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A Câmara Municipal deseja, 
a si e à sua família, votos de 
Boas Festas!
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FICHA TÉCNICA

Álvaro Beijinha

BOAS
FESTAS!

Câmara aposta no combate 
ao insucesso escolar

I nsucesso Zero | Igualdade na Educação é a desig-
nação da candidatura apresentada pela Câmara 
Municipal a fundos comunitários e que mereceu, 

recentemente, a proposta de aprovação. Os objecti-
vos específicos da candidatura visando a promoção 
do sucesso escolar são os seguintes: integrar as tec-
nologias da comunicação nos processos educativos; 
mobilizar as famílias para a importância da escola e 
do conhecimento; promover a educação não formal 
e promover a literacia e a formação da população do 
Município.

Integrada na política educativa da autarquia, o 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, 
reforça a ideia de que esta candidatura, no valor de 
832.160,22€ com comparticipação do Fundo Social 
Europeu (FSE) de 702.237,00€, vai permitir realizar 
num período de três anos “um conjunto de atividades, 
em várias áreas, com o grande objetivo de combater o 
insucesso e o abandono escolar precoce”.

São 28 as atividades que irão contribuir para 
atingir as metas propostas e todas elas centram-se 
em intervenções complementares às desenvolvidas 
pelos agrupamentos de escolas, mas em articula-
ção com estes e envolvendo a comunidade escolar. 
Segundo Álvaro Beijinha muitas destas ações estão 
relacionadas com “a leitura, educação ambiental, 
educação na área da saúde, a criação de um obser-
vatório para a educação. São também comparticipa-
dos os investimentos com a aquisição dos quadros 
interativos, computadores e software associado à 
aprendizagem.”

De acordo com o autarca, “daqui a três anos, 
seguramente, as nossas crianças e jovens vão estar 
mais enriquecidas com o objetivo de que durante o 
seu percurso escolar futuro ganhem o gosto pela 
aprendizagem, que a educação seja um dos guias 
nas suas vidas para que quando chegarem à fase 
adulta possam contribuir para que no nosso municí-
pio as pessoas que cá vivam sejam mais enriquecidas 
ao nível do conhecimento e mais empreendedoras”.

Esta candidatura será apoiada por fundos da 
União Europeia através do Alentejo 2020, Portugal 
2020 e Fundo Social Eurupeu  – projeto ”Promoção 
do sucesso escolar”.

Na quadra natalícia, época onde se vivencia 
com mais intensidade os valores da família, da 
solidariedade, e da união, a Câmara Municipal 
pretende contribuir para que o Natal continue a 
ser vivido com o espírito que promova a inclu-
são social e nos motive, cada vez mais, a valo-
rizar o que é nosso. Desta forma, organizámos 
o Concerto Solidário da Escola de Guitarra Por-
tuguesa Mestre António Chainho, que possibili-
tou a distribuição de bens alimentares a muitas 
famílias carenciadas, e os concertos da Escola 
Municipal de Música. Mantivemos o apoio às 
várias iniciativas que se realizam nesta quadra, 
organizadas pelas associações e coletividades lo-
cais. Entre outras iniciativas, realizámos a Festa 
de Natal do Pré-Escolar e do Projeto Sénior, com 
a participação de crianças e idosos de todas as 
freguesias, bem como a Animação de Natal que 
promovemos, proporcionou magia e sorrisos na-
queles que nos merecem uma atenção especial.

Quero endereçar aos trabalhadores das 
autarquias e respetivas famílias, uma palavra de 
reconhecimento pelo incansável e valioso traba-
lho realizado. Endereço igualmente a todas as 
instituições de solidariedade social, às associa-
ções culturais e desportivas, às empresas e seus 
colaboradores, aos voluntários das causas hu-
manitárias, aos nossos jovens e reformados um 
bem-haja por todo o vosso empenho.

Neste primeiro Boletim Municipal do man-
dato 2017-2021, para o qual fui reeleito Presi-
dente da Câmara Municipal, quero agradecer a 
confiança dos munícipes para a oportunidade 
de continuarmos o trabalho já iniciado e poder-
mos concretizar novos projetos assentes nos va-
lores de proximidade. Acreditamos que, com a 
nossa vontade de fazer mais e melhor, iremos 
cumprir os nossos compromissos para afirmar 
e elevar o nome do nosso município na rota da 
modernidade e do desenvolvimento.

Desejo a todos os munícipes um Natal cheio 
de alegria, saúde e sucessos, e que o ano de 
2018 seja melhor que o que termina.

Boas festas e feliz Ano Novo de 2018!
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Inauguração da renovada Escola Básica de 
1.º Ciclo n.º 3 de Santo André
Um dia feliz para crianças e pais

A obra de ampliação e renovação da Escola Bá-
sica de 1.º Ciclo n.º 3 de Santo André e Jar-
dim de Infância foi inaugurada em setembro. 

Crianças, pais e professores foram recebidos pelos 
presidentes da Câmara Municipal e da Junta de Fre-
guesia de Santo André. “Estrear uma escola nova é 
um momento marcante na vida de todos e que nos 
deixa, como autarcas, gratificados” referiu Álvaro 
Beijinha ao dar as boas-vindas à comunidade escolar.

Um investimento na ordem dos 631.791,49€, 
que se traduz “num esforço financeiro que a Câmara 
fez para dotar esta escola das condições necessárias 
ao seu funcionamento destinada a crianças, a pais, a 
professores, a funcionários, incluindo o ATL gerido 
pela Associação Intervir.com.” reforçou o Presidente 
da Autarquia. 

Câmara reforça medidas de 
Ação Social Escolar
Educação sempre prioritária

A Câmara Municipal aprovou, em agosto, o re-
forço das medidas de Ação Social Escolar e 
Socioeducativas para o ano letivo 2017/2018. 

Entre medidas novas e outras que transitam já de 
anos letivos anteriores, destaque para o cada vez 
maior apoio aos alunos carenciados, com o suporte 
dos custos a 100% para o Escalão A e 50% para o Es-
calão B das Fichas de Atividades, independentemen-

te da gratuitidade dos manuais escolares do 1.º ciclo 
entregues pelo Ministério da Educação.

