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EDITORIAL

Populações criticam encerramento de extensões de saúde
do concelho
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Santiago do Cacém;
continuar a acreditar
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O ano de 2011 que agora termina vai ser lembrado como um
dos piores das últimas décadas
em que a recessão foi mais sentida agravando fortemente a vida
dos portugueses.
2012 não se prevê melhor. Configura-se para o próximo ano o
mais cavado e prolongado recuo
da economia desde o 25 de Abril,
com destaque para as condições
de vida da população trabalhadora e dos reformados.
É necessário manter a esperança
no futuro, neste período de crise, e
não nos resignarmos a situações
que parecem inevitáveis.
Temos que continuar a acreditar. Acreditar e lutar por uma vida
melhor neste Município, na Câmara
Municipal e no seu trabalho.
As consequências do Orçamento de Estado para 2012 são
tremendas.
Não cruzamos os braços e para
o próximo ano, o executivo municipal vai continuar a apoiar a área
social, a educação, os transportes escolares, cantinas, apoios
sociais às escolas, bolsas de
estudo para o ensino superior e
a protecção de crianças e jovens
em risco.
Vamos manter o apoio aos mais
desfavorecidos, através do trabalho integrado com as instituições
de solidariedade social, a Segurança Social e demais entidades
públicas e privadas.
Em 2012, a Câmara Municipal
de Santiago do Cacém não reduz

o apoio financeiro aos Bombeiros
do Município e vai manter igualmente o apoio dado à Unidade de
Saúde Móvel do Município e os
esforços em prol dos cuidados
de saúde primários.
Nesta época de balanço e de
perspectivas, uma palavra de
esperança para todos os nossos
munícipes. Santiago do Cacém é
um concelho com provas dadas
na perseverança e na união.
Relembramos a defesa e a luta
por um novo Hospital, equipamentos escolares de última geração, equipamentos culturais e
desportivos. Temos 11 freguesias que queremos manter, factor
de desenvolvimento do concelho e de diminuição das assimetrias. Estou certo de que, com o
apoio de todos, continuaremos a
cumprir, continuaremos a construir um município melhor, indo
ao encontro das aspirações de
todos.
Um voto de esperança num
futuro melhor.
Para todos, os meus Votos
de Boas Festas e que o Ano de
2012 nos traga a esperança num
Mundo que trave as desigualdades e aposte em melhores condições de vida para as pessoas.

Presidente da Câmara Municipal

Concentração em S. Francisco

O encerramento das extensões de saúde de S. Francisco,
Deixa-o-Resto e S. Bartolomeu
devido à ausência de profissionais de saúde e a falta de
médicos de família no concelho de Santiago do Cacém levou os autarcas do município
a juntarem-se à Comissão de
Utentes do Litoral Alentejano
e à população para reclamarem medidas urgentes do governo, numa concentração que
se realizou em S. Francisco. Só
o encerramento da extensão
de saúde desta freguesia deixa cerca de 900 habitantes, na
sua maioria idosos, com baixos rendimentos e sem meios
de deslocação próprios, sem
acesso aos cuidados de saúde primários. Recorde-se que
a extensão de saúde mais próxima desta freguesia situa-se
a uma distância superior a 15
km, num percurso onde não há
transportes públicos com regularidade.
No município de Santiago
do Cacém existem actualmente 7.500 pessoas sem médicos
de família, número divulgado
pelo Presidente da Câmara Municipal durante a concentração.
No final foi aprovada por
unanimidade uma resolução
em defesa do Serviço Nacional de Saúde e da prestação
local de cuidados de saúde,
criticando a política deste “Governo PSD/CDS que tem, con-

trariamente ao instituído na
Constituição da República Portuguesa, tornado os cuidados
de saúde pagos, escassos, de
fraca qualidade e distantes das
populações”.
A resolução refere ainda que
é preciso “combater esta política que agrava as já precárias
condições de acesso à saúde e
empurra os doentes para as urgências hospitalares e para os
serviços de saúde privados e
reafirmar a necessidade de garantir a prestação de cuidados
de saúde às populações do Litoral Alentejano e de melhorar
o seu nível de qualidade através do reforço de recursos humanos, técnicos e logísticos”.
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cerca de 3.200 hectares
de olival, em sebe gota a
gota, tem uma capacidade
de produção de 750 toneladas de azeitona por dia,
cerca de 50.000 toneladas de azeitona por campanha. Toda a produção
se destina a exportação,
principalmente para os
mercados italiano e espanhol, mas que deverá ser
alargada a novos mercados, como os Estados Unidos, o Brasil e a China.
Jeremias Távora, o responsável do lagar

