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Festas de Santa Maria
a festa das flores

Entrevista com
Vanessa Oliveira, um
rosto para o
concelho

Igreja de Abela com
nova pintura

Ministério da
Educação vai
encerrar 4 escolas
do concelho
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EDITORIAL

Câmara contra encerramento de 4
escolas do 1.º ciclo
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BASTA!

(…) ”Basta de gente que
ganha num dia aquilo que outros
ganham num ano, tem que haver
alguém que ponha cobro a isto
e que tenha coragem” (…) “O
investimento deve ser feito em
bens verdadeiramente úteis e não
em realidades virtuais, que estiveram na base da crise financeira
mundial” (…) “É preciso ultrapassar o capitalismo neoliberal,
pois a crise também é uma crise
de valores”.
São palavras recentes de D.
Carlos Azevedo, bispo auxiliar de
Lisboa, na reunião do Conselho
Consultivo da Pastoral Social.
São palavras que confirmam
a extensão das consequências
da actual crise penalizadora,
sobretudo, para os trabalhadores, pensionistas, empresários
de pequena dimensão e camadas
sociais de baixos rendimentos.
Neste quadro de medidas penalizadoras para a maioria dos portugueses não podemos deixar de
lavrar a nossa total discordância
pela extorsão de quase 1 milhão
de euros ao nosso município,
a meio de um ano económico e
correspondendo ao período entre
1 de Julho e 31 de Dezembro do
ano corrente.
O município ao ficar privado
desta verba, por responsabilidade do Governo, esse valor previsto no início do ano quando foi
aprovado o orçamento para 2010,
conduzirá a maiores sacrifícios e
atrasos para as populações.
Com menos 1 milhão de euros
nos últimos seis meses do ano, o
município será obrigado a menos
intervenções, com cortes financeiros em muitas áreas.

As consequências serão tremendas.
Asseguraremos a salvaguarda
nas opções e investimentos que
têm a haver com a qualidade da
água, a saúde pública, as refeições e transportes escolares, os
encargos assumidos, os compromissos regulares com os trabalhadores.
Por todo o país a factura será
pesada contra as populações.
Mas o que os factos vão evidenciando é que só há crise para
alguns. Enquanto outros ganham
com a crise.
Quem está e vai pagar esta profunda crise financeira e económica são aqueles que nenhuma
responsabilidade tiveram.
Direi, como D. Carlos Azevedo
“é preciso pôr cobro a isto”.

Presidente da Câmara Municipal

A educação é uma prioridade

A Direcção Regional de Educação do Alentejo/ Ministério
da Educação vai encerrar quatro escolas EB1 do Concelho
de Santiago do Cacém no próximo ano lectivo.
A intenção foi transmitida ao
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Vítor Proença, no dia 23 de Julho, pelo Director Regional de
Educação do Alentejo. O autarca classificou já como “um
recuo do Ministério da Educação que pretendia inicialmente
encerrar 13 escolas no concelho”.
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém não concorda
com o encerramento dos estabelecimentos de ensino e o
Presidente Vítor Proença refere mesmo que “se estas escolas fecharem é exclusiva responsabilidade do Ministério da
Educação que teima em encerrar escolas básicas com menos
de 21 alunos no país e que no
Município de Santiago afectaria 13 estabelecimentos”.
A proposta apresentada pelo Director Regional de Educação do Alentejo aponta para
o encerramento da Escola da
Sonega que baixou o número
de alunos inscritos, de 11 para seis; escola de Santo André
– Aldeia que ficará no próximo
ano lectivo com oito alunos;
Escola de São Francisco que no
próximo ano irá ter quatro em
vez de cinco alunos e a Escola

de Foros do Locário que ficará
com apenas dois alunos.
O Presidente da Câmara Municipal lamenta a decisão do
Ministério da Educação e considera que “se esta proposta
vingar, tem uma opinião diferente do Município que entende que se justifica apenas o
encerramento da Escola de Foros do Locário”.
A Câmara Municipal tem chamado a atenção para o facto
de as escolas a encerrar disporem de internet e serviço de
refeição, colocando-se agora a
necessidade de transporte para as crianças das escolas a encerrar.
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Santiago do Cacém ponto de encontro de especialistas nacionais e internacionais

Jornadas Culturais projectam Caminho de
Santiago e Miróbriga

Da esq. para a dir.: Ramiro Beja, Presidente da Assembleia Municipal; Xosé Sanchez Bugallho, Alcaide de Santiago de
Compostela; Vitor Proença, Presidente da Câmara Municipal; Guadalupe Rodriguez, Conselheira Delegada da Participação para a Cidadania do Ayuntamiento de Santiago de Compostela; Vitor Barata, Presidente da Junta de Freguesia

de vários livros sobre Historia Medieval da Península Ibérica.
O 2º painel foi moderado pelo Professor José
d’Encarnação da Universidade de Coimbra.
“Miróbriga e Património
Arqueológico” foi o tema
deste 2º painel que contou com a participação do
Dr. José António Falcão,
Director do Departamento
do Património Histórico e
Artístico da Diocese de Beja, o Professor Vasco Mantas, da Universidade de
Coimbra, Drº José Carlos
Quaresma,
Investigador
do Centro de Arqueologia
da Universidade de Lisboa,
a Drª Filomena Barata, Assessora do Instituto dos
Museus e da Conservação
e o Drº. Juan Murillo, arqueólogo do Ayuntamiento de Córdova.
No terceiro e último dia
das Jornadas Culturais, o
destaque foi para o Património Ambiental.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

