
SETEMBRO 2022
WWW.CM-SANTIAGOCACEM.PT

MUNICÍPIO
EM AGENDA



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

Em setembro voltamos a viver a tradição. Regressa de novo a Feira do Monte, um 
evento secular que reúne num só espaço uma variedade de atividades e de ofertas, 
animadas pela música tradicional, sem faltar os concertos com grandes nomes da 
música portuguesa do momento.

Estão de volta as grandes iniciativas, como é exemplo o Alvalade Medieval, que 
faziam parte das nossas agendas no mês de setembro. Entre as atividades culturais 
e desportivas de excelência que esta edição do 'Município em Agenda' mostra, este 
mês deixamos-lhe uma novidade, que é uma sugestão de um programa para fazer 
em família - A Rota dos Museus.

Encerramos esta edição de 'Município em Agenda' com a prova desportiva 
internacional "Enduro Vintage Trophy - Terra Única", que vai realizar-se no nosso 
Município, e é com muito agrado que recebemos novamente este tipo de evento no 
nosso território. 

Convidamo-lo(a) a vir fazer parte das atividades que aqui lhe propomos. Apareça!
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EXPOSIÇÕES

 A adolescência vem sempre acompanhada de momentos 
que podem marcar as nossas vidas para sempre. Tal como 
um bom livro! A mostra documental "#jovensemcena” 
pretende dar a conhecer os livros para adolescentes 
existentes na biblioteca municipal e os géneros que os 
jovens leitores preferem explorar, como o drama, a 
comédia, a aventura e a banda desenhada.

Santiago do Cacém1A30 SETEMBRO

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

Biblioteca Municipal Manuel Fonseca

 
Destinatários: Público em Geral

Exposição 
Documental
“#JOVENSEMCENA”
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EXPOSIÇÕES

Numa fusão de cores, em que os dias cinzentos se 
escondem, um grito, um desejo, uma oração para que os 
dias ganhem mais cor. “Rainbow in the wind” (arco-íris ao 
vento) é uma exposição onde a importância da cor, da 
textura, dos brilhos, se encontra para gerar emoções. […] 
Haja cor, haja amor! 

Trabalhos criados com vários materiais para que as 
intenções sejam colocadas à vista! Acrílico, espuma, areia, 
tecidos, plástico, podem ser usados para criar.

Vila Nova de Santo André

Segundas e sábados 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

Exposição de pintura 
“RAINBOW IN THE WIND” DE CATARINA SILVA

Segundas e sábados 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

1 setembro
a 15 outubro
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FEIRAS
Feira do Monte 2022

A Feira do Monte remonta ao século XVI onde se 
realizava em torno da antiga igreja de Nossa Senhora do 
Monte no dia das festividades em honra da padroeira. 
Além da tradicional feira ao ar livre, das atividades de 
animação e dos espetáculos musicais, a Feira tem a 
presença de diversos expositores ligados ao artesanato, 
gastronomia e turismo, com showcookings e workshops 
ao vivo.

Santiago do Cacém

Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém

Consultar divulgação própria
Entrada gratuita

2a4 SETEMBRO

Mais informações

Tay - 22h30
Piruka - 23h45

2 de setembro

Nena - 22h30

Calema - 22h00

3 de setembro

4 de setembro
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Poesia 
da Luz

ORGANIZAÇÃO PARCEIROS

COFINANCIADO POR

PROJECTO

de Diogo VilhenaEXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO de
fotografia

Luz, energia que nos permite ver o que a sombra esconde, 
a sua conjugação pode transformar-se em poesia, quando 
a natureza e os objetos inanimados são observados e 
estudados, ao longo de vários ciclos, e registados do ponto 
de vista onírico de uma criança. [...] “Poesia da Luz” 
promove a consciência da necessidade de contemplar e 
preservar os espaços que são a nossa memória e a nossa 
natureza.       