Ministra da Agricultura, inaugura empreendimento acompanhada por
eleitos autarquicos

A empresa INNOLIVA
inaugurou no passado dia
28 de Outubro o lagar de
azeite que fica no Monte
do Carapetal, em Alvalade. Trata-se de um investimento maioritariamente espanhol, da INNOLIVA
empresa presidida por Miguel Rico, que detém a
maior exploração superintensiva de olival do mundo, com plantações em Espanha e Portugal, e que
prevê a criação de um total de cerca de 170 postos
de trabalho. O investimento corresponde a um investimento global de 7,5
milhões de euros, comparticipado em 2,1 milhões de euros por verbas
do PRODER (Programa de
Desenvolvimento Rural).
Na inauguração esteve a
Ministra da Agricultura, o
Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Vítor Proença, acompanhado do Vereador do
Urbanismo, Álvaro Beijinha e o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Rui Madeira. Após

a visita ao lagar, o autarca de Santiago do Cacém
deu as boas vindas à ministra realçando que a autarquia “assim que teve
conhecimento do projecto
fez uma corrida para assegurar as necessidades
da empresa que já tinha o
seu cronómetro a funcionar e deste modo assegurar a instalação da empresa no concelho”. Miguel
Rico anunciou os motivos
que levaram a INNOLIVA
a investir no concelho de
Santiago, apontando o território, o clima, a qualidade dos terrenos e a oferta
proveniente da barragem
do Alqueva como prioritários da decisão. Após a
visita ao lagar, Assunção
Cristas, a Ministra da Agricultura referiu que o novo
lagar do Carapetal é um
“exemplo de que a agricultura em Portugal tem
grandes condições para o
crescimento, e para os aumentos na exportação e
no consumo nacional”. O
novo lagar do Carapetal,
com uma exploração de

“As características da
exploração superintensiva
tem como base o número de oliveiras por hectare. No modelo tradicional
existem 75 a 125 árvores por hectare, no modelo intensivo existem cerca
de 300 árvores, enquanto
que no modelo superintensivo, empregue pela INNOLIVA chega a obter-se o
número de 2.000 árvores
por hectare. As plantações
dispõem de rega gota a
gota, o que optimiza o seu
desenvolvimento.
Desde 2007 que começámos a plantar oliveiras
no Alentejo e este é o culminar do processo porque
fazia-nos falta um lagar
para poder moer as azeitonas, a localização foi escolhida porque Alvalade
está muito favorecido em
termos de acessos”.

Realizou-se nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, no pavilhão da Petrogal em Vila
Nova de Santo André a 2ª Expoaves organizada pelo Clube Ornitológico do Litoral
Alentejano (COLA).
Cerca de 800 aves participaram no concurso provenientes de 30 expositores de várias zonas do país.
O número de visitantes também foi ultrapassado em relação à primeira edição.

Cortes do Orçamento
de Estado inviabilizam iluminação de
Natal
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém decidiu, este ano, não colocar iluminação de Natal nas principais ruas e artérias
do concelho, devido à actual conjuntura financeira que o país e a autarquia atravessam. O município sofreu uma nova redução
nas transferências do Orçamento de Estado,
desta vez num montante que ronda 1,7 milhões de euros, já depois do corte de 1,1
milhões no ano passado.
Responder às necessidades básicas e fundamentais das populações vai continuar a ser
uma prioridade da Câmara Municipal em 2012.