A Educação continua a constituir uma priorida-
de da Câmara Municipal, que se afirma como uma 
referência neste domínio e aposta, cada vez mais, 
na criação de melhores condições de crescimento e 
aprendizagem para as mulheres e homens do futuro.

Santiago do Cacém 
é líder no desempe-
nho escolar

Os alunos das escolas secundárias Manuel 
da Fonseca, em Santiago do Cacém, e Pa-
dre António Macedo, em Vila Nova de Santo 

André, alcançaram as melhores notas do distrito de 
Setúbal nos exames nacionais ao longo dos últimos 
cinco anos. 

O Concelho surge como líder num ranking que 
tem também em linha de conta os indicadores socio-
económicos, tendo os alunos locais obtido a qualifi-
cação máxima nos parâmetros em análise.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém con-
gratula-se com estes resultados e faz votos para que 
este nível de excelência conseguido pelos alunos se 
mantenha.
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Festa de Natal do 
Pré-Escolar
Câmara levou crianças ao cinema

A Câmara Municipal promoveu a Festa de Natal do pré-escolar, nos dias 5, 
6 e 7 de dezembro, com a exibição do filme “Shreck no Natal”, no Au-
ditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém. Um total de 

750 pessoas assistiram ao filme, na sua grande maioria crianças, de 21 jardins-
-de-infância da rede pública e do privado, bem como utentes da Cercisiago. 
Acompanhadas por educadoras e auxiliares as crianças viveram momentos de 
grande animação e alegria, proporcionados, também, pela animação dos XPTO. 
No final das quatro sessões de cinema foram oferecidos aos mais pequenos pos-
tais de Natal, chocolates e esculturas de balões.

Dia Mundial do Animal
Ação de sensibilização para crianças

No âmbito do Dia Mundial do Animal – que se assinalou no dia 4 de 
outubro – a Câmara Municipal promoveu, no Auditório Municipal 
António Chainho, uma ação de sensibilização para crianças, que vi-

sou alertar os mais novos para os cuidados a ter com os animais de compa-
nhia, promovendo a detenção responsável e a prevenção do abandono animal. 
O Vereador Albano Pereira falou com os mais novos sobre estas questões e con-
vidou-os para uma visita ao Canil Municipal. Foi representada a peça de teatro 
infantil “Fox e Pixie”. Participaram cerca de 119 crianças do 1.º e 2.º ano da Escola 
Básica Frei André da Veiga (Santiago do Cacém).

João Ganhão vence concurso de fotografia
Com uma imagem capturada na margem nascente da Lagoa de Santo André, 

que ilustra várias caçadeiras usadas na captura da enguia, João Ganhão 
venceu o concurso de fotografia “Olhares - Gentes, Sabores e Tradições”, 

organizado pela Câmara Municipal. Esta é já a segunda vitória do autor em con-
cursos organizados pela Autarquia, já depois de ter vencido, em 2015, a prova 
fotográfica “Simplesmente… Santiago do Cacém”. “O que mais me marcou no 
município de Santiago do Cacém foi, e continua a ser, a combinação perfeita entre 
as paisagens, tranquilidade e sabores das planícies e costa alentejana”, sublinha 
João Ganhão.

O 2.º lugar do concurso foi para Sérgio Santiago, com uma imagem alusiva ao 
Banho de São Romão, na Costa de Santo André e o 3.º lugar sorriu a Nuno Mateus, 
com uma foto da Oficina do Sr. Costa, sapateiro em Santiago do Cacém. 
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“Aposta no Turismo é fundamental”

Realizou-se, no dia 29 de novembro, o 2.º Encontro 
de Agentes de Turismo do Município de Santiago 
do Cacém. O Auditório Municipal António Chainho 

juntou 110 participantes num amplo debate em torno 
daquilo que pode reforçar as ligações entre os agentes 

turísticos locais e regionais, na promoção de um funcio-
namento em rede e em complementaridade, gerando 
um conhecimento mais profundo entre profissionais e 
empresários no ramo da restauração, hotelaria, empre-
sas de animação turística, ou agências de viagem.

Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, subli-
nha que os participantes saíram “muito mais enri-
quecidos” deste 2.º Encontro e destaca a forte pos-
sibilidade da Câmara Municipal vir a “organizar um 
terceiro Encontro, porque se há aspeto, do ponto de 
vista económico, que tem alavancado o Município, 
a Região e o País é o Turismo. Aqui em Santiago do 
Cacém, temos sentido isso. Vários têm sido os in-
vestimentos nesta área, nos últimos tempos. Alguns 
deles, que foram realizados há alguns anos atrás, já 
estão a ser reforçados por parte dos respetivos in-
vestidores, em particular com a ampliação dos seus 
hotéis, pois a procura tem justificado essa necessi-
dade de expansão. A aposta no Turismo é absolu-
tamente fundamental para nós e é isso que vamos 
continuar a fazer nos próximos tempos”.

Miróbriga ganha prémio “Mais Património”
Prémios “Mais Alentejo” 2017

O Sítio Arqueológico de Miróbriga, em Santiago 
do Cacém, foi o vencedor na categoria “Mais 
Património” dos Prémios da Revista Mais 

Alentejo 2017. A Gala decorreu no Casino do Estoril, 
no dia 3 de novembro e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha.

Uma cerimónia que tem como objetivo distinguir, 
anualmente, as pessoas, entidades, instituições, em-
presas e projetos que revelem, nas mais variadas áre-
as, “a alma, a força e identidade do Alentejo”. Recor-
de-se que o Município de Santiago do Cacém, além do 
Sítio Arqueológico de Miróbriga, contou com outros 

três nomeados: Moinho da Quintinha, Hotel Vila Park 
e António Saiote. A Câmara Municipal congratula-se 
com esta distinção a um dos sítios emblemáticos do 
Município e do Alentejo, numa Gala em que Álvaro 
Beijinha teve ainda a oportunidade de fazer a entrega 
do prémio de excelência musical ao fadista Camané.
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3.º Festival do Tomate XXIII Viagem Histórica

Realizou-se entre 8 e 10 de setembro, a terceira edição do “Festival do To-
mate de Alvalade | Mimosa – Mostra gastronómica nos restaurantes”, que 
contou com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e da Alensado, CRL. O 

objetivo principal da iniciativa passa por impulsionar a economia local através de 
um produto de reconhecida qualidade como património gastronómico local – o 
tomate – mas também promover a gastronomia. 

