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4 ANOS DE TRABALHO INTENSO

Vitor Proença
Presidente da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém

oferta 
cultural

espaços 
verdes

Avançamos com passos seguros para uma 
modernidade consistente. Trabalhamos 
diariamente em prol da qualidade de 
vida das populações e do progresso das 
nossas freguesias. Mantemos a nossa 
identidade de terra alentejana do litoral.

O emprego e os investimentos continuam 
a ser a nossa prioridade. Reforçámos o 

apoio às actividades económicas e intensificámos a nossa acção 
ao nível dos apoios e candidaturas a programas. Insistimos na 
requalificação urbana e investimos na revisão do Plano Director 
Municipal (PDM). Estamos a crescer nos domínios cultural e 
desportivo. Somos visitados por grandes artistas e figuras do 
panorama cultural. As Bibliotecas Municipais, o Auditório Municipal 
António Chainho e as Piscinas Municipais têm actividade constante; 
os munícipes são motivados para a prática desportiva e reforço da 
sua qualidade de vida. As Piscinas Municipais confirmam-se como 
uma grande mais-valia ao serviço do bem-estar da população.

Lutamos ao lado da população por questões vitais e primordiais como 
os cuidados primários de saúde no reforço do número de médicos 
e enfermeiros e pela afirmação do Hospital do Litoral Alentejano. 
Somos um Município com vida. Que se preocupa com a qualidade 
de vida dos nossos idosos. E acreditamos nos nossos jovens. 
Educamos para o futuro. Vivemos num Município mais seguro e 
com um potencial turístico muito forte. A caminhada para o futuro é 
já uma realidade.

Sabemos receber
“Belmiro de Azevedo procura 
potencialidades de 
investimento no concelho”

Captámos 
investimentos diversos
“Criámos o Parque 
Empresarial do Cercal

Um Município bom 
para viver
Modernidade, Cultura e 
Desporto

Gestão Municipal
“melhor serviço para as 
pessoas com o Gabinete 
Municipal de Santo André”

2 milhões de euros
Devolvemos a Quinta do Chafariz, 
reabilitada, à população

Um novo Auditório que também 
proporciona cinema

mais
serviços

Gabinete Municipal de Santo André 
com serviços para 11.000 pessoas

A nossa
caminhada
para o futuro
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O Município de Santiago do Cacém grande defensor dos interesses da 
região, tem sabido receber várias personalidades que nos visitam grande 
parte das vezes por nosso convite.

Exemplo disso mesmo, foram as várias personalidades que aceitaram o 
convite do Município e visitaram a exposição “No Caminho sob as Estrelas 
– Santiago e a Peregrinação a Compostela”. A cultura foi o mote para esta 
visita ao nosso concelho.

Santiago soube receber os titulares de órgãos de soberania, líderes 
políticos, artistas, figuras do desporto e das artes. 

Susan Saradon, actriz norte-americana visitou também o nosso Município. 
Numa passagem pela Costa de Santo André, Susan Sarandon rendeu-se 
à beleza natural da região e prometeu voltar.  

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Sabemos 
receber

Geminação com Santiago de Compostela é uma realidade. O acordo 
visa a cooperação entre as duas cidades no sentido de que os seus 
cidadãos vivam um intercâmbio cultural enriquecedor

Presidente da República visitou duas 
vezes o nosso Município

Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do 
PCP, visitou-nos várias vezes

Um Município 
internacionalizado

Um Município que sabe 
receber
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Verão Total animou  a 
Quinta do Chafariz e deu a conhecer 
o Município ao mundo 

Santiagro
Rita Pereira, actriz e 
modelo, conviveu com jovens e 
idosos do concelho 

Um Município que ganhou 
visibilidade

Futebol e cultura de mãos dadas por ocasião da exposição. “No 
Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela” 
juntou os treinadores do Sporting e do Benfica

Eusébio da Silva Ferreira - glória 
do futebol - visitou Santiago do 
Cacém

Moda 
Santiago

Vanessa Oliveira, modelo 
e apresentadora, homenageada no 
seu Município

RTP

Susan Sarandon, actriz de Hollywood, vencedora de um Óscar, encantada 
com a Costa de Santo André, prometeu voltar e recomendar a região aos 
amigos
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O Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo, visitou  a cidade de Santiago do Cacém no âmbito das comemorações do 
Septenário de Nossa Senhora das Dores. O antigo administrador apostólico de Díli levou uma peça de artesanato local 
oferecida pelo presidente da Câmara Municipal

D. Duarte, Duque de Bragança, esteve em Santiago 
do Cacém, demonstrando interesse pelo nosso 
património cultural e religioso

A organização da exposição 
“No Caminho sob as 
Estrelas”, projectou o nome 
de Santiago do Cacém a 
nível mundial. Milhares 
de pessoas, entre elas 
pessoas que ocupam 
cargos públicos vão com 
certeza recordar-nos por 
boas razões.
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Belmiro de 
Azevedo

Presidente da Sonae  
esteve em Santiago para conhecer as 
potencialidades do concelho

Jaime 
Gama

Presidente da Assembleia 
da República visitou e valorizou o 
Município

Ramalho 
Eanes

O ex-presidente da 
República foi outra figura de Estado 
a visitar Santiago do Cacém

Nuno Gomes, jogador do Benfica, conviveu com crianças e jovens na 
inauguração da Santiagro 2009

Pedrito de Portugal, estrela da tauromaquia, 
sensibilizou-se com “O Caminho de Santiago”

Futebol, cultura, política 
juntaram-se em Santiago 
do Cacém, unidos pela 
exposição
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DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E EMPREGO

Captámos 
investimentos

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém procurou contrariar a tendência 
de crescimento do desemprego que se regista a nível nacional. Apostou 
na captação de novos investimentos para o concelho. O desemprego é 
uma das nossas preocupações. Está a ser uma aposta bem sucedida. 

O esforço da Câmara Municipal nesta área concretizou-se ainda com toda 
a disponibilidade dos serviços municipais em licenciar um novo matadouro 
de aves na Herdade da Daroeira, em Alvalade, propriedade do Grupo 
Valouro. Criaram-se 160 postos de trabalho directos naquele complexo.

A formação profissional dos nossos munícipes foi também uma aposta 
ganhadora. A Câmara Municipal foi parceira da Escola de Hotelaria e Turismo 
do Estoril na formação de profissionais no activo ou desempregados em 
acções de formação destinadas a profissionais de Hotelaria, Restauração 
e Turismo. 

As grandes empresas da região apresentaram importantes projectos 
(Repsol, Galp, Artenius). É com profunda preocupação que o Município 
acompanha a suspensão de um dos projectos (Repsol) e o recurso a 
processos de Lay Off com o completo silêncio do Governo.

A Valouro, em Alvalade, criou um ciclo 
completo na produção e abate de 
frangos

DeltaBox, sediada em Santo 
André, reforça-se e aposta na 
internacionalização

Decorarte, um entre os muito bons exemplos de PMEs. Há 22 anos no 
ramo da construção civil e manutenção industrial, conta com cerca de 
50 trabalhadores e está situada em Santo André

Proporcionámos 
novos postos de trabalho

Aprovámos 
investimentos

Conseguimos nova unidade 
do ramo alimentar
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Evolução da área 

de Parques Empresariais

Novo 
Cartório

Um novo Cartório, 
em Santo André, colmata uma lacuna 
na cidade

A nova unidade do ramo alimentar localiza-se em Ermidas-Sado, na 
ZIL, em 3 lotes cedidos pela Câmara Municipal. Um investimento de 7 
milhões de euros que cria cerca de 100 postos de trabalho

Criámos o Parque Empresarial do Cercal. O investimento, de 1 milhão 
e meio de euros, comporta  73 lotes para a indústria, comércio, 
serviços, restauração e bebidas, entre outros. Já foram cedidos 21

No Cercal, a Câmara 
Municipal criou o sexto 
parque empresarial do 
concelho como destino de 
negócios e criação de mais 
postos de trabalho.