Felicidade aos
70 anos
INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

INNOLIVA investe 7,3 milhões
de euros no concelho

2ª Expoaves do
Litoral Alentejano

SANTIAGO DO CACEM

Lagar fica na Herdade do Carapetal em Alvalade

Norberto Zorrinho, de 75 anos, e Laura Andrade, de 70, casaram dia 14 de Dezembro na
Conservatória do Registo Civil de Santiago do
Cacém. Os noivos são utentes do Centro de Dia
de São Domingos.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município empreendedor .
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Ermidas-Sado

OBRAS

Cercal

Remodelação da rede de água na
Rua da Azinhaga do Barranco

Execução de rede de pluviais em Ermidas Aldeia
A Câmara Municipal está
a executar com os meios
operacionais da Divisão de
Obras Municipais e Equipamento (DOME) uma intervenção para construção
de rede de pluviais na rua
12 em Ermidas Aldeia.
Os trabalhos constam
de abertura de vala para a
colocação da rede de plu-

A Câmara Municipal executou com os meios operacionais da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico
(DASB) da Câmara Municipal a remodelação da rede
de distribuição de água na
Rua da Azinhaga do Barranco, na vila do Cercal.
Os trabalhos constaram
de execução de uma nova

conduta na referida rua,
em ambos os lados da
rua, e respectivos ramais
e contemplaram abertura
de vala, aplicação da tubagem, aterro da vala e aplicação de tapete betuminoso, passeios e lancis. Uma
obra que contribui para a
melhoria da qualidade de
vida dos munícipes.

Deixa-o-Resto/Santo André

Substituição de conduta
no Deixa-o-Resto

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Prolongamento da rede de água
em Vale Seco

viais, colocação de tubos
e execução de caixa de visita. Também estão a proceder a abertura de caixa
e respectivo enchimento
com tout-venant para posterior pavimentação e assentamento de lancil. Uma
obra que visa a melhoria
na qualidade de vida dos
munícipes.
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A Câmara Municipal procedeu ao prolongamento
da rede de água em Vale
Seco em cerca de 200 metros. Os trabalhos executados consistiram na abertura de vala, aplicação da

tubagem e aterro da vala.
Esta fase da obra está concluída, mas ainda falta colocar mais 200 metros de
conduta. São intervenções
com o objectivo de melhorar o saneamento.

A Câmara Municipal procedeu à substituição da
conduta distribuidora de
água, na localidade de
Deixa-o-Resto, freguesia
de Santo André. Os trabalhos executados na alteração do troço da conduta
existente, devido a passar
em terrenos particulares,
consistiram em abertura
de vala, aplicação de tu-

bagem, incluindo ramais,
aterro da vala e reaplicação do pavimento existente. O comprimento da
tubagem aplicada foi de
cerca de 130 metros. Estes trabalhos foram executados com os meios operacionais da Divisão de
Ambiente e Saneamento
Básico (DASB) da Câmara
Municipal.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município com investimento.

Santo André

Requalificação e Valorização do Parque Central
Encontra-se a decorrer a
reabilitação do Parque Central em Vila Nova de Santo André. Uma intervenção
que está a cargo da empresa Ibersilva e que tem como
objectivos melhorar a qualidade de vida da população,
garantindo uma zona de lazer e beleza paisagística.
A intervenção no “coração
da cidade” traz uma nova

imagem urbana, um reforço
da mobilidade e da qualidade ambiental e constitui um
forte incentivo à prática desportiva e à adopção de comportamentos saudáveis.
Uma empreitada que faz
parte do programa integrado de qualificação urbana de Santo André e foi
adjudicada pelo montante
de 831.009,93€.

Já se pedala na Rede Ciclável de Santo André
cipais, zonas verdes, ou
espaços pedonais.
O percurso permite uma
visita segura aos recantos da cidade e constitui
um lugar adequado para
o exercício físico e circulação de bicicletas. A Rede
Ciclável tem como objectivos a promoção da mobilidade e acessibilidade
de uma forma sustentável, permitindo ainda uma
maior ligação entre os diversos bairros da cidade,
promovendo a integração,
a igualdade, a qualidade
ambiental e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Está quase concluído o
percurso de 11 Km de Rede Ciclável em Vila Nova
de Santo André, uma das
operações mais significativas do Programa Integrado de Qualificação Urbana (PIQURB) da cidade.
Já são muitos os habitantes (e não só) que deixam
o automóvel em casa e
aproveitam os troços concluídos para pedalar entre
os principais pontos de interesse da cidade, como
equipamentos de ensino,
saúde, cultura, desporto,
segurança pública, comércio e serviços de maior relevância, edifícios muni-
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SANTIAGO DO CACÉM. Uma aposta constante.

