A Inauguração

A decisão foi tomada tendo em conta três grandes pressupostos: A carência de um espaço físico que permitisse preservar
e dignificar o espólio da Caixa da Costa Azul, com mais de um século de atividade, permitir a toda a comunidade o acesso
à informação, peças e documentos que contam a história desta Instituição centenária de caráter local, e a premente
necessidade de gestão mais estruturada dos donativos atribuídos pela Caixa da Costa Azul às diferentes causas e
entidades sociais, abrangendo toda a área geográfica da Caixa Agrícola da Costa Azul, nos concelhos de Santiago do
Cacém, Grândola, Sines, Ourique, Setúbal e Sesimbra.
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Tendo como principal objetivo a promoção
do mutualismo, da economia social e de
todas as manifestações de solidariedade
social, a Fundação Caixa Agrícola da Costa
Azul, pretende promover ações de caráter
cultural, educativo, artístico, social e
filantrópico, bem como o desenvolvimento
da pessoa humana na sua dimensão de ser
solidário com os seus semelhantes nas
vertentes ética, cultural, civilizacional e
económica.
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Programas em Curso e Projetos Futuros

O Contrato de Comodato e o Processo de Requaliﬁcação
O contrato de comodato com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, foi
celebrado a 13 de julho de 2017, com a cedência do antigo edifício dos Paços do
Concelho, construído em 1781, à Fundação Caixa Agrícola da Costa Azul, que
ficou responsável pelas obras de requalificação do edifício, localizado no centro
histórico de Santiago do Cacém.
O projeto de requalificação, a cargo do arquiteto Francisco Lobo de
Vasconcelos, implicou a recuperação total do imóvel, durante dois anos, (prazo
estabelecido pelo município de Santiago do Cacém).
A intervenção no edifício que albergou os serviços municipais, até 1900, o
Tribunal da Comarca e a Prisão, contemplou o aproveitamento e preservação dos
elementos existentes, a reprodução de outros em que existiam referências, assim
como a introdução de novos elementos tendo em conta a natureza do edifício, a
sua integração, futura utilização e respetiva manutenção.
Durante as obras de requalificação foram encontrados alguns achados
arqueológicos, como uma conduta de pedra e uma tulha (local onde se guardam
os cereais), que foram incluídos no projeto e preservados para permitir que os
visitantes possam apreciar este pedaço de história.
Também a Gaiola Pombalina (um sistema de construção anti-sísmica
utilizado na Baixa Pombalina de Lisboa após o terramoto de 1755 ), e os frescos
que se encontravam cobertos, estão agora visíveis e têm deslumbrado os
visitantes.

Com a celebração do protocolo com a Associação Dignitude, a Fundação Caixa Agrícola da Costa Azul, implementou o “Programa Abem”, um fundo solidário que é usado para comparticipar o pagamento dos
medicamentos de cidadãos mais carenciados, nos concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Sines.
Em simultâneo decorre, até 30 de outubro, o período de candidaturas para duas Bolsas de Estudo dirigidas a estudantes do Ensino Superior, no valor de 500 euros mensais, por bolseiro, em todas as
licenciaturas.
A elaboração de um projeto relacionado com a criação de uma Escola de Teatro, que
desenvolverá a sua atividade nas instalações da Fundação, de forma a incentivar os mais jovens
a cultivar competências nesta vertente é outro dos projetos que a Fundação pretende
implementar.
De forma a dinamizar a Sala de Exposições Temporária e a Sala Multiusos, a Fundação Caixa
Agrícola da Costa Azul, incentiva o envio de propostas da comunidade com vista à cedência
destes espaços para a realização de espetáculos, exposições, conferências, reuniões, e outras
iniciativas enquadradas nas finalidades desta instituição.
Ao longo do ano, serão ainda analisadas as mais diversas solicitações encaminhadas para a
Fundação e atribuídos apoios e donativos, considerados adequados.
No dia 30 de setembro foi inaugurada a cafetaria/casa de tapas, “Pátio da Fundação”, que
funcionará na zona exterior do edifício, com o objetivo de servir os turistas e visitantes que
demandam ao Centro Histórico de Santiago do Cacém, bem como satisfazer as necessidades
dos moradores daquela zona.

EasyFilm

EasyFilm

EasyFilm

EasyFilm

Horário de Funcionamento
10h00 - 12h30 > 14h00 - 18h00

Contactos
+351 936 330 130 | costazul.fundacao@creditoagricola.pt

Morada
Praça Conde do Bracial, nº1, 7540-152 Santiago do Cacém

Site e Redes Sociais
www.fundacaocaixagricolacostazul.com | Facebook/Fundação-Caixa-Agrícola-Costa-Azul | Instagram/fundacaocaixagricolacostazul
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A Fundação abriu portas com duas exposições, uma de caráter permanente, “Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul: No passado e no presente”, e uma de caráter temporário, “Edifício - Antigos Paços Municipais
- Da génese à requalificação”.
A primeira, conta-nos a história desta instituição centenária desde a sua Fundação até aos dias de hoje, passando pelas mais ricas curiosidades dos seus 103 anos de atividade.
A segunda, revela toda a história deste edifício emblemático, desde a sua construção, passando pelas várias utilizações, até ao Processo de Requalificação.
É por esta exposição que se inicia a visita guiada por todo o edifício, para que seja possível dar um enquadramento das caraterísticas e pequenos detalhes que vamos encontrando em cada canto e recanto.
Todo o edifício congrega História, desde a fachada até ao seu enquadramento na Praça do Conde do Bracial.
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As Exposições

Antes e Depois
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O edifício-sede da Fundação Caixa Agrícola da
Costa Azul foi inaugurado a 25 de julho de 2019,
Dia do Município de Santiago do Cacém, numa
cerimónia que contou com a presença de
representantes das principais instituições da
região do litoral alentejano, ligadas às áreas
social, cultural e artística.
Durante a cerimónia, foram realizadas visitas
guiadas aos convidados para apresentação oficial
do edifício, após a sua total recuperação, e
procedeu-se à entrega da chave da Fundação ao
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, Álvaro Beijinha, reforçando assim a
mensagem de que a Fundação Caixa Agrícola da
Costa Azul é "de todos e para todos".
Entre os convidados, destaque para a
presença da Dra. Maria de Belém Roseira, em
representação da “Associação Dignitude”, uma IPSS, que junta a Associação Nacional das Farmácias, APIFARMA, Plataforma Saúde
em Diálogo e a Cáritas Portuguesa, com o objetivo de dar resposta aos problemas de acesso ao medicamento, com a qual foi
celebrado um protocolo conjunto, envolvendo a Fundação e as Misericórdias de Santiago do Cacém, Grândola e Sines.
No final da cerimónia foi ainda divulgado um programa de apoio à Educação, que visa a atribuição de duas Bolsas de Estudo a
estudantes universitários.

A criação da Fundação Caixa Agrícola da Costa Azul foi formalmente aprovada a 22 de dezembro de 2016 pelos
associados durante uma assembleia geral da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM) da Costa Azul.

Finalidades da Fundação

07

EasyFilm

Abrimos portas e espaços a novas experiências

O Leme
24 de Outubro de 2019
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O Leme
24 de Outubro de 2019
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