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O programa das iniciativas pode ser alterado por motivos imprevistos. As alterações são noticiadas nos meios eletrónicos municipais.
Alterações:

Nota:
As informações e imagens utilizadas na agenda são da exclusiva responsabilidade das entidades organizadoras.

A Vereadora da Cultura

Sónia Gonçalves

Neste mês de março, em que é assinalado o Dia Nacional da Juventude (28 de março), o 
destaque desta edição é para a iniciativa “Março Jovem”, que reúne um conjunto de ações 
direcionadas para os jovens, a realizar no município de Santiago do Cacém. As decisões 
futuras do país estarão nas mãos da juventude de hoje e é, por isso, importante reconhecer, 
envolver e valorizar o potencial dos jovens para terem um papel positivo na sociedade. 

A par desta iniciativa há outras que são direcionadas para os diferentes públicos, desde o 
infantil ao sénior onde, não só a cultura, mas também, como é habitual, o desporto se 
evidencia nesta edição.

É sempre com enorme satisfação que lhe apresentamos as iniciativas mensais divulgadas 
neste formato para que as possa conhecer nas páginas seguintes e fazer as suas escolhas. 



EXPOSIÇÕES Exposição

1 A 31 MARÇO Santiago do Cacém
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“BIBLIOTECAS, LIVROS, LEITURAS… VISÃO DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA” 

Bibliotecas, Livros, Leituras… visão da literatura 
contemporânea: uma homenagem às Bibliotecas, aos 
Livros e às Leituras que, através de frases e passagens 
marcantes das obras literárias do século 21, ilustram o 
papel e valor das práticas da Leitura, e demonstram a 
dimensão social das Bibliotecas.

Segunda a sexta-feira das 09h30 às 18h30
Sábados das 13h30 às 18h30
Encerra aos domingos e feriados

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

Destinatários: Público em geral



ATELIÊS

10h00 às 11h30

Destinatários: Alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos agrupamentos de escolas do concelho 
de Santiago do Cacém

Ateliês Escolares
Oportunid'Arte

1 A 31 Santiago do Cacém

 Nesta iniciativa os alunos são desafiados a participar em 
ateliês de artes plásticas e a visitar os equipamentos 
museológicos municipais.

MARÇO

4



EXPOSIÇÕES

Um conjunto de fotografias das sessões musicais realizadas, 
entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2022, no Serviço de 
Oncologia/Sala de Quimioterapia do Hospital do Litoral 
Alentejano. Destinam-se a doentes oncológicos e seus 
familiares, e aos profissionais que lhes prestam cuidados de 
saúde. Com a participação generosa de artistas residentes nos 
vários concelhos do litoral alentejano, efetuaram-se concertos 
de harpa, violino, blues, fado, violoncelo, acordeão, canto e 
saxofone, música tradicional portuguesa, cante alentejano e 
poesia musicada.

Exposição de fotografia 
“MÚSICA E POESIA NO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO” PROJETO 
CONCEBIDO E COORDENADO POR JÚLIA ROMERO

Vila Nova de Santo André

Segunda-feira e sábado das 15h00 às 20h00 
Terça a sexta-feira das 10h00 às 20h00 
Encerra aos domingos e feriados

Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”

Destinatários: Público em geral

Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”

Destinatários: Público em geral

2 a 30 março
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LITERATURA E CONTOS

Esta fase do Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo 
Plano Nacional de Leitura, vai contar com a presença de 
Leonor Tenreiro.

14h00

16.ª Edição do 
Concurso Nacional 
de Leitura

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

Alunos do 1.º CEB ao ensino secundário dos agrupamentos de escolas do concelho de 
Santiago do Cacém

Santiago do Cacém2 março

FASE MUNICIPAL
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UNE HISTOIRE VRAIE

Classificação:

M/12
Duração:

70min

UM ESPECTÁCULO DE TEATRO FÍSICO

ENCERRAMENTO DO
LITORAL EmCena

TEATRO DE SANTO ANDRÉ

TEATRO

Vila Nova de Santo André e 
Santiago do Cacém

21h30 | M12 | 70 min.

Consultar a divulgação própria

Dia 2 | Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo
Dia 3 | Auditório Municipal António Chainho

Pauline regressa à casa de infância movida por uma dúvida 
inquietante que a  acompanha há muito. Revisita os espaços que 
guarda na memória e reencontra sinais perturbadoramente 
reveladores sobre as suas origens. Nos últimos anos pesquisou 
muito, procurou indícios e agora as memórias fundem-se com 
relatos e sonhos. Pauline reconstitui pouco a pouco a história da 
sua vida, vê confirmados os seus maiores medos, mas também 
descobre que, por detrás da imagem arrepiante do casal Tenardier, 
que a criou como filha, se esconde uma manifestação de amor 
comovente.