Caixa 
Agrícola

Caixa de Crédito Agrícola
Costa Azul conquista Certificado de 
Qualidade nos serviços

ADRAL
Cooperámos com a 
Agência para o Desenvolvimento 
Regional do Alentejo 



10 A abertura do ALDI veio trazer mais 
postos de trabalho

O grupo alemão LIDL investiu num 
novo espaço comercial em Santo 
André 

A Feira do Monte aposta, ano 
após ano, na mostra de produtos 
regionais, artesanato e música

Apoiámos projectos 
agro-pecuários fundamentais para 
a nossa economia

A oferta comercial no Município  registou uma 
grande evolução. Santo André ganhou um novo 
supermercado e a Câmara Municipal garantiu 
contrapartidas superiores a 1 milhão de euros 
- um novo pavilhão desportivo. Em Santiago do 
Cacém o ALDI abriu uma das suas primeiras 
lojas em Portugal

A Sagran defende suinicultores do 
Alentejo Litoral, promovendo a sua 
qualificação e melhoria profissional

A Santiagro é já a grande Feira Agro-pecuária e do Cavalo do Litoral 
Alentejano e assume-se como uma das melhores do país na promoção das 
actividades agrícolas e empresariais
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Apostámos forte 
no turismo
Santiago do Cacém afirma-se como destino turístico de excelência.

A inauguração do Hotel Caminhos de Santiago, assim como novos 
investimentos no Hotel Vila Park que recebeu certificado ambiental, o 
Badoca Park e as praias da Costa de Santo André, são atractivos para 
quem nos visita. Neste concelho pode desfrutar-se de paz, sossego e 
tranquilidade, tão típicos do Alentejo, persistindo ainda nesta região com 
características únicas.

Aliando a beleza paisagística à cultura, Santiago do Cacém afirma-se com 
mais alternativas no alojamento turístico, para além das que já tinhamos, 
como a Albergaria D. Nuno. Exemplo disso mesmo é o Hotel Rural da 
Daroeira e o Campo de Tiro de Alvalade. A Câmara Municipal, consciente 
da importância que o turismo representa para a região, apoiou ainda 
várias acções de formação nesta área, para que saibamos receber com 
qualidade num sector que aposta fortemente nesta vertente.

“O Peregrino”, restaurante do hotel, é o 
único do Litoral Alentejano a ter cartas de 
menú do chefe de cozinha Vitor Sobral

O novo hotel “Caminhos de Santiago” é uma referência turística reconhecida a nível nacional e internacional, pela 
imprensa da  especialidade e promotores turísticos. Orçado em cinco milhões de euros, tem um novo conceito hoteleiro 
– alia o melhor do passado num projecto arquitectónico inovador

DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E EMPREGO
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O Hotel Rural da Daroeira, em Alvalade, tem a maior barragem privada 
do país e é o único com pista de aviação asfaltada. Está integrada numa 
reserva de caça turística e é propriedade do Grupo Valouro

O Hotel Vila Park, localizado em Vila Nova de Santo André, recebeu a certificação ambiental de Eco-Hotel, o 
Passaporte Ambiental e uma Menção Honrosa da categoria Sustentabilidade Ambiental, no âmbito dos Prémios 
Turismo de Portugal 2008. É considerada unidade “Carbon – Free” – programa de gestão voluntária de carbono

O Monte da Lezíria, em Santo André, é o local ideal para umas férias 
repousantes, num ambiente misto de campo e praia. Quase familiar, esta 
unidade, rodeada pelos pinheiros, oferece todas as infraestruturas 

Temos novos 
alojamentos de grande 
qualidade

Premiámos a 
recuperação da antiga 
pousada, actual Hotel 
“Caminhos de Santiago” 

Temos uma unidade com 
certificado ambiental - o 
Hotel Vila Park
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Com uma área de 3 hectares, o Campo de 
Tiro de Alvalade tem uma procura 
crescente para a prática desportiva

A herdade da Daroeira foi escolhida pela empresa portuguesa NELO 
KAYAKS para o seu segundo Centro de Estágios Internacional de Desportos 
Náuticos, promovendo o Município além fronteiras

O Badoca Park regista 
todos os anos cerca 
de 200 mil visitas num 
espaço que recria o 
mundo selvagem da 
paisagem africana.
O Safari, o Rafting 
Africano e os espectáculos 
de aves são apenas 
algumas das atracções. O 
espaço, conta ainda com 
restaurante e zonas de 
estar.
Um lugar em constante 
mudança e com ofertas 
diversificadas a cada 
ano que passa, atraindo 
turistas para o concelho.

1�
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Evolução do total de 
Visitantes dos Postos de 

Turismo

   2006 2007 2008 
Portugueses 2845 4781 6885 
Estrangeiros 2545 4827 3285 
Total 5390 9608 10170 
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Apostámos na formação dos 
nossos profissionais da hotelaria 
- foram entregues 72 diplomas

A Câmara Municipal, em conjunto com os restaurantes de Santiago 
do Cacém e Santo André, organizou o Festival Sabores do Mundo, 
dinamizando os espaços, reforçando a oferta turística nesta área

Os Postos de Informação Turística de Santiago do Cacém, Cercal do 
Alentejo e Costa de Santo André constituem apoios fundamentais para os 
turistas que se encontram de visita ao Município

Organizada pela Câmara 
Municipal, Diocese de 
Beja e Junta de Galiza, a 
exposição “No Caminho 
sob as Estrelas Santiago 
e a Peregrinação a 
Compostela” reuniu, na 
Igreja Matriz de Santiago, 
cerca de centena e meia 
de obras que valorizaram 
a integração do Município 
e do Alentejo nos 
“Caminhos de Santiago”
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DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E EMPREGO

Centros urbanos 
para o século XXI

Desenvolver os centros urbanos aproveitando as candidaturas disponíveis 
ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) foi outra aposta 
ganha deste mandato.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém já viu aprovada a candidatura para 
a Regeneração Urbana de Santo André no valor de 4 milhões de euros.

Santiago do Cacém está envolvido na REDE URBANA CORREDOR 
AZUL, em conjunto com outras cidades, para ultrapassar fragilidades 
através de estratégias de cooperação e constituição de redes urbanas 
com dimensão e massa crítica suficientes para desenvolver novas funções 
e atrair actividades inovadoras.

A aposta no património é o objectivo de outra candidatura. A Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, numa aposta forte de dinamização 
turística e cultural, vinculadas ao Caminho de Santiago como itinerário 
cultural de elevado valor histórico, é um dos parceiros de uma candidatura 
conjunta ao Programa de Cooperação Territorial do Espaço Sudoeste 
Europeu (SUDOE).

A Geminação com Santiago 
de Compostela estabelece 
laços de afinidade culturais e 
institucionais com a Galiza.

Centro Histórico de Santiago 
do Cacém e Santo André 
com nova imagem
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A candidatura ao SUDOE envolve outra entidade portuguesa, a Diocese 
de Beja, a Junta da Galiza e o município francês Mairie Du Play en Velay. 
O projecto tem vários objectivos, destacando-se a criação de um Centro 
de Estudos Jacobeus em Santiago do Cacém, construção de um albergue 
para peregrinos, uma apresentação virtual da Catedral de Santiago de 
Compostela, realização de congressos internacionais relativos ao estudo 
Caminhos de Santiago e diversas iniciativas culturais.

Outra candidatura aprovada visa a regeneração urbana do Centro Histórico 
de Santiago do Cacém e tem o valor de 1,4 milhões de euros. A operação 
consubstancia-se desta forma em quatro componentes: requalificação do 
Passeio das Romeirinhas, da Praça Conde do Bracial, da Rua Condes de 
Avillez e recuperação da Tapada dos Condes de Avillez. De acordo com a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, as áreas que integram a presente 
candidatura constituem parte significativa de uma nova qualificação do 
Centro Histórico de Santiago do Cacém e de ligação desta com o Castelo 
de Santiago do Cacém, através da Tapada dos Condes de Avillez.

1�

Especialistas nacionais na área do turismo participaram num encontro, 
organizado pela Câmara Municipal, contribuindo para uma definição da 
estratégia turística, no âmbito da Rede Urbana – Corredor Azul

Antigos Paços do Município 
disponibilizados para receberem 
Centro de Estudos Jacobeus

O Município viu aprovada a candidatura 
para a regeneração urbana de Santo 
André

“O papel de Santiago 
do Cacém na Rede 
é essencial porque 
está numa das pontas 
deste Corredor Azul 
e co-existe aqui a 
lógica empresarial de 
serviços e indústria e 
a lógica de turismo.”