Foram cinco os estabelecimentos que disponibilizaram iguarias tendo como base 
o tomate: Restaurante Churrasqueira da Mimosa, Restaurante São Sebastião da Mi-
mosa; Snack-bar O Messias; Bar Casa de Petisco Bombeiro; Restaurante Alentejano.

O Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul realizou, nos dias 28 e 29 de 
outubro, a tradicional reposição da 1.ª viagem de automóvel em Portugal, 
com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e da Junta de Fre-

guesia de São Francisco da Serra, localidade onde se realizou a gincana automó-
vel. Foi em outubro de 1895 (122 anos) que um Panhard & Levassor, comprado 
em Paris por D. Jorge d’Avillez, um jovem aristocrata de Santiago do Cacém, fez a 
1.ª viagem de automóvel em Portugal, de Lisboa a Santiago do Cacém.

notícias

Aniversário dos BV do Cercal do Alentejo
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo 

comemorou o seu 42.º aniversário, no mês de julho.
Na sessão solene estiveram presentes o presidente da Câmara Mu-

nicipal, Álvaro Beijinha, a presidente da Assembleia Municipal, Paula Lopes, 
o presidente da Junta de Freguesia, António Albino, o presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares e o presidente da Federação de 

Bombeiros do distrito de Setúbal, do Comandante Operacional distrital, Elísio 
Oliveira. Na cerimónia foram entregues medalhas de assiduidade ‘Grau Cobre’ a 
três diretores e ‘Grau Ouro’ a um bombeiro e medalhas de dedicação ‘Grau Ouro’ 
a seis bombeiros da corporação. Foram ainda entregues os diplomas dos cursos 
de tripulante de ambulância de socorro; matérias perigosas; condução fora de 
estrada e equipa de reconhecimento.
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Animação de Natal no Município 

Animação, desfile de Natal, Pai Natal, soldadi-
nhos de chumbo, elfos, duendes, bonecos de 
neve, insufláveis, pinturas faciais, esculturas 

de balões, neve e outras surpresas foram proporcio-
nadas pela Câmara Municipal nesta quadra natalícia 
em Vila Nova de Santo André, nos dias 7 e 8 de de-
zembro, e em Santiago do Cacém, nos dias 15 e 16 
de dezembro.

Durante o mês de dezembro e até ao Dia de Reis, 
são muitas as atividades propostas e o incentivo às 
compras no comércio local volta a ser um dos desta-
ques da quadra. 

A música está em particular evidência durante a 
quadra natalícia no Município de Santiago do Cacém, 
com vários concertos a decorrer no mês de dezem-
bro.

Espaço Oficina
Quinze crianças entre os 6 e os 12 anos foram 

desafiadas a participar na oficina “Nós e o Meio 
Onde Habitamos”, que decorreu no dia 21 de 

outubro e na oficina “Frutástica”, que se realizou no 
dia 25 de novembro, no Mercado Municipal de San-
tiago do Cacém, organizadas pela Câmara Municipal.

As oficinas promovidas pela Câmara Municipal  
são cofinanciandas por fundos da União Europeia 
através do Alentejo 2020, Portugal 2020 através do 
Fundo Social Europeu.

“Nós e o Meio Onde Ha-
bitamos” 

Os objetivos desta oficina foram desenvolver e 
estimular a consciência crítica sobre a arquitetura, a 
constituição e as vivências de uma área urbana, com 
o recurso a atividades lúdico-didáticas.

“Frutástica” ensina o 
ciclo da fruta

Esta oficina teve como intuito dar a conhecer aos 
mais novos “o ciclo da fruta”, ou seja, saber como 
nascem e crescem e como são distribuídas no circui-
to comercial, bem como a sua importância na nossa 
alimentação.

Câmara transporta 
45 fardos de palha 
para Oliveira do 
Hospital

A Câmara Municipal transportou 45 fardos 
de palha para Oliveira do Hospital, no 
distrito de Coimbra. A carga teve como 

objetivo reforçar a alimentação dos animais, 
uma das principais carências identificadas “no 
terreno” ao longo das últimas semanas, na se-
quência dos trágicos incêndios que assolaram 
aquela zona do país no passado mês de outubro, 
dos quais resultaram mais de quatro dezenas de 
vítimas mortais e avultados prejuízos materiais.

A alimentação em causa foi cedida pelo 
agricultor Francisco Ventura Matias, que exerce 
a sua atividade profissional em São Domingos e 
que reside na freguesia de Santo André.
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ambiente/saúde

Câmara preocupada 
com situação no HLA

OPresidente da Câmara Municipal reuniu, no dia 7 de dezembro, com o Secretá-
rio de Estado da Saúde, devido à situação na Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano (ULSLA). Da mesma forma, o Conselho Intermunicipal do Alentejo 

Litoral, também, já solicitou ao Primeiro Ministro, António Costa, uma reunião com 
o objetivo de alertar para o agravamento da qualidade dos cuidados de saúde pres-
tados pelo Hospital do Litoral Alentejano, que serve 98 mil habitantes. A situação de 
fragilidade do Hospital e da Unidade Local de Saúde, que engloba os Centros e as 
Extensões de Saúde de todo o Alentejo Litoral, tem vindo a degradar-se.

Câmara distinguida 
pela qualidade da água

ACâmara Municipal foi uma das entidades distinguidas com os Selos de 
Qualidade do Serviço, atribuídos pela Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) 2017, na categoria “Selos de qualidade exemplar 

de água para consumo humano”.