No final terá de tomar uma decisão corajosa. Será ela capaz de 
vingar a memória de seus pais e fazer a justiça que eles 
reclamam?

2 e 3 março

Litoral EmCena - 
Encerramento do Projeto



JUVENTUDE Março Jovem

No mês em que se assinala o Dia Nacional da Juventude, a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém promove uma 
programação direcionada aos jovens do Município.

Município de Santiago do Cacém

Município de Santiago do Cacém

Organização: Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Consultar a divulgação própria

MARÇO3
a2ABRIL
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Fatma

Tal como Fatma, queremos saber.

Quanta água tem o mar?

A partir do livro para a infância "Fatma" de Conceição Dinis 
Tomé, duas atrizes encontram palavras, paisagens e 
contam a viagem que Fatma e a sua mãe fazem, para 
encontrar o pai que partiu para “procurar o futuro”.

Nesta leitura encenada, atravessamos o mar juntos, 
enfrentando as vagas do medo, da fuga e da saudade. 
Mas também caminhamos com passos de coragem e de 
esperança.

Vila Nova de Santo André

LITERATURA E CONTOS

Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal”

Destinatários: Famílias

16h00

4 março

LEITURA ENCENADA DE ANA LÚCIA PALMINHA E PATRÍCIA FONSECA
A PARTIR DO LIVRO DE CONCEIÇÃO DINIS TOMÉ, COM ILUSTRAÇÕES DE 
MARIANA RIO
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DESPORTO 12.ª Rota do Casqueiro
Maratona de BTT

A iniciativa realiza-se com dois percursos, um de 45 Km e 
o outro de 80 Km.

Em homenagem ao tradicional trigo alentejano. 

Vila Nova de Santo André5 março

09h30

Junto ao AKIDOCE

Organização: Kotas Bike Team
Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Consultar a divulgação própria
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Destinatários: Público em geral

CANTO DAS LETRAS

 Neste Canto das Letras todos têm lugar e podem trocar 
impressões sobre livros, escritos, autores ou temas que o 
grupo entender abordar.

Vila Nova de Santo André9 março

CLUBE DE LEITURA COM A PARTICIPAÇÃO DA ACADEMIA SÉNIOR 
DE ARTES E SABERES

LITERATURA E CONTOS

16h00

Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal”
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TEATRO “Eles chegaram…” 

“Eles chegaram…” é uma narrativa produzida pelo grupo 
de expressões da Cercisiago - Arca dos Sonhos, com um 
excelente elenco, que depois de três anos de interrupção 
forçada, durante os tempos de pandemia, regressa agora 
ao palco.

Esta história decorre desde a chegada de um conjunto de 
escravos, vindos de barco e vendidos no Brasil até à 
conquista da sua liberdade, que foi decretada em 1888, 
pela Lei Áurea, promulgada pela Princesa Isabel.

Queremos crer que independentemente da sua cor, somos 
todos iguais.

Santiago do Cacém10 março

PELO GRUPO DE EXPRESSÕES DA CERCISIAGO - ARCA DOS SONHOS

Bilhetes: 3,00€ | Disponíveis na Cercisiago e no dia do espetáculo, uma hora antes, 
apenas na bilheteira do AMAC

21h30  60min|

Auditório Municipal António Chainho
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EXPOSIÇÕES

A inauguração da exposição conta com o apontamento musical 
"Fado Moderno" com Zana Luz e Armindo Neves.

     11 de março | 16h30

Decoupage é uma técnica muito antiga de recorte de papel. Os 
recortes apresentados na exposição são cortados com uma 
lâmina de corte, às vezes com retoque de tesoura. Algumas 
são cortadas a plano, outras dobradas, outras ainda dobradas 
em primeiro depois a plano. Finalmente esses recortes serão 
apenas uma peça.

Será uma "viagem"  encantadora com várias temáticas que vai 
poder encontrar nesta exposição.

Santiago do Cacémmarço11
a29 abril

De terça a sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
Sábado das 12h00 às 18h00

Consultar a divulgação própria

Sala de exposições do Museu Municipal de Santiago do Cacém

Decoupage Portuguesa - 
recorte de papel 
de Claude Yersin

13



INICIATIVA DE RUA

São Domingos

Caminhada 
Intergeracional 

Caminhada com um percurso de 3 km aproximadamente.