Município aposta em áreas sociais, em mais obras
espaços já existentes no Concelho

Santiago do Cacém (Trabalhadores)

Santo André

Santo André (Trabalhadores)

S. Bartolomeu

Ermidas-Sado

S. Domingos

SANTIAGO DO CACEM
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ORÇAMENTO

Grandes Opções do Plano e o Orçamento da CMSC para 2012
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As Grandes Opções
do Plano e o Orçamento
da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém para
2012 foram aprovados
durante a Reunião de Câmara realizada no dia 5

de Dezembro com os votos a favor da CDU, abstenção do PSD e o voto
contra do PS.
O orçamento está orçado em 36 milhões 993
mil e 100 euros.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Vítor Proença “este
vai ser um orçamento
com um grau de dificuldade bastante significativo, mas com a continuação de um trabalho
seguro e certo”.
Antes da aprovação
das Grandes Opções do
Plano e do Orçamento,
a Câmara Municipal realizou desde o dia 31 de
Outubro até 23 de Novembro, um conjunto de
reuniões nas 11 freguesias do concelho, a que
se juntou 3 plenários
com os trabalhadores da
autarquia e encontros
com os partidos políticos da oposição (PS, PSD
e BE) para dar a conhecer
as orientações do Município tendo em conta a
redução nas transferências do Orçamento de Estado para 2012 para as
Autarquias, a redução da
capacidade financeira do
Município e as linhas de
acção a desenvolver no
próximo ano.
As consequências do
Orçamento de Estado para 2012 implicam uma
redução de um milhão
686 mil euros nas receitas do Município (de
2010 para 2012), a que
junta o aumento do IVA
com efeitos no custo da
energia/ iluminação pública e bens e serviços,
assim como atrasos nas
transferências de Fundos
Comunitários.
Face aos graves constrangimentos orçamentais, o Munícipio teve
que fazer opções.
As linhas de opção passam pela reavaliação e
redução do plano municipal de investimentos;
redução de programas
culturais, recreativos e

SANTIAGO DO CACÉM. Um município activo.

s e na conservação e manutenção dos

Alvalade

S. Francisco

Vale de Água

Santa Cruz

Abela

INFORMAÇÃO
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Cercal

-Sado, São Domingos e
Alvalade.
As Grandes Opções
do Plano e o Orçamento
da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém para
2012 foram submetidas

a discussão na sessão
da Assembleia Municipal
que decorreu no dia 16
de Dezembro tendo sido
aprovadas por maioria.

SANTIAGO DO CACÉM. Adere a novos projectos.

SANTIAGO DO CACEM

desportivos; redução nas
aquisições ao exterior e
despesa com a iluminação pública e a redução
na gestão de espaços e
equipamentos públicos,
arranjos exteriores e zonas verdes.
Ainda assim, o executivo municipal decidiu
manter os apoios sociais
e de educação: transportes escolares, cantinas,
apoios sociais escolas,
Bolsa de Estudo para Ensino Superior e a protecção de crianças e jovens
em risco. A autarquia
decidiu manter ainda o
apoio aos mais desfavorecidos, através do trabalho integrado com a
Segurança Social e demais entidades públicas
e privadas; para manter é também a qualidade e segurança dos sistemas de abastecimento
público (água, esgotos
e a gestão do lixo). Em
2012, a Câmara Municipal vai manter igualmente o apoio aos Bombeiros
do Município e o apoio
dado à Unidade de Saúde Móvel do Município e
os esforços em prol dos
cuidados de saúde primários.
O executivo faz um balanço positivo no que diz
respeito à adesão dos
munícipes à iniciativa da
Câmara Municipal que
decidiu deslocar-se às 11
freguesias do concelho.
O valor dos cortes nas
transferências para os
municípios e as injustiças na repartição do imposto do estado “chocou” os presentes nas
reuniões, disse o presidente da Câmara Municipal, Vítor Proença. O
autarca referiu que as
reuniões mais participadas foram em Vila Nova
de Santo André, Ermidas-
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Reforma da Administração Local
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Santa Cruz e São Bartolomeu recusam
ser extintas