que para a importância dos
Caminhos de Santiago na
Europa, assim como o reconhecimento do caminho
Sudoeste, que é um caminho oriundo da Costa Algarvia com passagem junto ao litoral, com Santiago
do Cacém como um ponto
de passagem muito importante, que nós queremos
assegurar o seu reconhecimento”. O outro objectivo das Jornadas Culturais
foi uma abordagem sobre
a estação arqueológica de
Miróbriga e tudo o que representa para Portugal. ‑
No segundo dia das Jornadas, especialistas nacionais e internacionais
debateram no Auditório
Municipal António Chainho vários temas.
“Centros Históricos e Caminhos de Santiago” foi o
tema do primeiro painel
moderado pelo Professor
Arlindo Magalhães da Universidade Católica do Porto e que teve como oradores Rui Parreira, técnico
da Direcção Regional de
Cultura do Algarve, Javier
Fernandéz, chefe do Departamento do Centro Histórico, do Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, e a Dra. Adeline Rucquoi, Directora de Investigação Histórica do Centro
Nacional de Investigação
Cientifica de Paris e autora

Adeline Rucquoi directora do Centro Nacional de Investigação Científica de Paris, e do Comité Internacional dos Caminhos de Santiago

Miróbriga, o Tempo ao Longo
do Tempo”
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém
lançou o Catálogo da Exposição “Miróbriga, o
Tempo ao Longo do Tempo”, que está patente
ao público até 10 de Dezembro no Centro Interpretativo de Miróbriga.
O catálogo de “grande qualidade” mostra através de fotografias as várias escavações e investigações feitas nas Ruínas Romanas de Miróbriga. A exposição da responsabilidade da Câmara
Municipal foi inaugurada no dia 29 de Setembro
no Museu Municipal de Santiago do Cacém, onde esteve patente até 30 de Novembro de 2007.

SANTIAGO DO CACÉM. Um Município internacional.
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A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém promoveu nos dias 30 de
Junho, 1 e 2 de Julho,
as Jornadas Culturais –
Sant’iago os Caminhos do
Património. Iniciativa feita
no âmbito do Projecto Europeu Santiago Une, em
parceria com o Município
de Santiago de Compostela, cidade geminada com
Santiago do Cacém.
A iniciativa reuniu especialistas nacionais e internacionais da Galiza, Córdova e de Paris que se
debruçaram sobre Centros
Históricos, as Ruínas Romanas de Miróbriga e sobre o
Caminho e o Culto de Santiago no Baixo Alentejo.
Para Vítor Proença, o balanço das jornadas é “bastante positivo”.
“A opinião dos oradores
e dos participantes coincidiu com a nossa”, adiantou
o autarca relembrando que
as Jornadas Culturais organizadas no âmbito da geminação com Santiago de
Compostela surgiram exactamente para reforçar laços
culturais entre várias cidades da Europa, o grande objectivo da candidatura europeia Santiago Une, liderada
pela Câmara de Santiago de
Compostela, à qual Santiago do Cacém se associou.
A iniciativa cultural teve
três vertentes: “Um enfo-
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Casa do Povo da Abela vai construir lar de idosos

A concretização de um sonho

A Casa do Povo de Abela
lançou no dia 7 de Julho na
presença do Secretário de
Estado da Segurança e Solidariedade Social, Pedro Marques, do Presidente da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém, Vítor Proença, do

Presidente da Junta de Freguesia da Abela, Rui Matos,
e da Directora Regional da
Segurança Social, Fátima Lopes, a primeira pedra das
futuras instalações do lar de
idosos da Abela.
O futuro lar vai ser construído no âmbito do programa PARES, o Programa
de Alargamento da Rede
de Equipamentos Sociais,
com financiamento também da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém e da
Junta de Freguesia da Abela e prevê-se a sua conclusão em 2012.
O terreno onde vai nascer
o futuro equipamento tem
uma área de dois mil e 800
metros quadrados e é propriedade da Casa do Povo.
A nível urbanístico vai ser
uma “casa alentejana” com

1.º ano de actividade do Auditório

capacidade para 32 idosos.
O edifício vai ter 16 quartos duplos e seis simples.
A Casa do Povo da Abela conta actualmente com
um Centro de Dia que vai
ficar no local actual e presta ainda apoio domiciliário
a 46 idosos.
De acordo com Jorge
Humberto, Presidente da
Direcção da Casa do Povo, a construção do lar é
uma realidade há muito
desejada. O responsável
agradeceu ás entidades
que tornaram possível a
aprovação da candidatura
da Casa do Povo ao programa PARES, nomeadamente à Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
que ajudou na elaboração
do projecto, vai apoiar a
construção com 30 mil eu-

ros e isentou do pagamento de taxas a construção
do novo equipamento.
O Presidente da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém, Vítor Proença,
congratulou-se com o lançamento da primeira pedra
do novo lar de idosos da
Abela, e lembrou que Santiago do Cacém é o concelho do Distrito de Setúbal com mais capacidade
de resposta neste tipo de
equipamentos.
Pedro Marques, Secretário de Estado da Segurança Social sublinhou o
empenhamento das instituições sociais como a Casa do Povo da Abela que se
mobilizou para apresentar
a candidatura em parceria
com as instituições locais.