Professor Augusto Mateus, 
especialista em Estratégias 

de Desenvolvimento

A persistência da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém na candidatura ao programa para a qualificação 
urbana de Santo André, representa a atribuição de fundos 
estruturais, pela primeira vez. Vila Nova de Santo André 
é a única cidade do Litoral Alentejano com a candidatura 
aprovada. 
A aprovação da candidatura ao Programa Integrado 
de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo André, 
integrado no instrumento de política “Parcerias para 
a Regeneração Urbana”, decorrente da nova Política 
de Cidades Polis XXI, e cujo protocolo foi assinado em 
Dezembro, vai permitir a modernização da cidade.
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Assinatura do protocolo com ADL no âmbito do Programa 
de Valorização Económica de Recursos Endógenos 
(PROVERE) de dinamização económica territorial

Assinatura do protocolo para a candidatura ao “Eixo 4 do 
PROMAR”

Valorizar a pesca artesanal 
da Costa de Santo André 
e os seus produtos é um 
dos objectivos que levou 
a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém a 
assinar um protocolo 
para a candidatura ao 
“Eixo 4 do PROMAR”, 
para o Desenvolvimento 
Sustentável das Zonas 
Costeiras

1�
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UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Um Município 
que se 
moderniza

A execução de obras, empreitadas e melhoria de caminhos municipais 
sofreu um grande incremento e o concelho viu nascer alguns projectos há 
muito exigidos pelas nossas populações. 

Outra importante obra executada por administração directa nestes últimos 
anos foi a Zona de Expansão de Alvalade. Um trabalho que melhorou a 
qualidade de vida da população daquela freguesia que passou a contar 
com ruas pavimentadas e uma nova rede de pluvial. 

A requalificação do Município é notória um pouco por todas as freguesias. A 
Electrificação Rural de Corte-Chã, na freguesia de São Francisco da Serra, 
é o exemplo do empenho da Câmara Municipal para melhorar a qualidade 
de vida da população. Empenhada, a autarquia desenvolveu negociações 
com a EDP e com os moradores da zona para fazer chegar às suas casas 
a luz eléctrica - um problema que se arrastava há muitos anos sem solução. 
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém em conjunto com a Junta de 
Freguesia e os proprietários dos montes de Corte-Chã vão investir na 
electrificação da zona norte de Cruz de João Mendes. 

A Quinta do Chafariz requalificou um espaço que aguardava uma solução. A população de Santiago participou no 
processo de escolha do projecto e vimos nascer uma zona de estar para todos. A obra de 2 milhões de euros é 
comparticipada pelo Estado em 512.286 euros, através de contrato-programa conseguido pelo Município

1�

Fixar as populações à terra 
foi um dos objectivos da 
autarquia. Prova disso são 
os novos Loteamentos 
Municipais por todo o 
concelho
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Fixar a população à terra com espaços condignos foi outro objectivo 
conseguido. O Loteamento de Ademas e de Santa Cruz foi concretizado, 
assim como a execução de infra-estruturas e arranjos exteriores no 
Loteamento de Vale de Água. Na Freguesia de Ermidas-Sado, a Câmara 
executou arranjos exteriores, a requalificação urbana da Rua 30 e executou  
pluviais junto ao Loteamento do Carrusca. 

Os arranjos exteriores nas Relvas Verdes também avançaram, assim como 
o embelezamento urbano da Carapinha. Em São Bartolomeu da Serra foi 
feita a construção da ETA para o abastecimento de água ao Outeiro da 
Moita, outra obra essencial para o bem-estar de quem ali reside.

Ecopontos
A Câmara Municipal tem 
trabalhado com a AMBILITAL em 
campanhas de sensibilização ambiental

Pinhal do 
Concelho

1.797.535 Kg de resíduos  
foram recolhidos numa intervenção 
de Limpeza e Saneamento

Espaços 
Verdes

Trabalhamos diariamente 
na manutenção e criação de novas 
zonas verdes

1.º Lugar do Prémio Municipal 
de Arquitectura pela 
recuperação da antiga pousada

Menção Honrosa atribuída à 
casa na rua Dr. António José de 
Almeida n.º 11

O Prémio Municipal de 
Arquitectura, lançado pela 
autarquia, contribuiu igualmente 
para valorizar a requalificação 
urbana de Santiago do Cacém

Limpeza dos espaços públicos 
e arranjos exteriores - um 
objectivo conseguido
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UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Nas
Freguesias

Abela / Duplicámos a rede de pluviais no Outeiro do Lobo com vista à 
melhoria da qualidade de vida dos munícipes, pois a rede existente já não 
comportava o volume de águas 

Abela / A Câmara Municipal procedeu à execução da rede pluvial no Arealão. 
Por meios próprios, a autarquia executou a abertura de vala para pluviais e 
construiu caixas

ABELA
Melhorámos rede 
pluvial no Arealão
e Outeiro do Lobo 

ALVALADE
Construimos a 
rotunda na EN261

CERCAL
Pavimentámos ruas e 
construímos o 
Parque de Empresas

ERMIDAS-SADO
Construímos a Rua 
30 e apoiámos o 
arrelvamento do 
F. C. Ermidense

SANTA CRUZ
416.920,10 euros 
para requalificar 
Loteamento das 
Ademas

SANTIAGO
Uma nova Escola 
Básica Integrada 
(Pré-escolar, 1.º, 2.º 
e 3.º Ciclos)

SANTO ANDRÉ
Requalificámos 
Bairros e criámos o
Gabinete Municipal
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Alvalade / A autarquia promoveu uma Hasta Pública para adjudicação de 
oito lotes de terreno para habitação, no Loteamento Municipal da Avenida 
com vista à fixação da população, especialmente jovem

Alvalade / Encontram-se em execução, por administração directa da Câmara 
Municipal, os trabalhos na Zona de Expansão. Esta intervenção visa qualificar 
este espaço da freguesia e melhorar a qualidade de vida da população

Alvalade / A Câmara Municipal procedeu à execução da rotunda na EN 261, no valor de 129.930,57 euros. Trata-se de 
uma infra-estrutura fundamental, muito reivindicada pela população e pela Junta de Freguesia, já que da sua execução 
dependia a segurança na circulação automóvel

SÃO DOMINGOS 
Novo piso e melhores 
passeios em várias 
ruas

SÃO BARTOLOMEU
População de 
Outeiro da Moita 
tem novo sistema de 
abastecimento de 
água.

VALE DE ÁGUA
Nova Estação de 
Tratamento de Água 
com equipamento e 
tecnologia mais 
eficiente 

SÃO FRANCISCO
Água com mais 
qualidade e 
electrificação rural
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Cercal / Foi estabelecida a ligação rodoviária entre a rua Dr. Beja da Costa e a rua Dr. Álvaro Cunhal. A profunda 
intervenção da Câmara Municipal visou requalificar a freguesia e incluiu movimento de terras, sub-base, base, 
pavimentação, muro de suporte, guardas de protecção, sinalização e rede de drenagem de pluviais

Cercal / O Moinho das Teimosas foi recuperado pela autarquia. Os 
trabalhos incluiram o reforço da estrutura, revestimento das paredes, 
canalização para infra-estruturas eléctricas, cobertura, entre outros

Cercal / A Câmara Municipal continua 
o reforço de abastecimento de água e 
melhoria do saneamento 
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Ermidas-Sado / O novo campo relvado do Futebol Clube Ermidense contou com o apoio do Município. A autarquia 
apoia o desporto em mais esta vertente. Este equipamento desportivo é o único campo de futebol de 7 relvado do 
distrito de Setúbal e fica situado em Ermidas Aldeia. 

Ermidas-Sado / A Rua 30 foi qualificada, viabilizando um 
novo acesso aos moradores

Ermidas-Sado / O Loteamento da Carrusca foi alvo 
da execução de pluvais por parte da autarquia, 
melhorando as condições de vida
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Santa Cruz / A população vê o Loteamento Municipal de Ademas com novas infra-estruturas: instalação da rede de 
águas pluviais e residuais domésticas, instalação de rede de electricidade enterrada, reperfilamento e pavimentação 
dos arruamentos e execução de uma estação de tratamento de águas residuais no valor de 416.920,10 euros

Santa Cruz / Melhorámos os acessos dos caminhos rurais da freguesia com o corte de 
arbustos na Estrada Municipal 548, a limpeza de bermas, a abertura de valetas e o nivelamento 
do pavimento, trabalhos executados com meios próprios da autarquia
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Santiago do Cacém / A intervenção no Centro Histórico foi do agrado dos moradores que passaram a ter melhores 
acessibilidades, ruas arranjadas e prontas para acolherem mais turistas

A beneficiação do Centro 
Histórico da cidade foi uma 
aposta forte da autarquia. 
Em especial na reabilitação 
de praças e ruas, mediante 
uma série de intervenções 
no tratamento de fachadas e 
iluminação para elementos 
de valor patrimonial, como 
o Pelourinho, o castelo e 
Romeirinhas. Houve reforço 
da iluminação pública, da 
pavimentação das ruas, 
sinalética, mobiliário urbano 
adequado e criação de um 
parque de estacionamento em 
Vale Matanças

