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EDITORIAL

Este número do ARQUIFOLHA finaliza a ronda pela história
administrativa das freguesias do concelho de Santiago do Cacém. Nele
abordamos as freguesias do Vale do Sado, dando destaque à tentativa de
reincorporação da freguesia de Santa Catarina do Vale de Santiago, 17 anos
depois da sua desanexação em 1836, à oposição dos alvaladenses à integração
do seu território noutro concelho (década de 30 do séc. XX), e às
reivindicações das gentes de Ermidas no período da Segunda Guerra
Mundial.
Esperamos que os quatro números do ARQUIFOLHA dedicados à
história administrativa deste Município tenham contribuído para o
conhecimento da sua evolução ao longo dos séculos.

BREVE HISTÓRIA ADMINISTRATIVA DAS
FREGUESIAS DO VALE DO SADO

No extremo oriental do concelho corre o rio Sado na fase inicial do
seu curso, antes de atingir a zona de Porto de Rei, a partir da qual se tornava
navegável. O rio e as ribeiras suas afluentes formam várzeas férteis e
extensas, que influíram e continuam a influenciar as freguesias por onde
passam, diferenciando-as das outras ao seu redor.
Três freguesias banhadas pelo rio Sado estiveram ou ainda estão
integradas no concelho de Santiago do Cacém: Vale de Santiago, Alvalade e
Ermidas-Sado. A primeira das três foi um dos primitivos territórios do
concelho, onde ficavam situados extensos reguengos da Ordem de Santiago.
Na primeira metade do século XVI, a aldeia do Vale de Santiago era
constituída por 29 habitantes, facto que poderá ter contribuído para a criação
da freguesia no decurso da 2.ª metade daquele mesmo século, e cuja igreja
viria a ser edificada posteriormente.
A freguesia de Santa Catarina do Vale de Santiago pertenceu ao nosso
concelho até 1836, data da primeira reforma administrativa liberal,
integrando depois o concelho de Messejana, e a partir de 1855, o de Odemira.
A sua desanexação foi aparentemente pacífica, muito provavelmente devido à
enorme distância daquela localidade em relação à sede do Município e às
desconfianças das novas autoridades liberais sobre a lealdade política dos
seus habitantes. No entanto, em 1853, a Câmara Municipal de Santiago do
Cacém ainda tentou, debalde, a reintegração daquela freguesia.
A norte do Vale de Santiago, seguindo o curso do rio Sado, encontra-se o
antigo concelho de Alvalade, que, no decurso do século XVI ou na primeira
metade do XVII, ter-se-á dividido em duas freguesias: Nossa Senhora do
Roxo, a norte, e Nossa Senhora da Oliveira de Alvalade, a sul.
A grande reforma administrativa de 1836 extinguiu o concelho de
Alvalade, incorporando-o no concelho de Messejana. A reforma de 1855 fez
transitar o referido território para o concelho de Aljustrel. Porém, cerca de
1870, os eleitores de Alvalade requereram a sua integração em Santiago do
Cacém; aspiração alcançada pelo Decreto de 18 de abril de 1871.

Nos anos 30 do século XX ainda foi avançada a ideia de mudar a
freguesia de Alvalade para outro concelho, mas a sua população e a Câmara
Municipal de Santiago do Cacém opuseram-se terminantemente. A freguesia
mantém-se neste concelho até hoje, e Alvalade recuperou a classificação de
vila em 1995, através da Lei n.º 45/95, de 30 de agosto.
Dentro da antiga freguesia do Roxo ficava a Aldeia de Ermidas, que,
no plano de execução da rede ferroviária da Linha do Vale do Sado, passou a
ser servida por um apeadeiro (1915), situado junto à estrada nacional que liga
Sines e Santiago do Cacém a Beja. A localização privilegiada deste apeadeiro
levou à sua rápida transformação em estação, e simultaneamente permitiu o
surgimento de uma povoação florescente, economicamente viabilizada pela
implantação de uma grande unidade fabril de moagem e várias fábricas de
preparação de cortiça. Esta localidade, chamada Ermidas-Sado, passou a sede
de freguesia em 1953. A Lei 62/2001 de 12 de julho elevou a povoação de
Ermidas-Sado à categoria de vila.
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GLOSSÁRIO
Escrivães da Vintena – Cargo público de nomeação municipal durante o
Antigo Regime. Este oficial prestava serviço junto do juiz da vintena,
servindo igualmente de tabelião nas localidades com mais de 20
habitantes.

Junta Geral do Distrito – Criada pelo Código Administrativo de 1835, a
Junta Geral de Distrito era um órgão colegial que funcionava junto do
governador civil, primeiro com funções meramente consultivas, mas que,
em determinados momentos, chegou a ter competências próprias. Os seus
membros eram eleitos e designavam-se procuradores à Junta Geral do
Distrito.

Ordenações – Compilações jurídicas que reuniam o corpo fundamental
da legislação portuguesa. Existiram três ordenações: as Ordenações
Afonsinas, promulgadas durante o reinado de D. Afonso V, estiveram em
vigor entre meados do Século XV e inícios do XVI; as Ordenações
Manuelinas, criadas durante o reinado de D. Manuel I, que corrigiram e
atualizaram as anteriores, em vigor até ao início do século XVII; e as
Ordenações Filipinas, criadas no reinado de Filipe I de Portugal (II de
Espanha) e publicadas no do seu sucessor, Filipe II de Portugal (III de
Espanha). Estas últimas constituíram a derradeira reforma das
ordenações, continuando a vigorar mesmo depois da Restauração da
Independência em 1640, até às reformas liberais no século XIX.

Sinal Público – Marca gráfica em forma de cruz, mais ou menos artística,
que servia de firma aos tabeliães.
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