias. 



 

 

MORTE DO ESCRITOR MANUEL DA FONSECA 

 

Manuel da Fonseca morreu no dia 

11 de março de 1993, aos 81 anos, 

no hospital de S. José, em Lisboa, 

para onde fora transportado de 

urgência após uma queda na sua 

casa em Santiago do Cacém. 

Nesse mesmo dia, o corpo do 

escritor de Cerromaior esteve 

algumas horas em câmara ardente 

na Casa do Alentejo, de onde 

partiu para a sua terra natal. 

O velório realizou-se no salão 

nobre da câmara municipal, e no 

dia seguinte foi a enterrar no 

cemitério do castelo, em campa 

rasa, como era sua intenção. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel da Fonseca na zona do Fórum das Ruínas de Miróbriga (fotógrafo 
desconhecido, s.d). Reprodução de imagem cedida por Artur Lopes da Fonseca. 



 

 

 

 

 

 

 

“Em Cerromaior nasci. 

Depois, quando as forças deram 

para andar, desci ao largo. 

Depois, tomei os caminhos 

que havia e mais outros que 

depois desses eu sabia. 

E tanto já me afastei 

dos caminhos que fizeram, 

que de vós todos perdido 

vou descobrindo esses outros 

caminhos que só eu sei” 
 

Manuel da Fonseca, Maltês in Planície. 1.ª Edição. 1941. p. 108. 
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