Santiago do Cacém / A rectificação do nó rodoviário 
e passeio envolvente do Largo Professor António 
Vilhena melhorou as acessibilidades dentro da cidade 



2�2�
Santiago do Cacém / Nas Relvas 
Verdes, o Loteamento Apoiado 
Licínio Rodrigues, sofreu arranjos

Santiago do Cacém / Estrada do 
Fidalgo tem novo pavimento e foi 
alvo de várias intervenções

Santiago do Cacém / A nova Escola Básica Integrada está a ser construida 
num terreno cedido gratuitamente pela autarquia. A obra é comparticipada 
em 10% pela Câmara Municipal, que ainda executa os arranjos exteriores

Santiago do Cacém / A autarquia tem feito uma aposta forte na 
requalificação urbana e o Loteamento Municipal da Carapinha é exemplo 
disso, tendo a obra orçado os 300.804, 14 euros

Santiago do Cacém / Por empenho 
da autarquia, as pessoas viram 
substituida a Ponte Cacém

Santiago do Cacém /  Bairro da 
Formiga também sofreu profundas 
obras de melhoramentos
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Santo André / O Gabinete Municipal é uma das principais obras do mandato. Inaugurado no dia 4 de Julho de 2009, 
foi construído a pensar na população de Santo André que para tratar de assuntos autárquicos tinha que se deslocar a 
Santiago do Cacém

Santo André / Os trabalhos na rotunda das 
Torres foram da responsabilidade da autarquia e 
interceptaram a Av. de Santiago com a Rua das Dunas

A Câmara Municipal procedeu à 
execução de rotundas em Vila 
Nova de Santo André, na Praça 
da Concórdia e no cruzamento 
das Torres.
As intervenções vêm melhorar, 
significativamente, os acessos 
e a circulação do ponto de vista 
rodoviário na cidade
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Santo André / Vários bairros foram 
qualificados melhorando muito a 
qualidade de vida das pessoas

Santo André / Devido às raízes 
das árvores foi recolocado todo o 
passeio no Bairro Horizonte

Santo André / Os moradores do 
Bairro da Petrogal têm novos 
passeios e estacionamentos

Brescos / A obra da estrada de Brescos consistiu na execução da rede 
de drenagem de pluviais, passeios, pavimentação, arranjos exteriores e 
sinalização, no valor de 259.475,64 euros

Santo André / A pavimentação do acesso às 
garagens do Bairro Pôr-do-Sol era um desejo 
antigo dos moradores e custou 70.000 euros

A Câmara Municipal requalificou a estrada 
de Brescos, na freguesia de Santo André.
Esta intervenção teve como objectivo 
colmatar a ausência de drenagem e 
melhorar significativamente a circulação 
rodoviária
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São Domingos / A Câmara Municipal está a executar esgotos domésticos e pluviais em Foros do Locário, que inclui 
abertura de vala, colocação de tubos e construção de caixas de visita, imprescindíveis nesta localidade. Na freguesia 
não existia rede de drenagem de águas e a obra é feita por administração directa da autarquia

São Bartolomeu da Serra / Construimos o sistema 
de abastecimento de água à localidade de Outeiro da 
Moita que se situa numa zona elevada 

São Domingos / O Caminho Municipal 1075 foi alvo de 
uma intervenção da Câmara Municipal, a vários níveis, nas 
zonas danificadas pelas cheias de Novembro de 2007

Intensificámos as reparações
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Vale de Água / Melhoramentos dos 
muros de ala na EM 533 em Vale das 
Éguas e Vale Seco

Vale de Água / Nova estação de 
tratamento de água equipada com 
tecnologia de ponta

Vale de Água / Loteamento Apoiado 
de José Manuel Inácio vai ter novos 
arranjos exteriores

São Francisco da Serra / A Câmara Municipal, em conjunto com a Junta 
de Freguesia e os moradores de Corte-Chã, vai apoiar financeiramente a 
electrificação da zona norte de Cruz de João Mendes

São Francisco da Serra / As análises da água revelam 100% de 
desferrização e desmagnetização após a subtituição do meio filtrante da 
ETA que serve também as pessoas do Roncão e Cruz de João Mendes
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UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Planeamento 
Urbanístico de 
2.ª Geração

O Município decidiu iniciar em 2008 a Revisão do  Plano Director Municipal. 
O actual foi aprovado em 1993. A revisão é coordenada pelo Professor 
Costa Lobo, do Instituto Superior Técnico (IST), entidade reputada a quem 
foi atribuída esta responsabilidade. Este plano de 2ª geração, compromisso 
que este executivo assumiu, visa induzir novo desenvolvimento. Há vários 
meses que a equipa está a trabalhar em colaboração com os técnicos 
da autarquia no diagnóstico, estando a decorrer reuniões públicas para 
discutir vários temas.

Já em fase final de aprovações encontra-se o Plano de Pormenor do 
Centro Histórico de Santiago do Cacém que mereceu parecer favorável 
de várias entidades públicas.

Relativamente ao Plano de Pormenor de Brescos, o mesmo comporta 
várias categorias de espaços, particularmente: habitações unifamiliares, 
edifícios mistos, estabelecimentos de restauração, comércio, equipamentos 
culturais e desportivos, entre outros.

Outros dois Planos aprovados foram os da Albufeira de Campilhas e da 
Fonte Serne. Constituem objectivos a definição e a regulamentação dos 
usos preferenciais, condicionados e interditos na área de intervenção, 
determinados por critérios de conservação da natureza e da biodiversidade, 
e de salvaguarda da finalidade principal das barragens. 

A população compareceu largamente nas reuniões, interessada 
em saber as orientações que o novo PDM vai trazer para mais 
desenvolvimento

Planos de Pormenor da Costa de Santo 
André e Brescos vieram dar resposta à 
crescente procura turística

Planos de Pormenor das Barragens de 
Campilhas e Fonte Serne constituem 
potencial de investimento futuro

Câmara Municipal promoveu debates 
com a população no âmbito da 
Revisão do PDM  
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O Professor Manuel Costa Lobo coordena a equipa do 
Instituto Superior Técnico (IST), responsável pela elaboração 
da Revisão do Plano Director Municipal de Santiago do Cacém 
(PDM), em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal. 
Trata-se de uma das equipas mais qualificadas do país nesta 
matéria, o que levou a autarquia a optar pelo IST para a 
elaboração deste documento estratégico para o desenvolvimento do 
concelho.

A Revisão do PDM é uma necessidade de primeira ordem já que, 
globalmente, o Plano Director Municipal em vigor esgotou o seu 
ciclo e o Município necessita de um novo PDM capaz de induzir 
desenvolvimento equilibrado, projectando-o pelo menos para os 
próximos 15 anos.

O Professor Manuel Costa Lobo explicou a importância da Revisão 
do PDM para Santiago do Cacém.

Entrevista
com 
Professor Costa Lobo

Pode explicar-nos o que representa 
a Revisão do PDM?

Professor Costa Lobo: 

Primeiro estamos a cumprir um 
mandato legal. Como sabe os Planos 
Directores Municipais com previsão 
para 10 anos, já estão ultrapassados, 
e é neste momento indispensável 
fazer a revisão do plano para corrigir 
aquilo que a previsão não foi capaz 
de atingir e prolongar por 10 anos ou 
mais.Temos que pensar novamente 
o futuro.

Vamos tentar imaginar o que pode 
ser o concelho de Santiago daqui a 
mais outros 10 anos. O que pode e o 
que é que as pessoas querem.

Por isso é que a nossa equipa já 
contactou com todos os Presidentes de 
Junta e já visitou todas as freguesias do 
concelho. Quero conhecer melhor as 
pessoas, os sítios, o espírito e a alma 
deste local para conseguir projectar 
profissionalmente aquilo que as 
pessoas sentem em termos humanos.

O que vai mudar com esta 
Revisão?

Não sei se queremos que mude 
tanto assim. As pessoas têm a 
sua identidade e a sua forma de 
ser. Houve algo que foi um pouco 
inesperado  e que mudou muito. Foi 
a criação da cidade de Santo André. 
Pretendemos que Santiago, Santo 
André e não esquecendo Sines 
ganhem outra projecção. 