Vila Nova de Santo André
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Quase 18.500 espectadores Novos parques
infantis
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O Auditório Municipal
António Chainho inaugurado a 23 de Maio de 2009
registou no primeiro ano
de actividade 18 mil 474
espectadores.
As sessões de cinema
foram as que mais espectadores tiveram registando o número de 11 mil
702 enquanto que 2 mil
276 pessoas assistiram a
peças de teatro.
De acordo com os números do Auditório, assistiram
ainda a espectáculos musicais, 2 mil 799 pessoas du-

rante este primeiro ano de
actividade do Auditório.
177 iniciativas ocorreram no espaço desde o
final do mês de Maio de
2009 até ao mesmo período este ano.
17 peças de teatro, 133
sessões de cinema, 13 actividades multidisciplinares e 14 espectáculos musicais, totalizando 177
iniciativas ocorreram no
mais recente espaço de
cultura do concelho de
Santiago do Cacém.
O cinema é a actividade
com mais espectadores.
Em 2009 os filmes “Anjos
e Demónios” e “Idade do
Gelo 3” esgotaram a sala,
com capacidade para 239
espectadores.
Desde Janeiro até ao final de Maio deste ano, o
filme “Avatar” com três
sessões contou com a presença de 638 pessoas.
“2012” também contou
com casa cheia.

A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém criou
um novo parque escolar
na EB1 nº1 de Vila Nova de
Santo André e prepara-se
para instalar outro equipamento igual na EB1nº3 daquela cidade.
Trata-se de acordo com o
Vereador José Rosado, responsável pelo pelouro dos
Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, de “um grande esforço da autarquia que no
ano passado tinha remodelado o Parque Infantil na EB1
nº1 de Vila Nova de Santo
André e este ano deu continuidade ao compromisso
que tinha assumido com a
população de Santo André
Até ao início do próximo
ano lectivo, a autarquia espera ter concluída a remodelação do Parque Infantil
Escolar na EB1Nº 3.

SANTIAGO DO CACÉM. Investimos para si.

Trata-se de uma grande
aposta do Município que
pretende intervir em todo
o concelho.

Lançamento de livro editado pela Junta de Freguesia

Santiago regressou à 1ª invasão francesa

A população aderiu com grande entusiasmo à recriação histórica

A Junta de Freguesia de
Santiago do Cacém lançou
no passado dia 9 de Julho
o livro sobre a “1.ª Invasão
Francesa em Santiago do
Cacém” da autoria de Gentil Cesário.
A iniciativa que contou
com uma grande adesão
da população reflecte o
estudo realizado pelo autor, cujo interesse por este
período da história surgiu

nos tempos de estudante.
No ano em passam 202
anos sob a 1.ª Invasão Francesa a Portugal, Gentil Cesário escreveu sobre esta
passagem da história pouco conhecida.
A obra que já se encontra
esgotada traz ao público
estórias da história desconhecidas do grande público. O prefácio é assinado
por João Madeira, historia-

dor doutorado em História do Século XX.
O lançamento do livro decorreu na Sociedade Harmonia em Santiago do Cacém, em pleno
Centro Histórico e foi seguida de uma recriação
histórica dos acontecimentos no Largo do Pelourinho com a participação do Grupo de Teatro
da Sociedade Harmonia e
da Viv’Arte – Companhia
de Teatro.
A Junta de Freguesia
ofereceu um exemplar do
livro a cada pessoa presente.
O autor ficou emocionado e satisfeito com a
iniciativa que aborda a
adesão de Santiago do
Cacém à revolta contra
a 1ª invasão francesa. A
investigação é a primeira
abordagem de um tema
que Gentil Cesário considera que deve ser continuado por outros investigadores.

Vítor Barata, o Presidente da Junta de Freguesia
de Santiago do Cacém admitiu que o lançamento do
livro superou todas as expectativas e foram cumpridos vários objectivos.
“Continuamos a divulgar
a história de Santiago que
tem sido muito acarinhada pelas pessoas, dinamizamos o Centro Histórico
e envolvemos a população
nos eventos, porque afinal
a cultura não é só um bem
de consumo”, afirmou Vítor
Barata que concluiu dizendo que a Junta de Freguesia de Santiago do Cacém
“dá sinais de que é possível
fazer outras coisas”.
O livro editado pela Junta foi co-financiado pelo Leader+, Ministério da
Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ADL – Associação de
Desenvolvimento do Litoral Alentejano e FEOGA –
Orientação.