Bandeira Azul 
distingue MunicípioCâmara investe na hi-

giene e saúde pública 
Teve início em setembro, a segunda ação de higienização dos contentores 

de resíduos urbanos indiferenciados, com a lavagem, desinfeção e 
desodorização dos contentores que integram os circuitos municipais de re-

colha de resíduos em todo o concelho de Santiago do Cacém. Esta intervenção 
visa uma melhoria das condições higio-sanitárias dos contentores, promovendo o 
bem-estar de toda a população e melhoria do serviço prestado à mesma. 

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha recebeu no dia 23 de no-
vembro, em Loulé, o Certificado Internacional de Participação no Programa 
da Bandeira Azul, atribuído à Câmara Municipal pela Agência Portuguesa do 

Ambiente. Os certificados são entregues no âmbito do Seminário Nacional da Ban-
deira Azul onde serão organizados workshops, visitas e entregas de prémios com o 
propósito de fazer um balanço do Programa Bandeira Azul e preparar o ano de 2018.
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desenvolvimento económico

Estrada da Aldeia de 
Santo André à Cidade
Requalificação do troço

Santiago do Cacém é 
7º no ranking nacional
Redução da taxa de desemprego

O Município de Santiago do Cacém ocupa o 7.° lugar do ranking nacional na 
redução da taxa de desemprego, segundo um estudo divulgado pelo Obser-
vatório Nacional de Administração Pública (ONAP) do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).
O relatório apresenta a evolução do número de desempregados nos municípios 

de Portugal Continental, sendo o Município de Santiago do Cacém o único a sul do 
Mondego a figurar no top 10, num estudo que teve como base os dados disponíveis 
referentes ao último mandato autárquico (2013/2017).

Foi inaugurado, no dia 25 de julho, o troço requalificado entre a Aldeia de 
Santo André e a Cidade. Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, 
e Jaime Cáceres, Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, descer-

raram a placa da inauguração, na presença da população e convidados.
Esta obra trouxe condições renovadas para automobilistas e também para 

os peões, que podem agora circular a pé, em segurança, entre a Aldeia e Vila 
Nova de Santo André. A requalificação do Largo da Igreja, na Aldeia de Santo 
André foi outra das grandes intervenções efetuadas, que trouxe uma “cara lava-
da” ao local, a par de várias repavimentações na Aldeia e do caminho alternativo 
pavimentado durante a obra, que traz acessos renovados à zona rural da fre-
guesia. Esta empreitada teve um investimento de cerca de um milhão de euros.

A Câmara Municipal concluiu a 
obra de requalificação no piso 
do estacionamento da Costa 

de Santo André, um problema da 
responsabilidade da Administração 
Central, que lesou, durante mais de 
um ano e meio, não só os frequenta-
dores daquela zona balnear de exce-
lência no Município, como também 
os empresários com estabelecimen-
tos no local.

O estacionamento apresenta 
agora condições renovadas e vem 
substituir uma solução com a qual 
a Câmara Municipal nunca esteve de 
acordo.

Câmara resolve problema no estacionamento da Costa de Santo André
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Projeto Sénior
200 idosos a descer o Guadiana

No âmbito do Projeto Sénior, a Câmara Municipal, voltou a proporcionar, à 
população sénior do Município, um passeio de barco - descida do Guadiana, 
entre o Pomarão e Vila Real de Santo António. A atividade decorreu no dia 

15 de setembro, e reuniu cerca de 250 idosos, que ficaram bastante agradados 
com esta iniciativa. As belas paisagens das margens do Guadiana e uma visita a 
Alcoutim captaram o interesse dos participantes, em representação de 14 institui-
ções do Município. Não faltou animação com um baile e a partilha das qualidades 
musicais de seniores presentes nesta viagem.

São Martinho com 350 seniores

A Câmara Municipal organizou, no dia 9 de novembro, o Magusto Tradicional 
de São Martinho, uma das iniciativas do Projeto Sénior 2017, juntando, 
nos Pavilhões de Feiras e Exposições, em Santiago do Cacém, cerca de 350 

idosos das instituições de reformados e pensionistas do Município.
O convívio e o lazer foram as notas dominantes de uma tarde muito animada, 

que, além do almoço e da castanha assada, contou com o habitual baile animado 
por Luís Godinho. A ocasião contou com a presença do executivo da Autarquia, 
da Presidente da Assembleia Municipal, de vários Presidentes de Juntas de Fre-
guesia, da Conferência São João de Deus e da GNR.

XXIV Encontro de Idosos junta 1100 utentes 
em Santiago do Cacém

Um Olhar, Mil Sorrisos” foi o tema da 24.ª edição do Encontro de Idosos da 
Zona Sul do Distrito de Setúbal, que juntou 1100 idosos em Santiago do 
Cacém, nos Pavilhões de Feiras e Exposições, no dia 4 de outubro.

A ocasião – que contou com a presença do executivo da Autarquia - juntou 
utentes de 26 instituições dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago 

do Cacém e Sines. Já com 24 anos de história e organizado anualmente, de forma 
rotativa, entre os quatro municípios, o Encontro voltou a proporcionar um dia 
diferente e especial para todos os participantes, com destaque para a aula de 
Take Dance proporcionada pelo professor de dança Tomané, bem como para o 
animado baile com João do Carmo.
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Jovem de Santo André “acelera” no motociclismo

Pedro Fragoso em destaque na competição

Os jovens do Concelho continuam a destacar-
-se em várias modalidades desportivas. Desta vez o 
Informação Municipal esteve à conversa com Pedro 
Fragoso, de Vila Nova de Santo André, que se tem 
evidenciado no motociclismo. 

O atleta de 15 anos representa a equipa Oliveira 
Cup, onde se tem destacado, neste ano de 2017, 
com três vitórias no campeonato nacional na classe 
moto 3 e um segundo lugar na prova Oliveira Cup.

Informação Municipal – Quais são as memó-
rias que tens da tua infância?