12 março

09h00

Partida junto do Museu da Farinha

Destinatários: Seniores ativos de 65 ou + anos e população em geral
Inscrições: Junta de Freguesia de São Domingos  | 269 903 158 (rede fixa nacional)
Secretaria das Piscinas Municipais | 269 810 060 (rede fixa nacional)
Atividade integrada na candidatura CLDS-4G
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Realização do Seminário junto da comunidade de Santiago 
do Cacém, com o objetivo de dinamizar e sensibilizar os 
estudantes e jovens empreendedores ou empresas recém-
criadas para a importância desta área e da sua criação de 
valor e inovação, permitindo-se, simultaneamente, uma 
articulação e um intercâmbio de conhecimentos e 
experiências entre os diferentes stakeholders do 
ecossistema empreendedor. 

Santiago do Cacém16março

PROJETO CEI – CRESCER, EMPREENDER E INOVAR

SEMINÁRIO

14h30

Auditório Municipal António Chainho

Consultar a divulgação própria

Empreendedorismo: 
Marketing Digital – os 
novos desafios e 
oportunidades 

15



MÚSICA

Consultar a divulgação própria

16

17 a 25 março Vila Nova de Santo André e 
Santiago do Cacém

Auditório Municipal António Chainho

Dia 17 21h30

A 15ª edição do Festival Jazz AlémTejo traz a novidade de 
Sunset Jazz.

Peter Storm and the Blues Society | 

Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo

Dia 18 21h30Apophenia |

Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo

Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo

Dia 24

Dia 25

21h30

21h30

João Espadinha |

Katerina L'Dokova |

O2 CaféDia 18 17h30Samuel e Tayka |
O2 CaféDia 25 17h30Duke Ellington's Song Book  |

Sunset Jazz 

Jazz AlémTejo 2023
15.º ENCONTRO INTERNACIONAL DO LITORAL ALENTEJANO



DESPORTO

Uma prova noturna de corrida de 18 km e 10 km e uma 
caminhada de 7 km nas quais o traçado terá a partida no 
exterior do Pavilhão do JAC, Parque Verde do Rio da Figueira, 
Castelo, Centro Histórico, Bairro da Carapinha e a meta no 
interior do Pavilhão do JAC com vários tipos de terreno como 
terra batida, estradão, empedrados.

A corrida é aberta ao público em geral, com idade igual ou 
superior a 18 anos, não havendo limite de idade para a 
caminhada.

Obrigatório o uso de luz frontal.

4.º Night Running
cidade de Santiago 
do Cacém

Santiago do Cacém18 março

18h30

Junto ao Pavilhão do JAC
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Organização: Juventude Atlético Clube (JAC), União de Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra e Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
Ganhar Destak. Inscrições: https://ganhardestak.pt/events/night-running/
Público em geral, com idade igual ou superior a 18 anos | sem limite de idade para a 
caminhada. Consultar a divulgação própria



Seniores ativos de 65 ou + anos
Atividade integrada na candidatura CLDS-4G

Apresentação 
do livro 

 Eduardo Nascimento decidiu mais uma vez tocar a palavra 
e fazer despontar um novo livro de poesia. A sua poesia, 
única, completa. Ao tocar a palavra, as suas mãos poéticas 
irradiam o mesmo brilho que ele empresta aos quadros, 
quando usa o pincel, as tintas, as telas, para expressar a 
sua arte.

Santiago do Cacém18 março

"TOCAR A PALAVRA: POESIA" DE EDUARDO NASCIMENTO

LITERATURA E CONTOS

15h00

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca
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Este ateliê é uma oportunidade de experimentação da 
prática de instrumentos de percussão.

A música anti-stress é um despertar da musicalidade 
individual de forma divertida, descontraída promotora do 
movimento, criatividade e aquisição de alguns 
conhecimentos.

Orientação do Professor da Escola de Música Municipal, 
Fernando Malão.

Santiago do Cacém18 março

Ateliê de música 
anti-stress 

ATELIÊS

1.ª Sessão: 15h30  2.ª Sessão: 16h30  50 min.| |

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Destinatários: Público em Geral (dos 8 aos 80 anos)
A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.
Inscrições: Apenas através do e-mail: escola@cm-santiagocacem.pt
Limite de inscrições:10 participantes por sessão
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Retalhando Saberes
NO CAFÉ DO RETORTA... ONDE AS HISTÓRIAS SE ENCONTRAM

Um concerto intimista, cantado por Daniela Giblott e 
convidados.