As cidades vão crescer, mas mais 
do que crescer vão ser melhorados 
alguns equipamentos sociais. As 
pessoas querem mais coisas e dou 
o exemplo do Hospital do Litoral 
Alentejano. O espaço envolvente tem 
que ter outra qualidade, bons acessos e 
equipamentos. Tem que se enriquecer 
aquele espaço. Temos também o 
Badoca Park que se crescer e for visto à 
escala nacional pode ter uma projecção 
enorme. Há que devolver também as 
cidades ás pessoas. Agora temos que 
fazer um plano à medida do que for o 
querer e o sentir das populações, dos 

seus políticos e representantes que 
vão ser chamados a dar a sua opinião. 
Já visitei todas as Freguesias e isso já 
é muito importante. Para já estamos 
nesta fase, agora temos que fazer 
propostas e esperar o que a população 
quer porque também vai ser chamada 
a intervir.

Já chegou a alguma conclusão?

Sim. Concluo que os espaços mais 
perto da Costa merecem tornar-se 
dos mais importantes espaços verdes 
da Península Ibérica.

Temos que aumentar o espaço 
da estrutura ecológica, os valores 
biofísicos e a fauna. Todo o montado 
com os seus javalis, tudo isso tem 
que ser reposto. Hoje as pessoas 
estão sedentas de compreender outra 
vez o que é a natureza e nós temos 
aqui dos locais mais maravilhosos 
do país. Uma Costa muito liberta e 
junto ao Oceano. Temos também que 
devolver os aglomerados urbanos à 
população, retirar os carros desses 
locais. Uma boa ligação ao Porto de 
Sines é também essencial. Temos que 
encontrar condições de acessibilidades 
mas sem afectar Santiago. Este é 
um concelho imenso, é um Alentejo 
diferente e muito diverso.

Porque é que aceitou o convite da 
Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém?

Eu já estava habituado a namorar 
Santiago porque estive a trabalhar 
também em Sines. Neste momento 
já não aceito facilmente novos planos 
porque entendo que tenho que ter 
peso e medida com o meu trabalho, 
mas este convite aceitei-o com todo o 
prazer porque já me tinha começado 
a interessar por Santiago, antes de 
saber que me iam convidar para fazer 
a Revisão do PDM.

Este é um concelho imenso, 
é um Alentejo diferente e 
muito diverso

Pretendemos que Santiago 
e Santo André ganhem 
outra projecção
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A Saúde em 
primeiro lugar 

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Empenhada em ver renovados contratos de médicos, enfermeiros e técnicos 
do concelho, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém desencadeou 
uma intensa batalha com o Secretário de Estado da Saúde. O número de 
profissionais de saúde no concelho é deficitário e, se não forem renovados 
os contratos, a assistência à população será ainda mais problemática.  

“Viver Melhor” é também o esforço da Câmara Municipal no domínio 
da acção social com o objectivo de erradicar a pobreza e a exclusão, e 
promover o desenvolvimento social. 

O programa “Rede Social” engloba um conjunto de diferentes formas de 
entreajuda, bem como das entidades particulares sem fins lucrativos e 
entidades públicas que trabalham no domínio da acção social. Foram já 
realizados o Diagnóstico Social Concelhio e o Plano de Desenvolvimento 
Social, instrumentos indispensáveis à concretização deste programa.

O apoio e acompanhamento de crianças e jovens em situações de risco é 
também uma prioridade do Município. A Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens de Santiago do Cacém (CPCJSC) entrou em funcionamento 
no dia 9 de Setembro de 2003. A CPCJSC é uma instituição oficial não 
judiciária com autonomia funcional que visa promover os direitos da criança 
e jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua 
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

A autarquia ofereceu um bolsa, escova 
e pasta dentífrica, sensibilizando para  
a importância da Saúde Oral

A Associação Missão Coragem, condecorada com a Medalha de Mérito 
do Município em 2009, é um caso de sucesso na sensibilização para a 
prevenção do Cancro da Mama, promovendo diversas iniciativas

Somos um concelho 
solidário com provas dadas 
no campo social

O apoio e acompanhamento 
de crianças e jovens 
em situações de risco é 
também uma prioridade do 
Município
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Autarquia, sindicatos e população, saíram à rua para denunciar a falta de 
profissionais de saúde no concelho numa vigília que exigiu mais médicos 
e enfermeiros com contratos de trabalho sem termo

O Hospital do Litoral Alentejano 
(HLA) tem uma nova unidade de 
Cuidados Paliativos. O serviço 
melhora a qualidade de vida de 
doentes através da prevenção 
e alívio do sofrimento, a maioria 
dos quais sofre de doença 
oncológica. 
O HLA dispõe também da mais 
recente tecnologia dos sistemas 
de informação para saúde. O 
“Soarian Clinical Access” foi 
implementado pela primeira 
vez em Portugal, sendo apenas 
conhecida a sua utilização nos 
Estados Unidos da América, 
Alemanha, Reino Unido e 
Suécia. Com o novo software, 
o corpo clínico pode consultar 
o historial de cada doente, os 
medicamentos a que é alérgico 
ou contra-indicações implícitas a 
tratamentos. 

“Nasci em Coimbra mas 
sinto-me alentejano. 
Fui muito bem recebido 
e nestes três anos já 
fiz muitas amizades. 
O trabalho hospitalar 
absorve-me muito não 
me deixando o tempo 
livre que seria desejável 
para aproveitar os muitos 
eventos culturais. Estou 
sinceramente satisfeito com 
a minha opção pelo HLA e 
por continuar no Alentejo, a 
minha terra de adopção.”

Dr. Carlos de Sousa
Médico Cirurgião no HLA
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Educar para 
o futuro

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

“Comer Bem, Crescer Melhor” é o nome do programa que a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém implementou em algumas Escolas do 1.º 
Ciclo e do Ensino Pré-escolar.

Repartido por várias acções, o programa é acompanhado por uma 
nutricionista na elaboração das ementas para que as crianças tenham 
uma alimentação saudável. Somos a única autarquia do Alentejo a dispor 
de uma profissional desta área, o que vem ao encontro das preocupações 
que o Município tem com a alimentação das crianças. Paralelamente a 
esta iniciativa, a autarquia está também a realizar acções de Formação 
de Higiene e Segurança Alimentar para as cozinheiras e ajudantes dos 
refeitórios escolares.

O Plano de Transporte Escolar abrange gratuitamente todos os alunos do 
Ensino Básico dentro da escolaridade obrigatória, crianças do Pré-escolar 
e comparticipa em 50% o transporte dos alunos que frequentam o Ensino 
Secundário. O Município é extenso e existem casos onde os transportes 
municipais vão apenas buscar e levar um aluno. 

Dentro do Município de Santiago do Cacém a Rodoviária do Alentejo 
efectua 53 circuitos. Para fora do Município efectua ainda dois circuitos para 
Grândola e nove para Odemira, Aljustrel e Sines, para transporte de alunos 
que estudam ou são de fora do concelho. O Plano de Transporte Escolar 
conta ainda com 46 circuitos especiais (18 efectuados por empresas de 
táxi, 7 por veículos particulares e 21 por viaturas municipais). No total são 
transportados diariamente 584 jovens distribuídos pelos diferentes graus 
de ensino.

Instituto Piaget abre em Santo André, 
a licenciatura em Engenharia de 
Petróleos - única no país

Escola Básica Integrada Frei André da 
Veiga arranca em Setembro de 2009 
com Pré-escolar e 1.º Ciclo

A autarquia equipou as 
escolas do 1.º Ciclo com 
material informático, no 
âmbito de uma candidatura 
ao PRODEP. Do valor 
global de 61.817,62 euros, 
a cargo da Câmara ficaram 
46.363,22 euros. Foram 
colocados 52 computadores 
e impressoras e ainda 
instalados conteúdos 
educativos multimédia
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Escola de Música da Câmara 
Municipal regista maior número de 
alunos de ano para ano

Novas salas do Pré-escolar reforçam a oferta existente em Santo André. 
Damos continuidade à política educativa da autarquia, melhorando os 
espaços escolares

Lutámos ao lado da população 
contra o encerramento de escolas e 
mantivemos abertas seis do 1º Ciclo

Bibliotecas Escolares promovem 
actividades variadas ao longo do ano 
lectivo. A Câmara oferece livros