Santiago do Cacém

EXPOSIÇÕES

Auditório Municipal António Chainho

Destinatários: Público em Geral

Terça a sexta-feira: 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00
No próprio dia do espetáculo / cinema: 1 hora antes do início da 
sessão

9setembro
a30outubro

"POESIA DA LUZ" DE DIOGO VILHENA 
NO ÂMBITO DO PROJETO LITORAL EMCENA
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SETEMBRO

BALDO RUIZ & PALOMA CALDERON

CORTEJO
COMPANHIA DE TEATRO

O namoro é sobre a relação entre um homem e uma 
mulher, o desejo primordial em um mundo povoado 
apenas por casais padronizados, com namoros estipulados 
de acordo com sexo e status social. A realidade é que nem 
um é quem corteja, nem o outro é a idealização que se 
tinha dela. O corpo grita por nós, que comece a dança!”

“CORTEJO" TEATRO

PELA COMPANHIA BALDO RUIZ & PALOMA CALDERON
PROJETO LITORAL EMCENA 

9e10 setembro Vila Nova de Santo André e
Santiago do Cacém

21h30 | M12 | 55 min.

Bilhetes à venda nos locais dos espetáculos
5,00€ público em geral | 3,00€ menores de 18 anos, maiores de 65 anos e sócios AJAGATO
Organização: AJAGATO | Parceria Câmara Municipal de Santiago do Cacém e 
Câmara Municipal de Sines
Consultar divulgação própria

Dia 9 - Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo
Dia 10 - Auditório Municipal António Chainho 
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XI Encontro de 
Acordeão e 
Artesanato

Abela

INICIATIVAS NA RUA

10 setembro

Está de volta o "Encontro de Acordeão e Artesanato", em 
Abela, com Rui Matos e Convidados.

Acordeonistas Amadores

Feira de Artesanato     

Largo Coronel Carlos Jesus Vilhena

Organização: Junta de Freguesia de Abela
Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Consulta a divulgação própria
Entrada Livre 

17h30



Passeios com História 
Portel e Passeio de 
Barco no Alqueva

No âmbito da Candidatura CLDS-4G. Projeto com linha gráfica já criada. 
Público-alvo: Séniores ativos, maiores de 65 anos, não institucionalizados.
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Realiza-se nos dias 13 e 14 de setembro, com a população 
sénior com 65 ou + anos, não institucionalizados, a 
iniciativa Passeios com História, integrada na candidatura 
CLDS-4G. Desta vez será realizada uma visita a Portel e um 
passeio de barco no Alqueva. 

Pretende-se com esta iniciativa dar  a conhecer o 
património cultural existente no país, bem como 
proporcionar momentos de convívio e de sociabilidade, 
promovendo um envelhecimento ativo da população 
sénior, residente no Município de Santiago do Cacém. 

PASSEIOS

Portel e Barragem de Alqueva

13e14 setembro



10

Alvalade Medieval

Organização: Associação Cultural Amigos de Alvalade
Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém e Junta de Freguesia de Alvalade
Consultar divulgação própria

Durante três dias seguidos, Alvalade “veste-se a rigor” para 
esta que é a melhor e maior Feira Medieval do Alentejo 
Litoral. Este evento, que é comparado a uma verdadeira 
aula de História ao vivo, é comemorativo da atribuição do 
Foral Manuelino atribuído a esta vila em 1510.  

FEIRA

16A18 setembro Alvalade



LITERATURA E CONTOS Palavras ao Relento 

A apresentação percorre a prosa e a poesia de José 
Saramago. São lidos alguns excertos dos seus livros, com 
incidência em “Claraboia” e “O Ano da Morte de Ricardo 
Reis”, não esquecendo os contos “Desforra”. Estas leituras 
são acompanhadas, em alguns casos, por encenações 
simples e pequenas notas introdutórias. É igualmente 
interpretada poesia de José Saramago. 

Vila Nova de Santo André

Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal”

Destinatários: Público em Geral

21h30

17 setembro

"AS PALAVRAS DE SARAMAGO" POR BOCADOS BRUTAIS
COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO

11
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“Trago livros nas pontas dos dedos como quem desfolha a 
vida e escreve os dias por acontecer. É no traço que 
desenho o encontro com o outro. Guardo histórias atrás da 
orelha e é na palavra que, sempre, desagua o abraço de 
um conto redondo, redondinho como um novelo”.