Câmara oferece espectáculo a alunos do 1º Ciclo no Dia da Criança

A contagiante alegria dos mais pequenos
INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

A peça, representada pelo Teatro de Animação de
Setúbal (TAS) subiu ao palco do Auditório Municipal
António Chainho no dia
2 de Junho, com três sessões ao longo do dia, numa adaptação teatral e en-

cenação de Miguel Assis,
com Susana Brito, Célia
David, Maria Simões, Maria Sobral, Sónia Martins
e Isabel Ganilho como intérpretes.
A sala esteve repleta e

os pequenos entusiastas
não pouparam aplausos
aos artistas. O espectáculo estava também integrado na 11ª Mostra de Teatro Internacional de Santo
André.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município com cultura
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A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém ofereceu aos alunos do 1º ciclo do Município o espectáculo “A Girafa que comia
Estrelas”, no âmbito das
Comemorações do Dia
Mundial da Criança 2010.
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“A Caminho do Altar – Recordação de um dia feliz”

Fotografias de casamentos
estiveram expostas no Museu Municipal

“A Caminho do Altar –
Recordação de um dia feliz”, é o nome da exposição que esteve público no
Museu Municipal de Santiago do Cacém.
A exposição constituída por quase 300 fotografias de casamentos, desde
1927 até aos dias de hoje, cedidas pela população
do concelho e pela “fotógrafa da terra”, Ilda Rito,

proprietária de uma loja
em Santiago do Cacém há
48 anos mostrou um a especia.
Com o apoio da Câmara
Municipal de Santiago do
Cacém, a exposição da Associação Cultural de Santiago do Cacém teve ainda patente vários vestidos
de noiva, sendo o mais antigo da década de 40, assim como acessórios, mui-

tos já em desuso, caso de
algumas peças de enxoval
e até um “Registo de Santo António”, que servia para as pessoas guardarem
os pertences mais valiosos (dinheiro, documentos, etc) numa referência
ao santo casamenteiro.
Esta exposição contou
com algumas histórias de
vida e de casamentos duradoiros, é o caso de um
casal natural da freguesia
de Abela, que casou pelo Registo em 1949 e em
2009, 60 anos depois voltaram a casar mas pela
Igreja.
Divórcio foi palavra quase proibida até porque de
acordo com Ilda Rito “da
maioria das fotos que cedi, dos casamentos que
fotografei, poucos casais
se divorciaram”.
Charles Hejnal, Presidente da Associação Cultural, contou como surgiu
a ideia de avançar para a
exposição.
“Pretendemos criar eventos culturais de carácter
popular, para envolver a
população e por isso pen-

sámos com a ajuda nossa
fotógrafa, fazer uma exposição com as fotos que
fez ao longo da sua vida, a
ideia estendeu-se depois à
população”.
A receptividade das pessoas foi muito positiva,
acrescentou Charles Hejnal já que “a maioria das
pessoas contactadas não
se importaram de emprestar as fotos do casamento, mas também é verdade
que algumas das pessoas
não acederem ao convite,
por vergonha”.
De acordo com o presidente da recentemente activada Associação Cultural “algumas mulheres da
cidade tornaram possível
aquilo que parecia difícil”.
A Associação Cultural
em tempos muito activa,
deixou de funcionar mas
os amigos do atelier de
pintura, constituíram os
órgãos associativos através de eleições e reactivaram a associação.
Esta foi a sua primeira
grande actividade.

SANTIAGO DO CACEM
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14 fanfarras de todo o país desfilaram em várias artérias da cidade
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11.º desfile de Fanfarras dos Bombeiros
O 11º desfile de Fanfarras de Bombeiros, organizado pelos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém,
decorreu no dia 10 de Junho – Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas – e contou com 14 fanfarras de
bombeiros de vários pontos do país, que desfilaram
em várias artérias da cidade de Santiago do Cacém.
O evento, muito acarinhado pela população, reuniu
mais de 700 pessoas.
Marcaram presença as

SANTIAGO DO CACÉM. População activa.

fanfarras dos Bombeiros
Mistos de Santiago do Cacém, Sines, Olhão, Montemor-o-Novo, Benavente,
Reguengos de Monsaraz,
Vendas Novas, Sesimbra,
Mora, Moita, Barreiro Sul
e Sueste, Arraiolos, Pinhal
Novo e Vidigueira.

A Igreja de Nossa Senhora de Abela está a ser
pintada. A obra consiste
na pintura do exterior da
igreja e em pequenas reparações. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém aprovou um apoio no

valor de 30.000,00€ (trinta mil euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Abela, destinada à pintura da Igreja. Guida Pereira, considera que se a autarquia não
tivesse custeado a obra,
seria impossível nos próximos anos proceder à
pintura. “Foi fundamental
a decisão da Câmara Municipal” disse Guida Pereira, que considera a manutenção do edifício muito
difícil dada a grandiosidade da igreja. “O inverno foi
muito rigoroso e causou
alguns estragos na igreja
por isso a intervenção veio
em tempo útil”, sublinhou
a dirigente da Fábrica da
Igreja Paroquial de Abela. A Igreja começou a ser
construída em Novembro
de 1901, como cumprimento de uma promessa
eleitoral feita por um dos
notáveis de Santiago do
Cacém, embora as obras
de construção fossem in-

terrompidas logo após a
implantação da República (1911), sendo apenas
retomadas na década de
60/70 do século XX, altura em que foi terminada.
Segundo alguns, a construção iniciou-se devido à
acção dos condes de Avilez, podendo o seu traçado ser atribuído a Augusto
Fuschini (1843-19?), deputado por Santiago do Cacém no final do século XIX
e um dos principais restauradores românticos da
Sé de Lisboa. A igreja destaca essencialmente a sua
fachada principal, pela sua
altivez e imponência, com
a torre apontada ao céu, o
seu portal, o seu óculo, as
suas janelas geminadas e
as suas frestas. O interior
é muito amplo mas simultaneamente muito simples, com uma decoração
de azulejos neo-seiscentistas de padrão policromo.