A Escola Básica n.º 2 do 1.º Ciclo de Vila Nova 
de Santo André já dispõe de mais uma nova 
sala para crianças do ensino Pré-escolar. O 
espaço pretende dar resposta às necessidades 
identificadas e dar continuidade à política 
educativa da autarquia, de alargamento da 
oferta de ensino público gratuito. Num período 
de tempo curto, a sala foi equipada com 
material pedagógico e mobiliário e reforçou-se 
a equipa de assistentes de acção educativa 
para dar resposta a esta nova necessidade.
O resultado obtido é fruto de um trabalho 
articulado com a Junta de Freguesia de Santo 
André que colaborou para a abertura desta 
nova sala. De realçar, é também a prontidão 
da Associação de Pais, entidade gestora do 
refeitório, na disponibilidade em organizar o 
serviço de refeições para mais 25 crianças
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2005/06
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Evolução do n.º de 
refeições fornecidas a 

crianças do pré-escolar e 
alunos do 1.º ciclo 

 Percentagem de Alunos 
Transportados no Ano 

Lectivo 2006/2007

23%

77%

Alunos transportados

Sem necessidade de transporte

584 alunos do concelho são transportados diariamente.
No ano lectivo de 2008/2009 a autarquia despendeu 463 
mil euros na prestação deste serviço

140 mil refeições fornecidas 
no ano lectivo de 2007/2008 no 
Pré-escolar e 1.º Ciclo

Bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior  
 
  05/06 06/07 07/08 08/09 
Valor 
total das 
Bolsas 

34.986€ 34.242€ 36.729€ 
 

38.750€ 

 
Auxílios económicos em material escolar aos 
alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo  
 
  06/07 07/08 08/09 
Valor das 

ajudas 16.655€ 15.650€ 27.663€ 

 

Temos um parque escolar de qualidade. A Câmara Municipal tem vindo a proceder a intervenções nas escolas básicas 
do concelho que visam o melhoramento das instalações e proporcionam melhores instalações aos alunos. Os trabalhos 
são efectuados pelos meios próprios da autarquia
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Um Município 
mais seguro

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Câmara cede ao Estado edifício de 
antiga escola para futuro quartel da 
GNR do Cercal do Alentejo

Câmara lutou junto do Ministério da 
Administração Interna para ter mais 
efectivos da GNR no concelho 

Simulacros no Dia Municipal do 
Bombeiro no Cercal do Alentejo (à 
esquerda) e em Santiago do Cacém

Instituído neste mandato, e já na sua terceira edição, o Dia Municipal do 
Bombeiro comemora-se anualmente ao 3.º domingo do mês de Maio.
É uma homenagem aos Bombeiros Voluntários do Município. É este o 
fundamento principal da criação do Dia Municipal do Bombeiro, que visa 
enaltecer o importante contributo dado na segurança, protecção e socorro 
da população. 

Neste mandato ainda, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
disponibilizou ao Governo e à GNR o edifício da Escola da Pouca Farinha. 
Uma solução imediata para o posto da GNR do Cercal. O velho posto atingiu 
um estado de degradação que comporta riscos reais para a segurança 
dos seus ocupantes e o número de efectivos ao serviço é manifestamente 
insuficiente para uma actuação condigna e eficaz. Tentando ser parte da 
solução, a Câmara Municipal desenvolveu, durante todo o ano de 2007, 
diversas e morosas iniciativas com vista a encontrar respostas imediatas e 
de médio prazo para assegurar as condições necessárias ao funcionamento 
deste Posto da GNR.

Preocupada com a diminuição do número de efectivos da GNR, foram 
também desenvolvidas neste mandato uma série de reuniões com 
responsáveis locais e nacionais, tendo em vista o reforço de efectivos.  
O Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santiago 
do Cacém, em conjunto com a Câmara Municipal, tem em marcha um 
projecto de prevenção dos munícipes, sob o lema “Prevenir é Proteger”, 
que visa a consciencialização dos habitantes do concelho para o facto da 
segurança ser uma responsabilidade colectiva.

Louvar o esforço, coragem e altruísmo dos “soldados da paz” e expressar 
o reconhecimento público a quem arrisca a sua vida na ajuda ao próximo, 
são as ideias fortes da institucionalização do Dia Municipal do Bombeiro
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Um Município 
com dinamismo

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Centros de Dia colaboram nas 
iniciativas que a Câmara promove ao 
longo do ano com os idosos

A autarquia desenvolve actividades 
nas férias escolares para manter 
crianças e jovens ocupados

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém proporciona ao longo do ano 
várias actividades e iniciativas para a população. Crianças, jovens e idosos 
têm oportunidade de comemorar datas, acontecimentos e festas anuais.

Dia de Reis, Carnaval, Quinzena da Juventude e encontros convívio 
são alguns exemplos da intervenção da Câmara Municipal, que procura 
envolver todas as pessoas. Uma das festas com grande envolvência é o 
“Dia dos Reis”, onde a autarquia, em conjunto com várias instituições do 
concelho, organiza festas em todas as freguesias. 

A Quinzena da Juventude é um sucesso. Iniciativa que conta com a 
participação de grupos formais e informais de jovens do concelho que 
promovem e organizam vários tipos de iniciativas pelo projecto ATREVE-
TE do Serviço de Juventude. Exposições, caminhadas e actividades 
desportivas são uma constante. Os quinze dias, muito movimentados, 
incluem animação de rua, graffiti, DJ’s, desportos radicais, concertos, 
ateliers de expressão dramática e percussão criativa, curtas metragens, 
teatro e feiras da ladra. Um pouco por todo o concelho, os jovens 
movimentam-se em torno de um programa variado.

No Carnaval, outra época festiva, a Câmara Municipal organiza várias 
festas nas escolas do concelho. A data é sinónimo de muita cor, alegria 
e animação um pouco por todo o Município de Santiago do Cacém. Os 
desfiles de Carnaval juntam milhares de crianças e sucedem-se durante 
todo o dia, com a intensidade dos ritmos de samba característicos da época. 
Uma ocasião especial à qual as crianças dos Jardins-de-Infância, Centros 
de Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo aderem com muito entusiasmo e 
com a habitual energia e agitação. Quem também mostra uma jovialidade 
notável são os idosos que se juntam numa festa que a Câmara Municipal 
organiza numa discoteca do concelho. 

Os  K203 fecharam a 
Quinzena da Juventude de 
2009 com um concerto que 
reuniu mais de 1000 jovens. 
São actualmente uma das 
mais respeitadas bandas 
punk rock nacionais, 
actuando num circuito 
mais alternativo. A banda 
foi apadrinhada pelos 
Xutos&Pontapés em 1996
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O Carnaval das Escolas anima ano após ano as freguesias do concelho. Mais de 1700 crianças do ensino oficial e 
privado dos Jardins de Infância e do 1.º Ciclo participam na iniciativa. Palhaços, enfermeiras, cozinheiros, crianças, 
animadores e professores mostram à população as máscaras que preparam nas aulas

Carnaval dos mais pequenos é uma tradição no 
concelho e a Câmara Municipal apoia as escolas, de 
onde saem os cortejos. Crianças das várias escolas de 
educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo desfilam nas ruas 
das várias freguesias e com elas surge a cor, magia e 
muita alegria.
É sempre uma oportunidade para pais, encarregados de 
educação e população em geral apreciarem o desfile das 
princesas, palhaços, super-heróis e outras fantasias de 
Carnaval.
O apoio é prestado através de um subsídio destinado 
aos materiais necessários à confecção dos fatos e 
máscaras.
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Iniciativa da Câmara Municipal 
proporciona aos idosos uma tarde 
animada na discoteca

O projecto “Atreve-te” levou a Alvalade 
os Macacos do Chinês - banda hip-hop 
com lugar no top nacional

Câmara promove iniciativas várias para acarinhar e manter os séniores 
activos. “Sociabilidades”, “Sénior Activo”, “Dia de Reis” e o “Carnaval”, 
são algumas das actividades promovidas pela autarquia

As Piscinas Municipais promovem aulas de hidroterapia e o Projecto 
Sénior Activo. Um sucesso em termos de saúde, afirmam os idosos. Os 
médicos recomendam as aulas como terapia e melhoria na mobilidade Promovemos e apoiamos 

a cultura e o desporto. 
As Piscinas Municipais 
são um equipamento 
indispensável à população
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O Auditório António Chainho foi inaugurado com um espectáculo memorável. O Mestre da Guitarra Portuguesa e o 
guitarrista Fernando Alvim, acompanharam as vozes de Isabel de Noronha e Tereza Salgueiro. O fado fez vibrar a 
plateia, lotada. Surpreendente foi ver o fado e o tango lado a lado 

Orquestra Ligeira do Exército entusiasmou a população 
do Cercal do Alentejo nas comemorações do Dia do 
Munícipio em 2008

O Grupo Coral Galp Energia de Vila Nova de Santo 
André actuou na Igreja Matriz de Alvalade num concerto 
integrado no programa de concertos de Natal 
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O Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia, 
constituído por pessoas da instituição, participa 
igualmente nos Concertos de Natal da autarquia

