
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTIAGO DO CACÉM 
 – PLANO DE ACTIVIDADES 2021 
 
 
1. HABITAR O QUE ESTÁ DESABITADO- INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS 
Margarida Pereira - Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTIAGO DO CACÉM e jovens do curso de 
Artes da Escola Secundária Padre António Macedo com o apoio de vários jovens de Santiago do Cacém, em parceria 
com União de Freguesias de Santiago do Cacém, S. Bartolomeu da Serra e Santa Cruz e com o apoio da CMSC- 
escadaria do Antigo Liceu (actividade que não foi realizada no ano transacto por motivo de confinamento . 
 
2. RECORDAR É VIVER – Jogos Tradicionais de Rua 
Os jogos tradicionais, transmitidos de geração em geração, transportam um valioso legado cultural que importa 
preservar e dar a conhecer. Com este propósito, a Associação Cultural de Santiago do Cacém irá desenvolver um 
projecto de valorização dos jogos tradicionais de rua, que prevê a pintura de alguns, pelas ruas de Santiago do Cacém. 
Este projecto pretende valorizar o passado, para melhor construir o futuro. 
Vamos mobilizar os jovens, miúdos e graúdos para esta actividade que se pretenda que seja em família e que conta 
com apoio da CMSC. 
Actividade que não foi realizada o ano passado por motivos de confinamento. 
 
3. A ARTE SAI À RUA 
O projecto visa transformar as ruas da cidade em galerias de arte através das várias expressões artísticas que passam 
das fotografias, à poesia, etc. 
Convidamos as pessoas a passearem pelas ruas da nossa cidade e a vivenciarem momentos únicos de contemplação 
artística. Com o apoio de vários artistas locais, a Associação Cultural de Santiago do Cacém vai promover galerias de 
arte fora de portas. É a arte que sai ao encontro das pessoas e não o contrário. 
Este ano vamos abordar o tema “HERANÇA CULTURAL DO ALENTEJO”, que envolve o nosso património 
histórico edificado, os usos e costumes, as tradições, o artesanato, a arquitectura alentejana. Convidámos alguns 
artistas da região a exporem os seus trabalhos fotográficos e a par iremos também ter POESIA POPULAR, 
REALIZADA POR POETAS DO NOSSO CONCELHO. Apoio da LITORAL PRINT 
 
4. XVIII ENCONTRO DE HISTÒRIA E PATRIMONIO DO LITORAL ALENTEJANO 
Este ano, iremos realizar um Encontro de História que já conta com a sua XVIII edição. O Encontro, é pensado e 
elaborado por um grupo de historiadores que com o apoio de Associações põem em prática a sua concepção. Têm 
sido realizadas em outros concelhos vizinhos, e com muita honra, aceitámos este desafio para trazermos ao nosso 
município esta actividade. 
Desta forma, marcámos a iniciativa para os dias 23 e 24 DE OUTUBRO, contará com pessoas cuja actividade 
possam de alguma forma contribuir para o enriquecimento do tema proposto “ AS EPIDEMIAS AO LONGO DA 
HISTÓRIA” . 
Para a concretização do projecto, contamos com a parceria da Sociedade Harmonia, da Fundação Caixa Agrícola 
Costa Azul, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, APSSines, da Albergaria D. Nuno e da LitoralPrint. Esperamos ainda envolver 
como patrocínios, entidades locais empresas e a população em geral. 
Contamos ainda, apresentar um espectáculo musical na noite de sábado com " O GAJO " (CUJO TRABALHO 
INCIDE NA ARTE DE TRANSFORMAR A SONORIDADE DA TRADICIONAL VIOLA CAMPANIÇA, 
TAMBÉM DESIGNADA POR VIOLA ALENTEJANA, EM NOVAS TONALIDADES 
https://www.youtube.com/watch?v=-xLTPO2fLJo ) de forma a proporcionar um momento lúdico à iniciativa. 
(PROGRAMA PRÓPRIO A DIVULGAR) 
 
5. PELAS RUAS DE SANTIAGO- UM PASSEIO COM HISTÓRIA 
Este ano, como estávamos confinados na altura em que recebíamos o grupo de estudantes da Escola Superior de 
Educação de Lisboa, aproveitámos o protocolo e com o apoio dos jovens criámos o design de uns postais e um mapa, 
com identificação de alguns edifícios de Santiago do Cacém, que através de um QRCode irá reencaminhar para o 
nosso site (ainda em construção), onde o turista, ou o visitante da cidade poderá obter toda a informação e outros 
materiais sobre os mesmos. 
É uma colecção d postais que irão estar á disposição do visitante em vários locais ainda a definir e que terão um custo 
de um valor simbólico de forma a suprimir algumas despesas inerentes. 
Já confirmámos o apoio da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra e 
CMSC. 
 
6. PINTURA DE CAIXAS ELECTRICAS NA CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM 
Pretendemos decorar as caixas eléctricas da cidade. Com a ajuda da ESCOLA ALÉM ARTES DE CHARLES 
HEJNAL, e de outros artistas que se queiram juntar à iniciativa, vamos dar vida às cinzentas caixas eléctricas 
espalhas pelas nossas ruas. Apoio, EDP e CMSC (actividade que não foi realizada o ano transacto por estarmos 
confinados). 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-xLTPO2fLJo%26fbclid%3DIwAR2KzIawcQJ7ns4rU5uIl3Lpoz0q3qN18KVLCjxJTR_LIuglKKcxP-T66yc&h=AT0QovUauOXJ7lQhwaAon2IbhCW-QYLV-d7J8z3kEJekV5TYUYFtPc9fqWzzycHjVUQN8ljVWqhvmO9ROsjPWVItwIwiLZGzG29VYOGDOihW4rC_3jlPb3OM9Ufsi5VFU2gW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3zUQ952fDlo5byUz7AVyhJrqvCXbGH1n31zHqfxbCDZHx5MzdCXIWFS4Nc70wxHE7s-2QMw6yI4uoAyGJIyvKsSo_e3uBaBQ1R1XGsvRZzH3Nc3nxy_WpYn8OTkt6AriouP9aMRbLQACW4_LinM--SePx-eprOOMVzCNTw52YqaxQ