No âmbito da reforma da
administração local que o
XIX Governo Constitucional se propõe executar,
encontra-se aberto à discussão pública o Documento Verde da Reforma
da Administração Local.
A lista, publicada no site da Associação Nacional
de Freguesias (Anafre), revela que no concelho de
Santiago do Cacém, poderão vir a ser agregadas as
freguesias de Santa Cruz
e São Bartolomeu da Serra, com base no número
de habitantes e na distância da sede de concelho. O
presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu
da Serra, está contra a
agregação daquela freguesia. Armando Climas rejeita a possível agregação
de São Bartolomeu da Serra a outra freguesia justificando-o com a “perda de
identidade” da população.
De acordo com o autarca,
a população não vê com
bons olhos” esta medida
que, no seu entender, “só
vai trazer mais gastos ao
Governo”. Com 393 habitantes e, apenas, os serviços da Junta de Freguesia
e da Escola Básica do 1º ciclo a funcionar, Armando
Climas, não tem dúvidas
em afirmar que “a decisão vai causar transtornos

a uma população idosa e
sem meios” para se deslocar à sede de concelho,
que dista a 8 quilómetros
da freguesia. Também o
presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Hélder Nunes é frontalmente
contra esta medida por várias razões: “O Documento
Verde é muito vago, contraditório e considero que
a extinção de freguesias
não vai resolver o problema do país”.
Hélder Nunes acrescenta que “as freguesias representam apenas 10% da
despesa do Orçamento de
Estado e são exemplos de
boa gestão”.
No dia 9 de Dezembro a
Junta de Freguesia de Santa Cruz promoveu uma
reunião com a população
de esclarecimento e onde
foram debatidos os próximos passos contra a decisão de extinguir ou agregar a freguesia.
Antónia Domingas Gamito – São Bartolomeu

muitos moradores não
têm e ficam ainda mais
isolados. Este é o nosso sítio, a nossa aldeia e vamos
lutar por ela.
Luis Pinela Raposo
São Bartolomeu

Antonieta Pereira – Santa Cruz

Moro aqui desde que
nasci. Não faz sentido acabar com a freguesia não
ajuda em nada, ainda causa mais problemas à população.
Aqui na sede da junta
pagamos as nossas contas, fazemos tudo o que
precisamos e se fechar, o
que vai acontecer às pessoas que não têm transporte.
Estou disposto a lutar.
Raul Dâmaso Pereira –
Santa Cruz

Moro em São Bartolomeu há 10 anos, a minha
opinião é que se acabarem
com a Junta de Freguesia
ficamos ainda mais isolados.
Acredito que não vai ser
fácil por em branco a nossa freguesia e estou preparada para lutar contra.
Eu tenho transporte mas

Tenho meios de transporte, mas para as pessoas que não têm é complicado terem de deslocar-se
a outra freguesia para tratar de assunto e efectuar
pagamentos que hoje fazem na sede da junta.

Resido aqui há cerca de
10 anos. Não concordo
com a extinção da freguesia. É triste para uma aldeia pequena como a nossa, acabarem com a junta
e acabarem com a nossa
freguesia.

SANTIAGO DO CACÉM. População activa.

Não devia fechar, porque apesar da freguesia
ser pequena, temos a escola e a junta de freguesia
que dão vida à freguesia e
se encerrar a junta, vamos
ficar isolados.
Aqui há poucas pessoas
jovens, na zona das Ademas há mais famílias que
aqui em Santa Cruz. O local é pequeno, mas tem
vida e se acabarem com
a junta, aos poucos isto
morre.

Monte do Giestal – Casas de
Campo com SPA/Abela

Apoie os Bombeiros
Voluntários de Santo
André

“Um sonho de família”,
assim caracteriza Guida
Silva, proprietária, o novo empreendimento turístico, Monte do Giestal
– Casas de Campo & SPA.
Inaugurado no dia 29 de
Outubro, localiza-se na
freguesia de Abela, concelho de Santiago do Cacém.
O Monte do Giestal, propriedade de Guida e Pedro
Silva, naturais e residentes na freguesia de Abela,
é constituído por 10 casas
de campo, recepção, sala de estar, sala de jogos,
SPA, piscinas exteriores
e um court de ténis, para
além de toda a envolvência que a propriedade tem
e que permite uma série
de actividades.
“Trata-se de um projecto
de família que pretendemos partilhar com todos
aqueles que nos visitam e
proporcionar dias de descanso, de tranquilidade no
montado alentejano”, explica Guida Silva.
A propriedade com uma
extensão de 71 ha onde
os sobreiros predominam,
e onde existiu a preocupação para que todas as
construções
estivessem
envolvidas no meio ambiente, “não cortámos árvores nenhumas e tentá-