O Coral Harmonia comemorou 25 anos e em conjunto 
com o Coral Harmonia Juvenil levaram ao Cercal um 
concerto de Natal que esgotou a Igreja Matriz 

O Teatro ao Largo marca presença nos meses de Verão 
nas várias freguesias. A autarquia descentraliza assim 
o teatro levando-o a toda a população 

A Banda Lira Cercalense reúne músicos de vários 
pontos do concelho que se juntam para manter vivo o 
espírito das bandas filarmónicas

O teatro, a música e todas 
as formas de arte estão ao 
alcance da nossa população
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Realiza-se anualmente em Santa 
Cruz uma Prova de Vinhos 
organizada pela Sociedade 3 de Maio

Os Afluentes do Sado actuaram 
na Igreja de Santa Cruz num dos 
Concerto de Natal da autarquia

Os Amantes do Alentejo apresentam um 
reportório baseado sobretudo na música 
tradicional do Alentejo

O Coral Atlântico e o Grupo Coral do Cercal juntaram-se num 
momento único que teve lugar na Associação de Moradores de Vale 
de Água por ocasião da época natalícia

Os Da Weasel deram 
um espectáculo 
memorável em Santo 
André. O concerto 
decorreu no Parque 
Central e foi do 
agrado de todos. 
Milhares de pessoas 
de todas as idades, 
não só jovens, 
viveram intensamente 
este concerto 
promovido pela 
Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.
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Um Município 
de grandes 
acontecimentos

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

Exposição “No Caminho 
sob as Estrelas”

A exposição “No Caminho sob as Estrelas - Santiago e a Peregrinação 
a Compostela” foi visitada por cerca de 50 mil pessoas. Este número 
de visitantes propiciou uma animação considerável na vida económica 
local, pelo acréscimo de procura dirigida principalmente às actividades de 
alojamento e restauração. Em Santiago estiveram pessoas originárias de 
França, Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra e Itália. 

Foi um dos acontecimentos culturais mais marcantes do Município 
dada a importância da exposição realizada em conjunto pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, Diocese de Beja e a Junta da Galiza. A 
exposição associada a diferentes eventos divulgou e promoveu trabalhos 
e produtos de artistas, artesãos e produtores locais. O culto de Santiago, 
na sua irradiação europeia e internacional, tanto como o fenómeno da 
peregrinação, foram mote para a mostra. 

A promoção do Município enquanto destino turístico levou também à 
mobilização dos visitantes e turistas da região para a exposição e as 
restantes actividades, numa perspectiva, não apenas de presente mas 
também de futuro, apostando na divulgação pessoal dos que tiveram a 
oportunidade de nos visitar. 

Diversas personalidades públicas visitaram a exposição e, a sua 
presença, motivou a cobertura jornalística do evento. Assim, contou-se 
com a presença do Presidente da República e esposa, da Ministra da 
Cultura, do Presidente da Assembleia da República, de Embaixadores 
de vários países, nomeadamente de Espanha, Cuba e Perú, do General 
Ramalho Eanes, de Jerónimo de Sousa, de Eusébio da Silva Ferreira, dos 
treinadores do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, dos 
catedráticos da Academia de Ciências de Lisboa e da Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal, entre outras figuras notáveis. 

Centrando-se na figura de Santiago Maior - Apóstolo, Peregrino, referência 
da Reconquista, a exposição reuniu 148 obras de arte e documentos dos 
séculos X a XXI, vindas de museus, igrejas e colecções particulares de 
Espanha e Portugal mas também de França, Alemanha, Itália, Inglaterra, 
Flandres, México, Perú, Bolívia e Colômbia. 

A exposição contribuiu para a valorização do Centro Histórico da cidade 
e para a divulgação do património da cultura galega, numa lógica de 
estreitamento de relações entre dois territórios ibéricos que conduza a 
uma aproximação estratégica.

Noites do
Castelo

Mais uma iniciativa cultural 
da autarquia no Verão de 2007

A exposição contribuiu para 
uma maior afirmação de 
Santiago do Cacém como 
destino privilegiado de 
turismo cultural

Sob as
Estrelas

Crianças do Centro 
Helen Keller visitaram exposição e 
viveram momentos únicos 
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Contámos com a mais alta figura do Estado, o Presidente da República, Cavaco Silva, no dia 11 de Julho de 2007, na 
inauguração, da exposição “No Caminho sob as Estrelas - Santiago e a Peregrinação a Compostela” que levou o nome 
da nossa cidade a todo o mundo

Altas individualidades do Estado passaram por Santiago do Cacém 
visitando a exposição e ficando a conhecer melhor o nosso património

50.000 
visitantes
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Aposta forte 
na Cultura

UM MUNICÍPIO BOM PARA VIVER

O Auditório Municipal António Chainho é uma realidade. O Município 
conta com um novo espaço cultural com 243 lugares, apetrechado com os 
melhores equipamentos para oferecer à população espectáculos e cinema 
de qualidade.

O equipamento tem uma programação própria e a autarquia pretende 
envolver no espaço as instituições do concelho, que passam assim a 
contar com sala de espectáculos de excelência. Cinema, conferências, 
teatro e espectáculos de dança vão passar a integrar a programação do 
novo auditório.

A recepção conta com um bar/cafetaria, zona dedicada a informações e 
bilheteira. O equipamento tem ainda uma arquitectura de cena bem adaptada 
ao espaço, feita por uma das melhores empresas do mundo, a Tyco. Cerca 
de 1,6 milhões de euros é o custo global avaliado.

Ao longo do mandato, Santiago do Cacém ganhou ainda um novo museu. 
Sediado na freguesia de Abela, o Museu do Trabalho Rural é hoje um 
equipamento de referência no concelho, visitado por pessoas de todo o 
país e do estrangeiro que sublinham a grande qualidade da sua exposição 
permanente e do espaço requalificado pela Junta de Freguesia e pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

Na vertente desportiva, as Piscinas Municipais, são o ex-líbris do concelho. 
Um equipamento ao nível dos melhores e que proporciona à população o 
contacto com a natação e aulas variadas, recomendadas pelos médicos 
de família. Muitos são os utentes que registam grandes melhorias ao nível 
da sua saúde.

“Sinto-me um homem 
completo pela importante 
homenagem que me fez a 
cidade com tradição fadista.
Espero que no futuro, este 
espaço com o meu nome, 
incentive a população a 
gostar da cultura e dos 
valores artísticos.”

António Chainho
Mestre da Guitarra Portuguesa
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O Museu do Trabalho Rural, situado na freguesia de Abela e inaugurado a 1 de Maio de 2008, é já um dos museus mais 
conhecidos e conceituados da região. Lá podemos encontrar uma parte fundamental da nossa cultura e identidade, 
marcada em nós como a terra sulcada pelas alfaias agrícolas agora expostas neste espaço

Editámos um novo exemplar 
dos Cadernos do Património 
– Costureiras e Alfaiates

A Exposição sobre Moedas Romanas teve um grande sucesso de 
público e esteve patente no Museu Municipal de Santiago do Cacém. 
Foi também editado um catálogo a acompanhar a exposição
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Santiago do Cacém é uma cidade 
especial, onde faço o que gosto: 
pintar e ensinar. Quando aqui 
cheguei não conhecia  ninguém mas 
tive de imediato um sentimento de 
generosidade. 
Fiz um pedido à Câmara Municipal de 
um espaço para dar aulas de pintura, 
foi uma oferta tão espontânea que 
me deixou emocionado. 

Charles Hejnal

Nasceu em 1947, Lille, França.

É formado em pintura decorativa e mural. Pinta desde 1972 e chegou 
a Portugal em 1996.

Criou a escola de pintura Alencores em Santiago do Cacém, onde 
ensina as técnicas tradicionais de pintura a óleo, frescos, pastel e 
aguarela.

Participa num programa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
em que ensina pintura a pastel nas freguesias do concelho.

Os santiaguenses, de início, quando 
não nos conhecem, são desconfiados, 
mas hoje, quando saio para tomar 
café páro 20 vezes pelo caminho para 
falar aos meus amigos. 

Neste momento, no Município, há 
uma oferta cultural tão interessante 
que não se compara com há uns 
anos atrás.

A região é uma síntese de mar e 
campo. Santiago do Cacém é uma 
cidade com hábitos saudáveis, sem 
criminalidade.