Pedro Fragoso - As memórias da minha infância 
são muito boas. Lembro-me de estarmos todos na 
quinta do meu avô a andar de mota e, que só dormia 
a sesta quando ia dar uma volta de moto 4com os 
meus pais acabava por adormecer no colo deles a 
andar de mota. 

I.M. - Quando e como surgiu o motociclismo 
na tua vida?

P.F. - Desde os meus dois anos comecei a andar de 
moto. O meu pai deu-me uma moto 4, depois passei 
para uma PW50 e, desde aí, nunca mais parei de andar. 
Há um ano atrás surgiu uma oportunidade de experi-
mentar uma RAV 250 no SAKI, gostei da experiência e 
acabei por fazer o campeonato na RAV 250 este ano.

I.M. - Como é que consegues conciliar a 
atividade desportiva com a escola, atendendo às 
constantes competições?

P.F. - Desde que comecei a participar nas provas 
de competição, as minhas notas na escola subiram. 
Tenho um acordo com os meus pais, eles dão-me as 

motas e dou as notas. Tenho de estudar durante a 
semana para treinar no fim de semana.

I.M. - Desde que entraste na competição “mais 
a sério” quais foram as maiores mudanças na tua 
vida?

P.F. - Quando comecei a participar nas provas de 
competição tive de fazer várias mudanças na minha 
vida, comecei a fazer uma alimentação mais cuida-
da e saudável, e comecei a fazer ginásio. Penso que 
a competição fez-me crescer muito como pessoa e 
como piloto.

I.M. - Quais os resultados que mais te orgulhas 
de ter alcançado?

P.F. - Os resultados que mais me orgulho, até hoje, 
foram a minha primeira vitória cá em Vila Nova de 
Santo André, o segundo lugar na Oliveira Cup neste 
primeiro ano de corridas, e as três vitórias no Campe-
onato Nacional na Classe Moto 3, também, este ano.

I.M. - Até onde gostavas de chegar no motoci-
clismo? Quais as tuas ambições?

P.F. - Eu gostaria de chegar ao Moto GP, mas isso 
tudo depende dos apoios que conseguir ter. Vou tra-

“…vão atrás do vos-
so sonho e nunca 
baixem os braços.”

balhar muito para chegar a este objetivo, pois é o 
meu sonho desde pequeno.

I.M. - Na tua ótica, como está o motociclismo 
no Litoral Alentejano?

P.F. - O motociclismo no Litoral Alentejano está 
pouco desenvolvido, mas já está melhor. Já existe 
uma escola de iniciação ao motociclismo em Vila 
Nova de Santo André, e isso é muito bom.

I.M. - Presumimos que o Miguel Oliveira seja 
uma inspiração para ti. Qual a importância da pro-
ximidade com um campeão como ele?

P.F. - A importância da proximidade com o Miguel 
Oliveira é muito boa, porque ele partilha connosco 
os conhecimentos dele, transmite-nos confiança 
para andar na mota, ensina-nos o que ele sabe e isso 
é uma mais-valia para nós.

I.M. - O que fazes nos tempos livres?
P.F. - Nos meus tempos livres vou ginásio, sou 

treinado pelo Pedro Brás do ginásio BX13 em Vila 
Nova de Santo André, corro, ando de bicicleta, faço 
surf, ando de mota e convivo com os meus amigos.

I.M. - Uma mensagem para os jovens do conce-
lho de Santiago do Cacém.

P.F. - Se gostam de andar de mota e tem o so-
nho de chegar ao Campeonato Mundial de Moto GP, 
vão atrás do vosso sonho e nunca baixem os braços, 
com trabalho tudo é possível.
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18.º Passeio de BTT 
“Os Chaparros”

Realizou-se no dia 12 de novembro o 18.º Passeio de BTT “Os Chaparros” que 
contou com a participação de cerca de 300 bttistas. Na partida do 18.º Pas-
seio estiveram presentes Jaime Cáceres, Vereador do Desporto da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, Isabel Contente, Presidente da União de Fregue-
sias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e o Paróco Paulo 
Carmo da Paróquia de Santiago do Cacém que abençoou o passeio.

V Costa Alentejana 
“O” Meeting

A quinta edição do Costa Alentejana “O” Meeting realizou-se nos dias 28 e 
29 de outubro e foi disputada nos concelhos de Santiago do Cacém (Relvas 
Verdes) e de Grândola, com organização conjunta do Clube da Natureza 

de Alvito (CNA) e do Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano (CO-
ALA), em parceria com os Municípios de Santiago do Cacém e de Grândola com 
colaboração da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, sendo um evento realizado sob a égide da Federação Portu-
guesa de Orientação (FPO), integrado na sua Taça de Portugal.

Trail Vitoriano com 
350 participantes

O III Trail Vitoriano, organizado pelo Vitória Futebol Clube Ermidense (VFCE), 
realizou-se no dia 12 de novembro e contou, como padrinho da prova, com 
Mário Cassaca. A iniciativa contou com cerca de 350 participantes, divididos 

pelo trail de 19 km, corrida de 12 Km e da caminhada de 12 km e percorreu as ruas 
e caminhos rurais de Ermidas-Sado. Participaram no Trail e estiveram presentes na 
entrega de prémios o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha e o Presiden-
te da Junta de Freguesia de Ermidas Sado, Carlos Parreira. Entre outros apoios, a 
prova contou com os apoios da Autarquia e da Junta de Freguesia de Ermidas-Sado.

Miróbriga Trail Run

No dia 16 de setembro, Santiago do Cacém recebeu, pela quarta vez conse-
cutiva o Miróbriga Trail Run, o trail running do Litoral Alentejano. Com a 
prova de 17 Km e a caminhada de 10 Km. A organização da iniciativa esteve 

a cargo do União Sport Club, do Inatel e da União de Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra e contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém.
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desporto

O sonho tornou-se realidade!
Foi inaugurado, no dia 22 de julho, o relvado sin-

tético do Campo Municipal de Alvalade, num dia 
de grande felicidade e de emoções fortes para 

todos os alvaladenses.
“É muito gratificante podermos estar aqui a con-

cretizar o sonho de muita gente, em particular dos 
mais pequenos, de todos estes miúdos que estão 
nas escolas de formação do F. C. Alvaladense, mas 

também dos mais velhos. São mais de 100 atletas”, 
sublinha Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, 
que destaca ainda “o apoio financeiro de 130 mil 
euros” por parte da Câmara Municipal,  “ao qual se 
soma algum apoio logístico e outros investimentos 
que já tinham sido feitos, como a eletrificação e a 
própria vedação. Dá gosto ver os miúdos a jogar nes-
te relvado fantástico!”.