Vila Nova de Santo André24 setembro

Sábado a Ler... 
Sessão de contos 
"SE TU VISSES O QUE EU VI" PELA CONTADORA BRU JUNÇA

LITERATURA E CONTOS

XVII ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL JOSÉ "DO TOJAL”

Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal”

Destinatários: Famílias

16h00



O “STC Ultimate Obstacle Challenge” é uma prova 
combinada de Corrida e a transposição de Obstáculos 
naturais e artificiais, realizada em circuitos inseridos na 
Natureza e Urbano, nomeadamente na zona histórica da 
cidade de Santiago do Cacém.

A prova a realizar terá uma extensão de cerca de 10 Km 
com cerca de 40 obstáculos, que terão de ser 
ultrapassados entre a zona histórica da Cidade, o Parque 
do Rio da Figueira e a envolvente ao Castelo.

Este tipo de evento é o único realizado na região do 
Alentejo!

Santiago do Cacém25 setembro

STC ULTIMATE OBSTACLE 
CHALLENGE 2022

DESPORTO

Organização: Os Chaparros BTT Team
Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
Consultar a divulgação própria

Zona histórica de Santiago do Cacém, 
Parque do Rio da Figueira e envolvente ao Castelo
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Enduro Vintage 
Trophy – Terra Única

DESPORTO

Organização: FIM, FMP e Clube Motor Sport de Vila Nova de Santo André
Apoio: Câmara Municipal de Santiago do Cacém e Junta de Freguesia de Santo André
Consultar a divulgação própria

Santiago do Cacém volta a ser destino de provas 
desportivas internacionais. A Federação Internacional de 
Motociclismo (FIM), a Federação Motociclismo Portugal 
(FMP) e o Clube Motor Sport de Vila Nova de Santo André 
em parceria com o Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Santo André voltam a unir forças 
para realizar este evento durante quatro dias de prova que 
tem algumas características particulares.

Santiago do Cacém e
Vila Nova de Santo André

29setembro
a2 outubro
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Retalhando Saberes
NO CAFÉ DO RETORTA... ONDE AS HISTÓRIAS SE ENCONTRAM

Encontro de saberes, partilha de histórias, de 
conhecimento e de memórias. A atividade está integrada 
na candidatura CLDS-4G, com o lema "Santiago do Cacém 
Ativo, Seniores 65+, Município com Vida".

Vale de Água29 setembro

ENCONTROS

14h00 (saída em frente à CMSC)

Herdade do Cebolal

Destinatários: Seniores com 65 ou + anos, não institucionalizados
Atividade integrada na Candidatura CLDS-4G

PASSEIO CULTURAL À HERDADE DO CEBOLAL

15



EXPOSIÇÕES

Santiago do Cacém

Terça a sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
Sábados das 12h00 às 18h00
Encerra às segundas, domingos e feriados

Museu Municipal de Santiago do Cacém

Destinatários: Público em geral

Exposição de pintura 
e découpage
"UMA RIQUEZA PORTUGUESA: OS SOBREIROS E SEUS CORTICEIROS” 
DE CLAUDE YERSIN

até30 setembro

Claude Yersin apresenta uma exposição de pintura e 
découpage cuja temática é "Uma riqueza portuguesa: os 
sobreiros e seus corticeiros".

Vamos abrir as portas para deixar entrar uma floresta de 
sobreiros. Árvores mágicas de onde tiramos a cortiça, esse 
material que não encontrou no mundo da produção 
industrial o seu equivalente sintético.
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ROTA DOS MUSEUS

A Rota dos Museus é uma rede criada pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, com um percurso 
que une os diferentes equipamentos museológicos 
existentes no Concelho: Museu Municipal de 
Santiago do Cacém, Museu do Trabalho Rural de 
Abela, Museu de Arqueologia de Alvalade, Museu 
da Farinha de S. Domingos, Moinho da Quintinha e 
o Centro Interpretativo de Miróbriga.

Convidamo-lo(a) a conhecer o espólio dos Museus 
do nosso Concelho.

Museu Municipal de Santiago do Cacém Museu do Trabalho Rural de Abela

Museu de Arqueologia de Alvalade

Museu da Farinha de S. DomingosMoinho da Quintinha

Centro Interpretativo de Miróbriga.
17



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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