mos trazer um pouco da
cortiça, da madeira dos
nossos recursos para dentro das nossas casas. Penso que o SPA é inovador
no sentido do local onde
está inserido, do próprio
ambiente que conseguimos transportar do exterior para o interior, é um
espaço que permite a tranquilidade, o relaxamento
no montado alentejano”.
A decoração esteve a cargo da própria Guida Silva,
que contou com a colabo-

ração de artesãs de Abela,
“com ideias minhas e delas
conseguimos por em prática o trabalho final”.
O Monte do Giestal teve
um investimento de um milhão e meio de euros e “foi
um sonho difícil de concretizar, mas aqui está ele” de
portas abertas para quem
os quiser visitar, podendo
usufruir do SPA e do espaço
sem pernoitar. O nosso público principal, porque todo
o espaço assim o subentende, é a família.

Guida e Pedro Silva
Eu gostava que as pessoas tivessem curiosidade
de nos visitar.
No dia a seguir à inauguração tivemos o empreendimento aberto à população porque achamos que
é importante que conheçam.

Nós estamos de portas
abertas para quem nos
quer visitar, podem usufruir do SPA e de todo o
espaço sem permanecer.
Eu penso que o concelho
de Santiago do Cacém pode não ter grandes investimentos, mas o que tem é
com qualidade.

Está em curso a Campanha Quartel Electrão, da iniciativa da Amb3E – Associação
Portuguesa de Gestão de Resíduos, até ao
dia 26 de Dezembro, na qual os Bombeiros
Voluntários de Santo André participam.
Esta acção consiste em apoiar corporações portuguesas de bombeiros, através da
sensibilização das populações para a reciclagem dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e as Pilhas e Acumuladores portáteis e incorporáveis (P&A)
em fim de vida.
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém associou-se a esta iniciativa através da
entrega no Quartel dos Bombeiros de Santo
André dos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e de Resíduos de
Pilhas e Acumuladores (RPA) que os serviços da autarquia recolherem no concelho
no período em que a campanha decorre.
Os Bombeiros Voluntários de Santo André aderiram a este projecto da Amb3E para
sensibilizar a sociedade civil para a problemática ambiental dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e de
pilhas e acumuladores portáteis (P&A) em
fim de vida.
A acção pretende incentivar as corporações aderentes e comunidades locais a reunir a maior quantidade possível de REEE e
P&A durante os meses de Novembro e Dezembro, de modo a minorar os seus impactos ambientais e sensibilizar a população
para a importância da reciclagem.
Os quartéis com melhores resultados –
maior peso de REEE e P&A recolhidos durante o período indicado – podem receber
uma ambulância, uma lavandaria totalmente equipada e vale de combustível no valor
de 1.500 euros.
Entregue os seus REEE e RPA no quartel
dos Bombeiros de Santo André até ao dia 26
de Dezembro. Vamos todos contribuir para
um ambiente melhor e apoiar os bombeiros
voluntários na sua missão a favor da natureza e das pessoas.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município valorizado.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Campanha Quartel Electrão

SANTIAGO DO CACEM

Um investimento de um milhão e meio de euros
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NOTÍCIAS

Projecto Ser Idoso Ser Activo movimenta idosos de todo o município

Câmara proporciona passeios de barco
Inseridos nas actividades do Projecto Ser Idoso
Ser Activo a Câmara Municipal promoveu passeios
de barco no Rio Sado para os idosos do concelho.
Com o objectivo de proporcionar momentos de
cultura e lazer aos seniores o Passeio de Barco no
Rio Sado faculta a observação de golfinhos. Uma
iniciativa que envolveu
165 pessoas das 15 insti-

tuições do concelho. Um
destes passeios contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal.
O Mini cruzeiro pela Baía
de Setúbal passou por Albarquel, Comenda, Forte
do Outão, Figueirinha, onde começa a zona habitualmente frequentada pelos
golfinhos que se prolonga
por todo o canal sul “Rota dos Golfinhos”. À tarde

visitaram o Museu do Trabalho de Michel Giacometti. Este projecto encerra as
suas actividades com o tradicional almoço e tarde de
convívio no Pavilhão de Feiras e Exposições, com animação musical e baile que
os nossos seniores tanto
apreciam. Participaram cerca de 300 seniores de Associações de Reformados e
Centros de Dia do concelho
de Santiago do Cacém.