Corrida da Lagoa 3.º Encontro de 
Dança e Fitness

A 22.ª Corrida da Lagoa e a 10.ª Caminhada da 
Reserva Natural contaram com 1200 atletas, 
no dia 8 de julho, tendo sido batido o recorde 

de participantes na caminhada. Numa organização 
da Junta de Freguesia de Santo André, com o apoio 
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. A cor-
rida com a extensão de 10 km e a caminhada 6 Km.

No dia 4 de novembro, o Pavilhão Municipal de 
Desportos, em Santiago do Cacém, foi palco 
do 3.º Encontro de Dança e Fitness, organizado 

pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém e pela 
Take Dance. Participaram na iniciativa várias deze-
nas de pessoas, que contribuíam para o sucesso da 
iniciativa. Nas diversas aulas, que ocorreram durante 
a tarde, não faltou energia e entusiasmo dos atletas 
e monitores para tornar esta tarde especial.

Flávio Pacheco 
sonha com 
Tóquio 2020

O paraciclista Flávio Pacheco, natural de 
Ermidas-Sado, no Município de San-
tiago do Cacém, terminou esta época 

desportiva com um balanço muito positivo. Os 
excelentes resultados obtidos pelo atleta, que 
representa o Sporting Clube de Portugal, dei-
xam-no especialmente motivado para encarar 
o ano de 2018, que Flávio Pacheco classifica 
como “um dos mais importantes da minha vida 
desportiva, pois em 2018 começa o apuramen-
to para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020”.

Para alcançar este ambicioso objetivo, Flá-
vio Pacheco terá de “competir internacional-
mente para obter o maior número de pontos no 
ranking da União Ciclista Internacional (UCI)”.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
congratula-se com os resultados alcançados 
por Flávio Pacheco e deseja as maiores felicida-
des futuras ao atleta.
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Miguel Oliveira em 
momento especial

Pedro Velosa integra 
equipa no Dakar 2018

Ultra Trail com 444 
atletas

A edição de 2018 do Dakar marcará a estreia portuguesa numa nova discipli-
na do TT, a categoria de SSV, com o ermidense Pedro Velosa a acompanhar 
Pedro de Mello Breyner aos comandos de um Yamaha YXZ 1000 R. A dupla 

portuguesa integrará a equipa da piloto italiana, Camelia Liparoti, que por seis 
vezes se sagrou campeã do mundo de todo-o-terreno.

Decorreu no dia 22 de outubro o 2.º Ultra Trail da Costa Vicentina, uma 
prova de atletismo (cross) que percorreu os belíssimos trilhos e caminhos 
pedestres entre Santiago do Cacém e Porto Covo, num percurso com três 

distâncias de 59 Km, 26km (prova pontuável para a Taça de Portugal) e 14km. Os 
três percursos tiveram partidas do Castelo de Santiago do Cacém, do Cercal do 
Alentejo e da Sonega.

cultura

Alvalade Medieval 2017

A vida quotidiana do Homem na Idade Média voltou a ser recriada com todo 
o rigor na vila alentejana de Alvalade, no município de Santiago do Cacém, 
durante os dias 15, 16 e 17 de setembro, em mais uma edição do “Alvalade 

Medieval”, que comemorou, este ano, os 507 anos da concessão do Foral Manuelino 
à vila de Alvalade.

Após os triunfos na Austrália e na Malásia, Miguel Oliveira, piloto português 
da KTM, conseguiu a sua terceira vitória consecutiva em Valência, o que lhe 
permitiu terminar o Mundial em grande, obtendo o terceiro lugar na clas-

sificação geral. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém endereça os parabéns 
a Miguel Oliveira e a todo o seu staff, fazendo votos que esta seja a primeira de 
muitas vitórias do campeão português.
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Travessa de São 
Sebastião

XVI Encontro 
de Coros Golden Crew 

Party 

Concerto 
Solidário

Realizou-se no dia 2 de dezembro, no Pa-
vilhão Municipal de Feiras e Exposições, 
a Golden Crew Party, uma iniciativa orga-

nizada pela Comissão de Finalistas da Escola 
Secundária Padre António Macedo, apoiada pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

Realizou-se no dia 29 de outubro, na Igreja de 
Santa Maria, em Vila Nova de Santo André, o XVI 
Encontro de Coros, com a participação do coral 

anfitrião, Coral Vozes D’Arte e o Coral Luísa Todi. 
Primeiro encontro organizado pela Associação Vozes 
D’Arte que contou com a presença do Vereador da 
Cultura, Jaime Cáceres e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo André, David Gorgulho.

Na sequência do protocolo assinado entre a As-
sociação Cultural de Santiago do Cacém e a 
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx) 

foi levada a cabo, entre os dias 27 e 29 de outubro, 
uma intervenção artística no muro da Travessa de 
S. Sebastião (também conhecida como Travessa do 
Bacalhau), em Santiago do Cacém. A iniciativa con-
tou com os apoios da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém e da União de Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.

O mestre da guitarra portuguesa, António 
Chainho, subiu ao palco do Auditório Mu-
nicipal do qual é patrono, em Santiago 

do Cacém, no dia 3 de dezembro para o Con-
certo Solidário em que o público recebeu o seu 
ingresso mediante a doação de bens e produtos 
alimentares, de que resultaram 56 cabazes, que 
serão distribuídos pelas famílias carenciadas do 
Município. Os alunos da Escola da Guitarra Portu-
guesa Mestre António Chainho proporcionaram 
uma tarde dedicada ao fado e acompanharam os 
convidados Isabel de Noronha, Ana Tareco, Tere-
sa Gomes e Ricardo Lopes.