Eleição por unanimidade

Vítor Proença representa o Alentejo no
Conselho Económico e Social

Confiança acrescida pelo trabalho
do autarca

O Presidente da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém, Vítor Proença,
tomou posse no dia 26
de Julho, num encontro
que decorreu na Assembleia da República como
membro efectivo do Conselho Económico e Social
(CES). O autarca representa o Conselho Regional da
CCDR Alentejo no CES.
Trata-se do órgão de
consulta e concertação no
domínio das políticas económicas e social que participa na elaboração dos
planos de desenvolvimento económico e social.
Vítor Proença escolhido

por unanimidade por todas
as Câmaras Municipais do
Alentejo representa os interesses da região no CES.
Fazem parte do Conselho Económico e Social nomes como Silva Peneda,
ex-ministro do trabalho e
eurodeputado. Os líderes
da CGTP, Manuel Carvalho
da Silva e João Proença, da
UGT. O Presidente da CIP
(Confederação da Industria Portuguesa), da CAP
(Confederação dos Agricultores de Portugal) e da
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
(CCP) também integram
este órgão.

PEC penaliza
finanças da Câmara
Municipal
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está preocupada com os efeitos do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC) que
vai provocar a redução de cerca de um milhão de euros no orçamento municipal deste ano (entre 1 de Julho e 31 de Dezembro
de 2010). O Presidente da autarquia, Vítor
Proença explica que o ultimo semestre de
2010 será caracterizado por um “autêntico
roubo ao Município de Santiago do Cacém”.
A redução resulta da não transferência
para o Município de cerca de 500 mil euros decorrente de um corte de 100 milhões
de euros que o Governo fez aos municípios
portugueses. A restante verba são cerca de
200 mil euros a menos, que respeita à fatia
de uma retenção de verbas do Serviço Nacional de Saúde.
O Estado vai reter a verba que deveria
ser transferida para as autarquias no âmbito das despesas dos trabalhadores com a
saúde, o que representa, de acordo com o
autarca, “um custo acrescido para o Munícipio”.
A restante verba que o Município não vai
receber reparte-se pelos impactes que a autarquia vai ter com o aumento do IVA, que
passa de 5 para 6, dos 12 para 13 e dos 20
para 21 por cento.
“Este impacte nas contas do Município é
tremendo, porque nas empresas o IVA é dedutível, o que não acontece com as Câmaras Municipais, onde só uma pequena parte pode ser deduzida. A agravar as finanças
da autarquia estão impactes decorrentes de
um conjunto de valores na carga fiscal, o
que perfaz os cerca de um milhão de euros
a menos que o Município vai ter na sua gestão até ao final do ano.
Vítor Proença fala mesmo num “panorama
negro para o Município de Santiago do Cacém e esta medida do Governo implica menos investimentos para o desenvolvimento
do concelho”. O Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém anunciou ainda que estão a ser adoptadas medidas que
“não penalizem muito a parte de intervenção física, educação, saúde publica, qualidade da água e investimentos na área do
ambiente”, mas adiantou que “teremos que
fazer reduções ao nível dos encargos com
o pessoal sem efectuar despedimentos”. As
medidas de contenção passam ainda por
restrições nos encargos, horas extraordinárias, aquisição de serviços e contenção ao
nível dos eventos (desportivos e culturais).

SANTIAGO DO CACÉM. Um município empreendedor.
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Câmara Municipal atribuiu 30 mil
euros para pintura da Igreja

Município com menos um
milhão de euros

SANTIAGO DO CACEM

Igreja Paroquial de Abela
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CULTURA

Comemorações do 7.º aniversário de elevação a cidade

Vila Nova de Santo André em festa

Vila Nova de Santo André esteve em festa entre
os meses de Maio e Julho,
com as comemorações da

sua elevação a Cidade,
cujo 7º aniversário se assinalou no dia 1 de Julho.
Foi nesse dia que teve lugar o ponto alto das festas, com o concerto dos
Irmãos Verdades, organizado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
que originou uma enchente junto ao Parque Central
e que fez o público vibrar
com os ritmos do kizomba.
Entre as muitas iniciativas realizadas, destaque
para a Festa dos Vizinhos
(22 de Maio), que se afirma, cada vez mais, como

uma das grandes realizações promovidas pela Junta de Freguesia de Santo
André (22 de Maio), Festa
de Verão do Jornal O Leme
(2 e 3 de Julho), 15ª Cor-

rida da Lagoa e 3ª Caminhada Monte do Paio (10
de Julho), XIII Festival Nacional de Folclore (17 de
Julho) e Feira de Verão (entre 23 e 25 de Julho).