Lançamento do livro “Caixa Baixa” de Eduardo Palaio

Maria do Céu Guerra homenageia Manuel da Fonseca

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Inserido nas comemorações do centenário do
nascimento de Manuel da
Fonseca decorreu no dia
22 de Outubro, o lançamento do livro “Caixa Baixa” da autoria de Eduardo
Palaio, o vencedor da 8ª
edição do Prémio Nacional
de Conto Manuel da Fonseca, entre 112 obras a
concurso.
Consciente que as dificuldades são muitas para
os escritores “pouco conhecidos”, Eduardo Palaio
considera que “esta edição da Câmara de Santia-
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go tem prestígio, já que
o livro é publicado com a
chancela de vencedor do
Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca, o
que é um atractivo que
abre alguma esperança”.
A vereadora da Cultura,
Margarida Santos referiu
ser um orgulho para a autarquia o Prémio Nacional
de Conto Manuel da Fonseca porque dá a oportunidade a “muita gente
que escreve bem neste
país a sair do anonimato”.
Na mesma tarde, Maria
do Céu Guerra esteve na

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca para um
espectáculo de leitura em
voz alta baseado num dos
mais belos romances de
Manuel da Fonseca, “Seara
de Vento”.
“A melhor maneira de
homenagear um escritor é ler a sua obra”, disse Maria do Céu Guerra
caracterizando a obra do
escritor como “cinematográfica porque as personagens corporizam-se como
quem está a ver um filme
num grande momento de
um realizador actual”.

“Vizinhos do lado” promove a proximidade dos
seniores do Cercal, Santiago e Santo André
Cerca de 30 seniores
participaram no projecto
“Vizinhos do Lado” promovido pelas Juntas de Freguesia de Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém e
Santo André e pela Intervir.com, que decorreu entre 9 e 11 de Novembro.
O programa contemplou
um Torneio de Sueca, repartido pelas três freguesias. No Cercal do Alentejo
foi proporcionado a actuação do Grupo Coral, aula

de ginástica e uma matine dançante. Em Santiago
do Cacém, as Comemorações do Centenário do
nascimento de Manuel da
Fonseca foram o mote para o visionamento do filme
Cerromaior e a troca de
estórias proporcionando
um momento de recordações vividas. Já em Santo
André os idosos visitaram
na Biblioteca Municipal
Manuel José do “Tojal” a
exposição dos Bombeiros

Voluntários e participaram na Hora do Conto sobre as Lendas de S. Martinho. À tarde participaram
na Expo Aves e assistiram à actuação da TUNASAS seguido de um lanche
com Castanhas, Água-pé e
baile.
O objectivo foi proporcionar a estes vizinhos
conhecerem-se melhor e
aproveitar aquilo que cada
freguesia tem de bom para oferecer.

SANTIAGO DO CACÉM. Um município que aposta na Cultura.

Município e empresários abrem portas
a novos investimentos

Empenhada em captar
a instalação de novas empresas no município, bem
como a criação de novos
postos de trabalho, a Câmara Municipal e a Associação Empresarial da Região de Setúbal (AERSET)
estabeleceram um protocolo de cooperação para a
criação de uma nova área
de acolhimento empresa-

rial no Parque de Empresas de Vila Nova de Santo
André.
O projecto da AERSET resulta de uma candidatura a verbas do QREN, no
âmbito do programa PROVERE para a fixação de
empresas nacionais e internacionais, e o presidente da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém consi-

dera-o de grande importância para abrir portas a
mais investimentos.
António Capoulas, presidente da AERSET, explicou que encontrou “em
Santiago do Cacém um
município activo e com visão estratégica”. Segundo
o mesmo “a localização
de Santo André, perto do
Porto de Sines é bastante
competitiva e este projecto é para servir o Alentejo
Litoral e o país”.
Uma grande parte das
empresas será captada
ao longo de 2012, período em que está garantido
o acesso ao financiamento comunitário. A Área de
Acolhimento de Empresas
será indutora de mais desenvolvimento capaz de
gerar efeitos multiplicadores em toda a região. Já
existe interesse por parte
de empresas Espanholas e
do Sul da América em ins-