Festas de Santa Maria

As tradicionais Festas de Santa Maria contam já 
com 22 edições e realizaram-se de 10 a 15 de 
agosto, este ano com o tema Walt Disney a dar 

o mote para a festa, que contou, mais uma vez, com 

mais de um milhão de flores feitas em papel e outros 
ornamentos, de todas as cores e formas, que enfeitam 
as ruas da vila.
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Comemorações do Dia do Município
cultura

SSW 2017

Dois dias de moda, animação e degustações, 
que encheram as ruas de Santiago do Cacém, 
nos dias 21 e 22 de julho, naquela que foi a 2.ª 

edição do Santiago Style Weekend, um evento que 
foi, uma vez mais, um sucesso. A forte adesão dos 
comerciantes e a dinâmica que a iniciativa trouxe à 
cidade nestas duas noites foram notas dominantes. 

Medalhas de Mérito

Reconhecimento e emoção. Duas palavras que 
traduzem a noite do dia 24 de julho no Parque 
Verde da Quinta do Chafariz, em Santiago do 

Cacém, que registou uma enchente para acompa-
nhar a Cerimónia de Entrega de Condecorações do 
Município, naquele que foi o ponto alto das come-
morações do Dia do Município. 

Homenagem aos 
ex-combatentes

O Núcleo de Vila Nova de Santo André da Liga 
dos Combatentes e a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém homenagearam, no Dia 

do Município (25 de julho), os ex-combatentes do 
Concelho falecidos na Guerra Colonial e na Grande 
Guerra.

D.A.M.A com 
“casa-cheia”

Festa de São 
Romão Alvalade Arise

As comemorações da elevação de Vila Nova de 
Santo André a Cidade, na noite do dia 29 de 
julho, tiveram como cabeça de cartaz a banda 

portuguesa D.A.M.A, naquela que foi uma das maio-
res enchentes registadas num concerto em Vila Nova 
de Santo André. 

A recriação do Banho de São Romão foi, à se-
melhança das edições passadas, o ponto alto 
dos cinco dias de festa (11 a 15 de agosto) 

na Costa de Santo André. A organização é da Junta 
de Freguesia de Santo André, que tem na Festa de 
São Romão a sua maior iniciativa anual, que recebe o 
apoio da Autarquia.

O antigo Centro Social da Mimosa (Alvalade) re-
cebeu, a 3.ª edição do Festival Alvalade Arise, 
no dia 18 de novembro. Além de juntar os fãs 

do heavy metal, conjuga o gosto pela música e pela 
solidariedade. Este ano, parte do valor pago pelo bi-
lhete de entrada foi entregue nos Bombeiros Volun-
tários de Alvalade.



INFORMAÇÃO MUNICIPAL | SANTIAGO DO CACÉM   16  | 17INFORMAÇÃO MUNICIPAL | SANTIAGO DO CACÉM   16  |

Feira do Monte 2017

Nos dias 1, 2 e 3 de setembro realizou-se a Feira 
do Monte 2017, um evento secular, que se afir-
ma como a grande montra do artesanato e dos 

produtos locais, que são bastante ricos e variados 

no Município. “A Feira do Monte é a maior montra do 
que melhor produzimos no nosso município, e neste 
âmbito é uma das maiores da nossa região”, salienta 
Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.

Homenagem a 
Mário Violante

Realizou-se no dia 25 de novembro, no Auditó-
rio Municipal António Chainho, um espetáculo 
musical com o grupo “Amantes do Alentejo”, 

em homenagem ao Bombeiro Mário Violante, recen-
temente falecido em serviço. Foi com muita emoção, 
mas também com muita alegria, como o próprio gos-
taria, que se evocou a sua coragem, a sua dedicação 
à comunidade, o ser humano extraordinário que foi 
e o exemplo que constitui para todos aqueles que, 
no seu dia-a-dia, defendem o lema “Vida por Vida”.

Prémio Nacional 
de Conto Manuel 
da Fonseca

Decorreu, no dia 21 de outubro, na Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca em Santiago 
do Cacém, o lançamento da obra “Vinte Mil 

Léguas de Palavras” de Luís Cunha, vencedor do XI 
Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca. Um 
livro editado pela Câmara Municipal e pelas Edições 
Colibri. Para além do vencedor do Prémio, marcaram 
presença o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha e a representante do júri, Paula Rodrigues.

“Pinturas com 
História”

Está patente ao público, desde o dia 30 de se-
tembro até 6 de janeiro de 2018, na Sala de 
Exposições Temporárias do Museu Municipal, 

a exposição de pintura “Pinturas com História” 
de Nelson Fernandes Pires. O pintor iniciou-se na 
atividade em S. Paulo–Brasil, no atelier do pintor 
Gomes de Oliveira. Desde 2005, integra um grupo 
de alunos do pintor Charles Hejnal na Escola de 
Pintura Alencores. 

Aniversário da 
Biblioteca de 
Santo André

A Biblioteca Municipal Manuel José “do 
Tojal”, em Vila Nova de Santo André, assi-
nalou o seu 12.º aniversário, no dia 23 de 

setembro, com uma atividade que reuniu meia 
centena de pessoas.

O contador se histórias Luís Correia Carme-
lo esteve na Biblioteca Municipal Manuel José 
“do Tojal” e deixou rendida uma plateia que se 
deliciou com o narrador/contador de histórias.
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Santiago do CacémSanto André

O contrato para a empreitada “Requalificação de Espaço Público no Bairro das 
Flores”, o maior Bairro de Vila Nova de Santo André, foi assinado no dia 21 de 
novembro.

O Presidente da Autarquia, Álvaro Beijinha, e o representante da empresa 
PROTECNIL – Sociedade Técnica de Construções, S.A., Nélson Tomás, assinaram 
o acordo para a obra neste Bairro com mais de 40 anos, que irá, de uma forma 
geral, qualificar a imagem geral do Bairro, quer paisagisticamente, quer funcio-
nalmente, recorrendo ao espaço público para preservar a memória do local, valo-
rizando os usos partilhados com o qual foi pensado, mas garantindo a segurança 
dos seus utilizadores.