A minha maior preocupação é 
o Centro Histórico. Deve ser 
preservado o mais possível para 
potenciar a sua originalidade e 
manter a sua identidade. Se se 
mantiverem as técnicas antigas e 
os materiais originais, estar-se-á a 
dar trabalho a pequenas oficinas de 
carpinteira, pintura, serralharia, etc. 
Tudo isto ajuda a manter o estilo, a 
beleza do lugar e a atrair turistas.

Santiago tem características muito 
interessantes. Gosto muito da 
cidade.

O Espaço de Prática 
Criativa - Oficina de Pintura 
Itinerante é uma iniciativa 
do Museu Municipal 
de Santiago do Cacém 
orientada pelo professor 
Charles Hejnal.
Tem por objectivo promover 
o acesso a actividades 
de carácter cultural nas 
diversas freguesias do 
concelho e contribuir para 
a partilha de saberes. 
Em 2008 as oficinas 
contaram com cerca de 50 
participantes de diversas 
idades. Neste atelier os 
participantes aprendem 
técnicas de pintura, de 
reprodução, ampliação 
de desenhos de grandes 
dimensões, a fabricar 
materiais de trabalho e 
organizar exposições
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Os Kumpanhia Algazarra estiveram em Vila Nova de Santo 
André por ocasião de mais um aniversário da Bibiblioteca 
Municipal

2.500 espectadores vibraram com a actuação dos Pólo 
Norte, na Praça Zeca Afonso, em Santiago do Cacém, 
na noite de 24 para 25 de Abril de 2007

A Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém festejou 
o aniversário na companhia dos portugueses Ala dos 
Namorados

O Grupo Coral “Faith Gospel Choir” 
actuou em Santiago do Cacém na noite 
de 25 de Julho, Dia do Município, e com 
um espectáculo diferente entusiasmou o 
público que acorreu em grande número 
à Quinta do Chafariz, local eleito este 
ano pela Câmara Municipal para as 
comemorações. O grupo apresentou um 
reportório vasto baseado nos clássicos 
da música gospel com temas como 
“Happy Day”, “Kumbaya” e “Amazing 
Grace”
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Os Anjos arrebataram os aplausos de cerca de 5.000 pessoas que se 
juntaram  no Cercal do Alentejo para ver os irmãos Rosado e comemorar 
o dia da vila alentejana

Martinho da Vila esteve em Vila Nova 
de Santo André num concerto onde o 
samba marcou o ritmo

“Eu conheço bastante bem 
Santiago porque é um dos 
meus destinos favoritos para 
me retirar, para descansar, 
para reflectir e algumas das 
minhas canções foram escritas 
em Santiago do Cacém. 
E conheço, obviamente, 
Santiago enquanto património 
sobretudo, a enorme e imensa 
hospitalidade e simpatia 
das gentes de Santiago do 
Cacém.” 

Pedro Abrunhosa

Mickael Carreira marcou presença na 
Feira do Monte de 2007

Mafalda Arnaut esteve na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, 
em Santiago do Cacém, proporcionando um espectáculo intimista e 
interactivo  numa sala cheia de pessoas que ouviram cantar o fado
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12.000 pessoas estiveram em Alvalade no ano passado para assistir às comemorações dos 498 anos da entrega da 
Carta de Foral por D. Manuel I. A freguesia veste-se a rigor e durante três dias viaja-se até à Idade Média. Este ano 
esperam-se mais visitantes numa iniciativa que conta com o apoio financeiro e logístico da Câmara Municipal

As Festas de Santa Maria acontecem a cada dois anos em Ermidas-Sado. 
Milhares de flores de papel enfeitam as ruas para receber os visitantes. 
Organizada pela Cofesmar, conta também com o apoio da autarquia

Joaquim Figueira Mestre foi 
distinguido com o Prémio Municipal 
de Conto Manuel da Fonseca

Júlio Resende, um nome maior da 
pintura contemporânea portuguesa, 
expôs no Museu Municipal 
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O mês de Setembro é anualmente animado pela Festa do 
Desporto no Município de Santiago do Cacém, que conta 
já com uma década de edições 

O Polidesportivo do Arealão, inaugurado em 2007, 
está preparado para receber diversas modalidades. A 
execução do projecto esteve a cargo da Câmara

As Piscinas Municipais revelam uma actividade 
crescente e grande variedade.
As mega-aulas de hidroginástica têm revelado 
uma grande adesão e são já muitas as centenas 
de pessoas que frequentam estas iniciativas. 
Também os bebés já agitaram águas numa  
mega-aula dedicada apenas aos mais pequenos, 
cujos sorrisos contagiantes são a certeza de 
momentos inesquecíveis



��

A Câmara Municipal associou-se à Lagos Sport para trazer até Santiago do Cacém o PAX Rally, labelled by Dakar Series 
que nasceu da vontade de manter vivo o espírito do Dakar em Portugal. No quarto dia de prova, a etapa classificativa 
terminou na Quinta da Ortiga em Santiago do Cacém

O Oriescolas tem juntado centenas de 
alunos do concelho numa actividade 
de orientação pedestre

O Corta-Mato Escolar Concelhio 
junta várias centenas de alunos de 
muitas escolas do Município
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Próximos 
das pessoas

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém aposta fortemente na 
proximidade com a população e para reforçar esse contacto, o executivo 
desloca-se com frequência às freguesias para ouvir os problemas e as 
sugestões dos munícipes.

O Orçamento Participado é um instrumento essencial para promover a 
participação directa dos munícipes no processo de elaboração das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal. Um instrumento 
que a autarquia aposta anualmente auscultando a população de todas as 
freguesias do concelho, já que entende o Município que se trata de mais 
uma oportunidade para a utilização do direito dos cidadãos a participar na 
gestão municipal. 

Para além do Orçamento Participado, o executivo promove ainda visitas 
às freguesias para acompanhar obras em curso, auscultar a população 
e reunir com os presidentes das Juntas de Freguesia. Visitas que são 
essenciais para reforçar a proximidade, o diálogo e a participação. 

Essencial é também a aposta que o executivo dá ao movimento associativo 
do Concelho, não só no apoio para a divulgação das suas iniciativas mas 
também no apoio financeiro. Sem essa verba seria difícil a concretização 
de muitas actividades.

O Orçamento Participado é um processo de extrema importância ao 
promover a participação directa dos munícipes na elaboração das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal

Visita às
freguesias

O contacto directo com 
as pessoas é o objectivo das visitas 
do executivo às 11 freguesias 

GatoSa

Comemorou 20 anos de
existência em 2008, sendo um dos 
grupos apoiados pela autarquia

Sociedade
Harmonia

A autarquia  entregou o 
projecto de recuperação do edifício 
sede, orçado em 100 mil euros  
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O novo Pavilhão de Desportos está em construção, em Vila Nova de Santo André e será gerido pelo Estrela de Santo 
André. Este novo equipamento está a ser construído pelo LIDL como contrapartida pela cedência, por parte da Câmara 
Municipal, do espaço para a instalação da loja do grupo 

A Câmara Municipal, em parceria com a Quadricultura, promove o projecto 
“Cextas de Cultura”, uma das iniciativas culturais mais participadas de 
Santo André, trazendo ao Município especáculos como o La Tobala

Galp Energia celebra anualmente 
com Câmara Municipal protocolos 
que financiam várias entidades 

Repsol e autarquia são parceiras 
no apoio financeiro às diversas 
colectividades do concelho
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O Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia, de São Bartolomeu da Serra, organiza anualmente o Festival de Folclore, 
em parceria com a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, para dar a conhecer o trabalho desenvolvido e trazer ao 
Município ranchos folclóricos de diversos ponto do país e do estrangeiro

A Câmara Municipal cedeu, ao 
Banco Alimentar Contra a Fome, um 
armazém em Santo André

O Projecto da Quinta Pedagógica e Ambiente da Lagoa de Santo 
André é promovido pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia de 
Santo André, Instituto das Comunidades Educativas e ICN
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Mais eficácia melhor 
serviço público

O novo autocarro custou 180 mil euros e quando circula pelas estradas do 
país mostra o melhor do Município devido à sua decoração orientada para 
locais e elementos que identificam o concelho 

O Município de Santiago do Cacém 
dispõe, desde o final de 2008, de uma 
nova varredora na sua frota

A criação do Gabinete 
Municipal já alcançou o 
seu o primeiro objectivo - 
evitar que a população de 
Vila Nova de Santo André 
se desloque à sede do 
Município para tratar de 
assuntos camarários.
Agilizar procedimentos 
burocráticos é outra 
prioridade do mais 
recente equipamento 
Municipal. Uma 
verdadeira mais-valia 
para o centro urbano mais 
populoso do Município.
Serve 11.000 habitantes