talarem-se no município
de Santiago do Cacém.
A área cedida em protocolo pela Câmara Municipal
para a instalação da Área de
Acolhimento Empresarial
pode chegar aos 27 hectares e os preços por direito
de superfície afiguram-se
bastante convidativos.
A Câmara Municipal de
Santiago do Cacém tem como um dos seus principais objectivos a vitalização
da economia e a criação de
mais e melhor emprego e,
considera que, para a realização deste objectivo, é prioritário a definição e aplicação
de uma política e estratégias industriais de incentivo
e captação de investimento mediante a instalação e
promoção de zonas de acolhimento industrial dotadas
de condições e serviços que
propiciem a sua atractividade num contexto à escala
global e regional.

Empreiteiro GUEDOL em processo de insolvência

financiamento comunitário, estando os pagamentos à empresa GUEDOL regularizados por parte da
Câmara.
Completamente alheia
ao pedido de insolvência a
Câmara está a envidar todos os esforços para encontrar as melhores soluções e encurtar prazos
para o reinício dos trabalhos.
Com esta tomada de posição da posse administrativa das obras, a autarquia
vai ter que iniciar todos os
procedimentos
relativos
à abertura de três novos
concursos públicos, de
forma a concluir os trabalhos, respeitando regras e
procedimentos legais.

SANTIAGO DO CACÉM. Esforçamo-nos por melhorar.

SANTIAGO DO CACEM

A Câmara Municipal decidiu aprovar a resolução
sancionatória dos contratos das empreitadas da EM
550 (Estrada das Ruínas),
da requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes
e da requalificação urbana dos Bairros da Atalaia,
Azul e Pôr-do-Sol em Vila
Nova de Santo André por
incumprimento do contrato e pelo facto da empresa
GUEDOL responsável por
estas três empreitadas ter
entrado em processo de
insolvência, tendo abandonado os trabalhos e as
obras terem parado.
Estas empreitadas foram
adjudicadas através de
procedimentos de concursos públicos e são alvo de

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Câmara Municipal adopta posse
administrativa das empreitadas
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ÚLTIMA PÁGINA

Fado é Património Mundial da Humanidade

Carminho antecipou
o galardão

Foi na noite de 18 de Novembro que uma das mais
talentosas fadistas da nova
geração, Carminho actuou
em Santiago do Cacém e
esgotou o Auditório Municipal António Chainho.
Na sua actuação Carminho
brindou o público com músicas do seu primeiro disco
“Fado” editado em 2009.
Com a sua voz poderosa
a fadista encantou o públi-

co de Santiago do Cacém e
fez uma referência ao mestre da guitarra portuguesa
António Chainho, patrono
do Auditório com quem já
cantou e no final do seu
espectáculo disse que foi
uma grande emoção actuar em Santiago do Cacém.
Depois da consagração pela crítica e pelo público,
Carminho é agora um dos
novos valores do fado.

O seu trabalho “Fado” foi
aclamado pela crítica e pelo público. Composto por
14 fados, dos quais dois
com letras de Carminho.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Concertos de Natal animam
população do concelho
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A Câmara Municipal está a promover nas várias
freguesias do concelho os
Tradicionais Concertos de
Natal. Iniciativa que arrancou no início do mês de
Dezembro e que se prolonga até Janeiro.
Participam na iniciativa o
Coral Harmonia, o Grupo
Coral Galp Energia, o Coral de Santa Maria da Santa Casa da Misericórdia de
Santiago do Cacém e a TUNASAS.
Um dos objectivos desta iniciativa cultural, que
tem contado com uma
boa adesão do público, é
o de promover o trabalho
desenvolvido pelos grupos participantes e proporcionar momentos de
convívio nos centros de
dia.

O Coral Harmonia e Coral Harmonia Juvenil sobem ao palco do Auditório Municipal, no dia 17 de
Dezembro, para o tradicional concerto de Natal e
no dia 7 de Janeiro encer-

ram a iniciativa com o concerto de Ano Novo.
Este ciclo de concertos
tem organização da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém e conta com o
apoio da Repsol.

SANTIAGO DO CACÉM. Um Município com qualidade.