Está em curso a requalificação do antigo edifício da mercantil que vai albergar 
o Balcão Único Municipal (BUM), num investimento de 103.887,81 €, a cargo da 
empresa Consdep, S.A.. Este equipamento vai contribuir para a melhoria e celeri-
dade do atendimento ao público. 

Está em curso a requalificação da rede de distribuição de água na Rua do Hos-
pital. Esta intervenção está a cargo da empresa Handle, Construções, Lda., pelo 
valor de 31.723,97 €. A intervenção está a decorrer no âmbito da requalificação 
da rede de distribuição de água de Santiago do Cacém.

São Bartolomeu da Serra

A Câmara Municipal está a proceder à reparação de caminhos vicinais em São 
Bartolomeu da Serra. Os trabalhos constam de: reparação e limpeza de valetas no 
Caminho Vicinal que liga a Mulinheta à E.N.121; reparação e limpeza de valetas, 
do C.M. 1088, que liga a E.N. 121 à E.M. 544, que por sua vez tem ligação à Cruz 
de João Mendes e reparação e limpeza de valetas de caminhos na Zona dos Gui-
lhermes (a sul da localidade de São Bartolomeu).
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Ermidas-Sado

Município

Alvalade

Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal concluiu os trabalhos de remodelação da rede de ilumi-
nação pública existente na envolvente à Igreja de Cercal do Alentejo. A interven-
ção incidiu, em grande parte, na substituição das colunas e das luminárias, sendo 
estas últimas substituídas por exemplares com tecnologia LED.

O aumento do nível de iluminação, a poupança energética e a renovação dos 
equipamentos existentes constituíram os principais objetivos da intervenção, que 
traz maior qualidade ao espaço público. O investimento total foi de 8.642,96€.

Encontra-se a decorrer a empreitada de ampliação e renovação da Escola Bá-
sica do 1.º Ciclo de Ermidas-Sado, uma obra a cargo da empresa Consdep, En-
genharia e Construções, S. A., pelo valor de 373.272,50€. Esta intervenção vai 
trazer melhorias significativas na vida escolar das crianças de Ermidas-Sado.

A Câmara Municipal está a requalificar a Igreja da Misericórdia em Alvalade 
com vista à instalação do Museu de Arqueologia de Alvalade. A obra está a cargo 
da empresa Handle, Construções, Lda., pelo valor de 117.318,54 €.

A Câmara Municipal está a proceder à pavimentação de várias vias municipais 
através de uma empreitada, a cargo da empresa Construções J.J.R. & Filhos, S.A. 
pelo valor de 391.820,84 €. A intervenção vai contribuir para a melhoria da qua-
lidade de vida dos munícipes.

Aldeia do Cano

Foros do Locario



PRESIDENTES ELEITOS

Ana Maria GonçalvesIsabel Contente

Presidente da União das 
Freguesias de São Domingos e 
Vale de Água

Presidente da União das 
Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra

Hélder PereiraDavid Gorgulho

Presidente da Junta de Freguesia 
de São Francisco da Serra

Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo André

Carlos ParreiraAntónio Albino

Presidente da Junta de 
Freguesia de Ermidas-Sado

Presidente da Junta de 
Freguesia de Cercal do Alentejo

Ricardo CruzRui Matos

Presidente da Junta de 
Freguesia de Alvalade

Presidente da Junta de 
Freguesia de Abela

Álvaro Beijinha
Presidente da Câmara 
Municipal

Paula Lopes
Presidente da Assembleia 
Municipal

Álvaro Beijinha quer Município ainda 
mais atrativo, competitivo e inovador

O ato solene de instalação dos órgãos autárqui-
cos de Santiago do Cacém decorreu no dia 19 
de outubro, no Auditório Municipal António 

Chainho. A presidente da Assembleia Municipal, Paula 
Lopes, deu posse, em primeira instância, à Assembleia 
Municipal (total de 29 deputados municipais) e aos oito 
presidentes eleitos para as Juntas de Freguesia. 

Durante a primeira sessão da Assembleia Muni-
cipal, os deputados elegeram os membros que inte-
gram a Mesa da Assembleia com 18 votos a favor, 10 
votos brancos e 1 voto contra.

Seguiu-se a tomada de posse do Executivo Mu-
nicipal constituído por: Álvaro Beijinha (presidente) 
e pelos vereadores Margarida Santos, Albano Mes-
tre e Jaime Cáceres todos da CDU, Óscar Ramos e 
Francisco Carrajola do PS e Luís Santos da coligação 
PSD-PPD/CDS-PP. 

Durante o discurso oficial como presidente ree-
leita na Assembleia Municipal, Paula Lopes assegurou 
que tudo irá fazer para “dignificar o cargo que agora 
assumo e para o qual fui reeleita. Empenhar-me-ei 
para que a Assembleia Municipal seja um espaço de 
reflexão, um local de encontro e debate democrático, 
e onde a tolerância por todos os adversários políticos 
deve ser uma constante.” Considerando importante 
dar continuidade à realização das assembleias muni-
cipais nas freguesias do Concelho, permitindo uma 
participação mais ativa dos cidadãos.

No seu primeiro discurso como presidente re-

Instalação dos órgãos autárquicos eleitos para o Município

eleito da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
Álvaro Beijinha afirmou que neste mandato “conti-
nuaremos a trabalhar na construção de um Municí-
pio cada vez mais desenvolvido e atrativo, inovador, 
saudável, com mais educação e cultura, onde todos 
tenham melhores condições para viver, para estudar, 
para trabalhar e envelhecer.” 

Álvaro Beijinha afirmou que irá continuar a 
“trabalhar para sermos um município territorialmente 
ainda mais competitivo, seja no panorama regional, seja 
nacional, e para isso prosseguiremos uma estratégia de 
qualificação e inovação da nossa base económica.