É um concerto onde o fado e a interação com o público se 
conjugam numa viagem pelo mundo dos sentimentos 
coexistindo num mesmo espaço, de forma harmoniosa.

Santiago do Cacém22 março

ENCONTROS

15h00

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

Destinatários: Seniores com 65 ou + anos
Atividade integrada na candidatura CLDS-4G

FADO ATÉ SI
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Destinatários: Crianças entre os 6 e os 10 anos | Limite de participantes: 25 crianças 
1 a 18 de março através do e-mail smba@cm-santiagocacem.pt ou no balcão da 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

NOITE NA BIBLIOTECA!

 Entre estantes, livros e sonhos as crianças passarão a 
noite na biblioteca! Têm à sua espera uma noite recheada 
de animação e magia, com atividades surpresa e muito 
divertidas!

21h00 
Tosta Mista - espetáculo de teatro-circo com onde o 
divertimento é levado a sério entre momentos de 
improviso, malabarismo, equilíbrios e uma proximidade 
única com o seu público.

Santiago do Cacém

ANIMAÇÃO COM TOSTA MISTA, O MALABARISTA!
LITERATURA E CONTOS

20h30 de 24 de março às 10h00 de 25 de março

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca

24 a 25 março
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DESPORTO

A iniciativa conta com a realização das seguintes provas: 

Piscina 25M - (25/50m) mariposa,(25/50m) livres,(25/50m) 
bruços, (25/50m) costas; 

Piscina 17M - (17/34m) livres, (17/34m) costas, (17/34m) 
golfinhos.

XIII Festival de 
Natação 

Santiago do Cacém25 março

Destinatários: Crianças e jovens de Escola Municipal de Natação dos níveis 1-2-3
Data limite de inscrições até 22 de março de 2023, na secretaria das Piscinas Municipais

A partir das 15h00

Piscinas Municipais de Santiago do Cacém
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DESPORTO

Uma prova com dois percursos, curto e longo e uma 
caminhada. Partida e chegada nas Ademas, passando pela 
zona de S. Francisco da Serra, Vale de Santa Cruz, Lagar do 
Parral até próximo de Deixa-o-Resto.

Trail longo com 25 Km

Trail curto com 15 Km

Caminhada com 10 Km

4.º Trail da Primavera

Ademas26 março

Organização: Kotas Bike Team. Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Inscrições: https://acorrer.pt/eventos/info/3079

09h00 
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Consultar a divulgação própria

17.ª Edição de "Contos 
Traquinas"

 No âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil,vamos 
realizar várias atividades como forma de celebração da 
literatura infantojuvenil junto dos mais pequenos. 

Programa:
27 e 30 de março  

10h30 e  - "Contatininhas" por Luís Correia 14h30
Carmelo – sessões de contos para os alunos do ensino 
pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Santo André

1 de abril
10h30 - "Com quase nada se faz uma imagem" - ateliê   
de ilustração dinamizado por Alain Corbel
16h00 - "Una, duna" - Histórias, palavras e música com 
Ana Sofia Paiva e Marco Oliveira
          

Vila Nova de Santo André

LITERATURA E CONTOS

Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal”

27 março
a 1 abril
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OFICINAS

Alvalade

Oficina de Prática 
Criativa
COM O PINTOR CHARLES HEJNAL

Uma oficina itinerante de pintura a aguarela e óleo.

Sextas-feiras das 17h00 às 20h00

Sala da antiga Escola Primária

até30 junho



siga a programação do Auditório Municipal António Chainho em:
https://www.cm-santiagocacem.pt/autarquia/equipamentos-municipais/auditorio-municipal-programacao
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Propriedade Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Impressão Câmara Municipal de Santiago do Cacém

FICHA TÉCNICA

Exemplares 1 500

Distribuição Gratuita

Conceção gráfica e montagem Ricardo Lychnos

Periodicidade Mensal

CONTACTOS

Praça do Município - 7540-136 
Santiago do Cacém

geral@cm-santiagocacem.pt
+351 269 829 400

www.cm-santiagocacem.pt



www.cm-santiagocacem.pt

facebook.com/munsantiagocacem

twitter.com/cmsantiagocacem

instagram.com/santiagoterraunica

youtube.com/munsantiagocacem
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