Comemorações do Dia do Município – enchente na Quinta do Chafariz

SANTIAGO DO CACEM
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Fado e música indiana no espectáculo de
António Chainho
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O Parque Verde da Quinta do Chafariz registou
uma enchente na noite de
sábado, véspera do Feriado
Municipal (25 de Julho), para as comemorações do dia
do Município. A população
não quis faltar ao espectáculo do Mestre da Guitarra
Portuguesa, António Chainho, que está a comemorar
45 anos de carreira, num
evento promovido pela Câmara Municipal de Santiago
do Cacém,

Numa noite quente de
Verão, o espectáculo durou cerca de duas horas. A
primeira parte foi composta pela actuação dos alunos da Escola de Guitarra
Portuguesa da Câmara Municipal, que mostraram toda a aprendizagem adquirida com o Mestre António
Chainho e com o Professor
Manuel Domingos, naquela que foi a primeira apresentação dos alunos em
público. Depois subiu An-

tónio Chainho ao palco,
acompanhado pela fadista Isabel Noronha, a cantora indiana Ruby e ainda
Tiago Oliveira na guitarra
clássica, Paulo Sousa na sitar, Manú Teixeira nas tablas e percussões e Carlos
Barreto Xavier no teclado.
Neste espectáculo António Chainho – natural de
São Francisco da Serra apresentou temas do seu
mais recente álbum, “LisGoa” que explora pontos
de encontro de sonoridades fadistas com indianas
e que tem sido apresentado um pouco por todo o
Mundo. O Presidente da
Câmara Municipal de San-

tiago do Cacém, Vítor Proença, entregou uma salva
de prata a António Chainho e agradeceu ao músico o espectáculo que
proporcionou a toda a população do concelho que
o viu nascer. Emocionado, o Mestre da Guitarra Portuguesa agradeceu
também as palavras do
autarca e reforçou que “é
sempre com grande emoção que actua para os seus
conterrâneos”. Em 2005,
a Assembleia e a Câmara Municipal de Santiago
do Cacém agraciaram António Chainho com a Medalha de Honra do Município.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município em movimento.

A freguesia de ErmidasSado volta a receber este ano, entre 11 e 15 de
Agosto, as tradicionais
Festas de Santa Maria,
uma organização bianual
da Comissão de Festas de
Santa Maria (COFESMAR),

que conta com o apoio da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
As comemorações são
preparadas ao longo de
vários meses pelos habitantes, que se juntam nas
suas ruas, em garagens,

armazéns e até nas suas
próprias casas, para em
conjunto manufacturar as
flores que vão enfeitar as
principais artérias da vila
de Ermidas, fazendo jus
ao lema “A arte em 1 milhão de flores de papel”.
As Festas de Santa Maria
são já há vários anos um
símbolo das festas tradicionais no município e são
um símbolo da tradição,
identidade e paixão dos
ermidenses.
No programa da edição
deste ano destacam-se os
nomes dos Irmãos Cabanas (dia 11), do humorista
Jorge Serafim (12), do Duo
Broa de Mel (13), da cantora Diana Gil (14), da banda
K2O3 e do DJ Fernando Alvim (15).

Costa de Santo André – dia 8 de Agosto

Banhos de São Romão uma
tradição secular

Quem se deslocar à praia
da Costa de Santo André,
no dia 8 de Agosto, tem
oportunidade de assistir
à recriação dos Banhos de
S. Romão, que se realizavam nas primeiras décadas do século XX, reunin-

do, uma vez por ano, os
habitantes das localidades
rurais mais próximas de
Santo André. Organizado
pela Junta de Freguesia de
Santo André, em cooperação com a Câmara Municipal e o Projecto Fazendo

e Aprendendo, a iniciativa
conta com a presença dos
elementos do Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia, que trajados à época
recriam estes momentos
com danças na areia, a
partilha do farnel e uma
ida à beira mar – vestidos
- tal como antigamente,
chamando a atenção dos
banhistas do século XXI.
Paralelamente decorre
uma feira de artesanato,
uma exposição dedicada a
“Santo André Memória das
suas Gentes”, com a reprodução do interior de uma
cabana outrora existentes
na Costa de Santo André.
Um encontro entre passado e presente, em que a
tradição ainda se mantém
viva nos habitantes desta
área do município.

Projecto Educativo
ajudou alunos a
reforçar laços
afectivos

Chama-se nas “Nas Linhas do Corpo”, o
projecto educativo que foi implementado
no passado ano lectivo na Escola Básica 2/3
de Alvalade, no âmbito da CultRede que o
Município de Santiago do Cacém integra e
que tem como missão promover o desenvolvimento cultural das comunidades e contribuir para a elevação da qualidade de vida
dos cidadãos. No âmbito desta candidatura,
foram implementados no concelho projectos educativos, um na área da iniciação teatral que decorreu no Jardim de Infância de
Ermidas e outro na área da dança e das artes visuais que teve lugar na EB 2/3 de Alvalade, com 16 alunos do 5º ano.
Mais do que um projecto educativo, a Oficina intitulada “Nas Linhas do Corpo”, serviu para aproximar os alunos daquela turma. A opinião é da professora Rita Roberto
que desde o dia 14 de Abril deu aulas de
dança e movimento.
No início do arranque do projecto, não foi
muito fácil porque os alunos entendiam que
a aula servia apenas para fazer “movimentos esquisitos”, mas depois acabaram por
aderir e gostar, referiu ainda a professora.
“Foi muito positivo se considerarmos que os
alunos desta idade (12, 13, 14 anos), têm
problemas nas relações interpessoais e passaram a dar as mãos e a tocar-se devido aos
exercícios que tinham que fazer”, adiantou
Rita Roberto que também foi a responsável pela Oficina de Teatro em Ermidas com
as crianças do Jardim-de-Infância, intitulada “Para crianças que ainda não conseguem
chegar ao puxador da porta”.
Dora Sousa, uma das alunas que participou na Oficina conta que aprendeu, “a ouvir, a respeitar e a observar os colegas”.
“Gostei dos exercícios que aprendemos,
gostei de fazer coreografias com velocidades diferentes”, adiantou a formanda.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município com vida.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Festas de Santa Maria
animam Ermidas em Agosto

Parceria Câmara e
CultRede em Alvalade

SANTIAGO DO CACEM

De 11 a 15 de Agosto
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NOTÍCIAS

Vanessa Oliveira é o novo rosto de boas-vindas do município

“É um privilégio enorme”
fortes ligações à cidade
e ao município. O Informação Municipal (IM) encetou uma breve conversa com Vanessa Oliveira
(VO), que respondeu com
o entusiasmo que a caracteriza:

A modelo e apresentadora Vanessa Oliveira é
o rosto da nova campanha de promoção ao município de Santiago do
Cacém, ela que viveu a
sua infância e adolescência em Vila Nova de Santo André e continua com

na sessão fotográfica. A
equipa era 5 estrelas e só
me davam mimos!
IM: Uma mensagem para os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que nos visitam
por esta altura...

VO: Espero que gostem
da minha terra! Tratem
dela com o amor e o carinho com que eu trato e
não a estraguem. É um paraíso e não queremos que
deixe de existir.

IM: Qual o significado
de ser a imagem de “boas-vindas” ao município
de Santiago do Cacém?
Como foi fazer este trabalho?
VO: Para mim é um privilégio enorme ser a cara
que todas as pessoas vêem ao entrar no município. Ainda não tive oportunidade de ver ao vivo,
mas todos os meus amigos já me contaram que
os outdoors estão fantásticos. Diverti-me imenso

Na Igreja da Misericórdia de Alvalade

SANTIAGO DO CACEM
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Segunda fase de escavações a bom ritmo
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Está a decorrer a segunda
fase do projecto de adaptação da Igreja da Misericórdia de Alvalade a pólo museológico no âmbito
do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém
(CMSC) e a Junta de Freguesia de Alvalade (JFA).
Na nona edição do “Alvalade Medieval” – a acontecer nos dias 18, 19 e 20
de Setembro - será inaugurada uma exposição comemorativa dos 500 anos
da atribuição do foral à vila de Alvalade por D. Manuel I, focando essencialmente a vida em Alvalade
no século XVI.
Para o efeito, desde o
início do mês de Junho,
realizam-se
escavações
arqueológicas e antropológicas na Igreja da Misericórdia de Alvalade, levadas a cabo pela equipa de
trabalho constituída pelo técnico da autarquia,

o arqueólogo Rui Fragoso e pela arqueóloga com
mestrado em antropologia
biológica Sofia Tereso, ao
serviço da CMSC.
Nesta fase procede-se à
exumação dos antigos enterramentos no interior da
igreja, ocorridos entre finais do século XVI e meados do século XIX.
Na escavação realizada no altar foram identificadas duas sepulturas,
ambas com enterramentos primários. Neste momento os trabalhos prosseguem na nave da igreja
onde já foram exumados
mais três indivíduos.
Estes estudos, que podem determinar a idade
da morte dos indivíduos,
sexo e patologias que ficaram registadas nos ossos,
são efectuados com todo
o respeito e dignidade que
o espaço e os alvaladenses
justificam e merecem.
Um dos corpos identifica-

dos no altar poderá corresponder ao de “Frutuoso Pires”, suposto fundador da
igreja no ano de 1570, de
acordo com a epígrafe que
se encontra encastrada numa das paredes da nave: “A
sepultura de Fructuoso Pires que toda a sua fazenda
deu de esmola com que se
ordenou esta casa…”
Tendo em vista os excelentes resultados dos ateliers de arqueologia le-

vados a cabo na primeira
fase do projecto, a CMSC
e a JFA, voltam a promover
durante o mês de Agosto
ateliers de sensibilização
à arqueologia e antropologia.
Pretende-se que no mês
de Setembro, a Igreja da
Misericórdia abra as portas ao público para dar a
conhecer as recentes descobertas e receber a exposição.

SANTIAGO DO CACÉM. Um concelho com iniciativa.

Atleta natural de Santiago do Cacém sagrou-se campeão da Liga Europeia de Voleibol
O Presidente da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém, Vítor Proença,
felicitou a Selecção Portuguesa de Voleibol que conquistou, no dia 17 de Julho,
a Liga Europeia ao vencer
na “final four” a Espanha,
num jogo que decorreu
em Guadalajara, Espanha.
O jogador João Malveiro,
de 31 anos, que conquistou a distinção individual
de “Melhor Bloco”, é natural de Santiago do Cacém e
viveu a sua infância em Vila
Nova de Santo André.
O autarca, atendendo à
importância da vitória para a modalidade, felicitou
a Selecção e em particular o atleta:“Em meu nome
pessoal e da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, é com grande satisfação que felicito a selecção
portuguesa de Voleibol,
que com brilhantismo conquistou a Liga Europeia da

modalidade. Aos jogadores, técnicos, dirigentes e
demais staff de apoio, os
nossos mais sinceros Parabéns pelo título e por terem colocado o nome de
Portugal no topo da Europa. Em particular ao atleta João Malveiro - que cresceu na cidade de Vila Nova
de Santo André, no nosso município - o nosso especial cumprimento pela
conquista colectiva e também pela distinção individual (bloco)”.
João Malveiro – a quem
a Câmara Municipal já atribuiu uma Medalha de Mérito em 2005 - classifica
a vitória como “o fruto de
muitos anos de trabalho e
dedicação de todas as pessoas que estiveram envolvidos nesta conquista”. O
atleta, que joga na equipa do Castêlo da Maia, já
tinha ganho esta época a
Taça de Portugal de Volei-

Foto: D.R.

João Malveiro no topo da Europa

João Malveiro, na foto com o n.º 4 de braços erguidos a festejar

bol. Quanto ao prémio individual que conquistou
nos jogos da Liga Euro-

peia, João Malveiro atribui
a distinção aos colegas de
equipa.

Vítor Gamito voltou a marcar presença

cleta, Vítor Gamito, que já
manifestou o seu carinho
pela prova. O evento contou com o apoio, entre outros, da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém e
das Juntas de Freguesia de
Alvalade, São Domingos,
Vale de Água e Cercal do
Alentejo.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município com cultura.

SANTIAGO DO CACEM

Já na sua 12ª edição, o
Raid BTT Alvalade – Porto Covo – organizado pela secção de BTT do futebol clube Alvaladense
- afirma-se, cada vez com
maior consistência, como
a realização desportiva no
município de Santiago do
Cacém que junta mais praticantes.
Neste ano, no dia 16 de
Maio, foram 1500 os participantes, vindos de todas
as regiões do país, que puderam optar por percursos
de 70 e 120 Km. Destaque
para a presença, uma vez
mais, do ex-vencedor da
Volta a Portugal em Bici-

INFORMAÇÃO
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12º Raid BTT Alvalade – Porto Covo
juntou 1500 participantes
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AMBIENTE

Laboratório de Águas Municipal – obras em curso

Certificação do laboratório dá maior
credibilidade aos resultados
A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém tem
em curso obras de requalificação do Laboratório de
Águas Municipal e aguarda a acreditação do Laboratório à norma NP EN ISO/
IEC17025:2005. A autarquia candidatou também a
operação a financiamentos
comunitários no âmbito do
QREN. O Informação Municipal esteve à conversa com a
responsável pelo Laboratório, Margarida Barros.
IM- Em que fase é que se
encontram as obras para
requalificar o laboratório?
Margarida Barros – As
obras estão praticamente
concluídas. Tiveram como
objectivo criar as condições necessárias para que
o laboratório de microbiologia pudesse funcionar.
É necessária a criação de
salas limpas com elevado
grau de higiene e com tratamento do ar também e
por isso esta fase está praticamente concluída.

IM- O edifício sofreu outras obras? Quais foram?
Margarida Barros – Sim.
O 1º piso foi também remodelado para termos
melhores condições de
funcionamento e de segurança de todo o pessoal do laboratório ( total de
dez pessoas).
IM- Estas obras são fundamentais para a acreditação do Laboratório?
Margarida Barros: São
muito importantes. É fundamental para o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Norma.
Trata-se no fundo de criar
as condições adequadas e
de elevada exigência para
que o Laboratório possa
funcionar.
IM- Vamos ter um Laboratório de excelência?
Margarida Barros – Sim.
Vai cumprir na integra os
requisitos estabelecidos
nessa Norma. Após a conclusão das obras vai ser
necessário validar os mé-

todos no novo espaço, realizar ainda algumas auditorias e depois fazer uma
auditoria externa junto
do Instituto Português de
Acreditação que reconhece a competência técnica
do Laboratório.
IM- Santiago do Cacém
é o único Município do
Alentejo Litoral com uma
unidade Laboratorial e
passa a ter o único equipamento certificado?
Margarida Barros – É

sem duvida o único Laboratório equipado e apetrechado com estas condições. A Câmara com esta
acreditação vai ter um laboratório que produz resultados com reconhecimento ao nível mundial
em termos da sua competência técnica. Após a certificação, a autarquia terá
condições para disponibilizar a potenciais clientes, um trabalho de grande qualidade.

SANTIAGO DO CACEM
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Acção realizada em todas as freguesias
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Câmara Municipal procede à lavagem de
contentores de lixo
A Câmara Municipal
de Santiago do Cacém
procedeu à lavagem dos
contentores de lixo no
concelho, num procedimento que compreendeu
duas fases: a primeira foi
de despejo de resíduos
e raspagem da sujidade
incrustada no contentor,
uma operação realizada
manualmente pelos
cantoneiros que auxiliam
o despejo na viatura de
recolha; na segunda procedeu-se à lavagem mecânica à pressão, utilizando

detergentes adequados
que promovem a lavagem
e desinfecção dos contentores.
A operação de lavagem
de contentores de resíduos sólidos urbanos – que
visa garantir a higiene e
saúde pública das populações - teve lugar em todas
as freguesias e incidiu na
totalidade dos contentores instalados.

SANTIAGO DO CACÉM. Um concelho com valores.

