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Santiagro 2022  - Um regresso 
que superou todas as expetativas

A 34.ª Santiagro – Feira Agropecuária e 
do Cavalo superou todas as expetativas 
ao receber, entre 2 e 5 de junho, mais de 
45 mil visitantes no Parque de Feiras e 
Exposições de Santiago do Cacém. Foram 
quatro dias intensos marcados por um 
programa dedicado às atividades econó-
micas, ao mundo rural, à gastronomia, à 
música, à diversão e ao tempo em família, 
batendo o recorde de visitantes das últi-
mas edições da Santiagro.
O Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, fez um balanço bastante 
positivo do certame, que “superou 
todas as nossas melhores expetativas. 
Na sexta-feira e no sábado tivemos os 
melhores dias de sempre em 34 anos 
de Feira, o que é revelador do sucesso 
da edição de 2022 da Santiagro. Só 
no dia 4, sábado, contabilizámos 15 
mil pessoas, o que é extraordinário, se 

considerarmos que o nosso Município 
não chega aos 30 mil habitantes, o que 
significa que tivemos muitas pessoas de 
fora do Concelho a visitar-nos”. 
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Festival da Enguia afirmou-se 
um sucesso gastronómico
Foi com balanço positivo que encerrou a 
7.ª edição do Festival da Enguia da Lagoa 
de Santo André, que decorreu em oito 
restaurantes da freguesia de Santo André, 
entre os dias de 28 de janeiro a 13 de 
fevereiro e trouxe de volta os melhores 
pratos confecionados com enguia.
O Festival é uma organização da 
Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Santo André, tendo 
participado nesta edição os restaurantes 
Cantinho dos Sabores, Chez Daniel, 
Faz-te Esperto, Marina`s Restaurante, 

Quinta do Giz, o Figo Doce, Ti Lena 
Restaurante & Casa do Gin e Dom 
Lucas.

Investimento de 2 
milhões de euros no 
Parque de Empresas

Foi adjudicada a Qualificação e 
Valorização da Área de Acolhimento 
Empresarial de Santo André. O 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha, considera que esta qualificação, 
orçada em mais de 2 milhões de euros, 
“é uma obra importante não só para 
Vila Nova de Santo André, mas também 
para o Município. A concretização deste 
investimento municipal irá permitir a 
criação de novos lotes para a fixação de 
novas empresas”.

Protocolo com 
CPPME dinamiza 
tecido empresarial

A Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém e a Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (CPPME) assinaram, no dia 30 
de maio, um protocolo, cujo objetivo 
é definir a colaboração entre as duas 
entidades para o desenvolvimento 
de ações e de projetos no âmbito 
do apoio ao desenvolvimento 
económico e das atividades dos 
agentes económicos e empresariais do 
Município.

Bootcamp Alentejo 
Azul em VNSA 

Santiago do Cacém 
na Expo Dubai
O Município de Santiago do 
Cacém integrou a missão de 
internacionalização do Alentejo 
promovida pela Agência de 
Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (ADRAL) que, no âmbito da 
iniciativa Invest in Alentejo, esteve 
presente no Pavilhão de Portugal na 
Expo Dubai 2020, entre os dias 8 e 11 
de fevereiro de 2022.

O Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, abriu os trabalhos do 
Bootcamp Alentejo Azul, que decorreu 
entre os dias 11 e 13 março, em Vila Nova 
de Santo André. A iniciativa inseriu-se 
numa das ações do projeto Alentejo 
Azul – Programa de Empreendedorismo 
e Inovação do Mar e Recursos 
Hídricos, promovido pela Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(ADRAL) e Sines Tecnopolo, da qual a 
Autarquia é parceira. Da ação, acolhida 
no nosso Município, foram constituídas 
quatro novas ideias de negócio na área da 
Economia Azul, mar e recursos hídricos.
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Turismo

Autarquia promove 
Concelho na BTL
O concelho de Santiago do Cacém 
marcou presença na Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL), que decorreu de 17 
a 20 de março na Feira Internacional 
de Lisboa (FIL). Esta é a oportunidade 
para mostrar o que de melhor 
temos para oferecer. O artesanato, 
a gastronomia, os hotéis, o turismo 
rural e o de habitação, o património 
histórico e as paisagens naturais: 

planícies, serras e praias estiveram em 
destaque.
O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha, sublinha “tivemos uma presença 
forte naquela que é a maior montra do 
turismo em Portugal”. O Concelho esteve 
inserido na Região de Turismo do Alentejo 
e Ribatejo “onde os nossos empresários 
e produtores locais apresentaram os seus 
serviços e produtos”.

Encontro de Agentes de Turismo
O 4.º Encontro de Agentes de Turismo 
do Município de Santiago do Cacém, 
promovido pela Autarquia, no dia 6 de 
abril, ficou marcado pela vontade de 
recuperar um dos setores mais afetados 
pela pandemia, o turismo. Assentando 
a retoma na dinâmica dos empresários, 
da Autarquia e da Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e 
na aposta na qualidade e inovação das 
propostas turísticas.

Inventrip

Dormidas no 
Concelho 
aumentaram 34,8%
O Concelho voltou a atingir 
valores excelentes de dormidas 
turísticas, com 119.545 no ano 
de 2021, representando um 
aumento significativo de 34,8% 
em relação a 2020. Este aumento 
é superior em Santiago do Cacém 
comparativamente com o Alentejo 
Litoral, que atinge um aumento de 
23,8%, de acordo com a informação 
divulgada pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE). De referir que o 
concelho de Santiago do Cacém em 
2019, ano de pré-pandemia, atingiu 
116.143 dormidas turísticas.

A Inventrip foi apresentada, no dia 2 de 
junho, no decorrer da 34.ª Santiagro. 
É uma plataforma para PC, tablets e 
dispositivos móveis, que permite ao 
utilizador planear de forma simples e 
rápida, uma viagem ao nosso Município 
ou aceder a informações turísticas e 
partilhá-las através de qualquer canal 
online, particularmente através de 
telemóveis.
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Autarquia lança campanha 
de sensibilização para 
poupança da água

“A água é de todos. Cada gota é 
essencial!”

É esta a mensagem da campanha 
lançada, no dia 17 de junho, Dia 
Mundial do Combate à Seca e 
à Desertificação, pela Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém 
para sensibilizar os munícipes para a 
poupança e valorização da água.
Numa altura em que se enfrenta 
uma situação de seca por todo o 
país, a Autarquia reforça o apelo 
junto da população para o uso 
consciente deste recurso tão 
precioso e limitado, que é a água.
O nosso Município é o que 
apresenta, a nível do Alentejo, a 
menor taxa de perdas de água 
no sistema de abastecimento. 
Resultados que refletem o forte 
investimento que tem sido realizado 
pela Autarquia através de obras de 
requalificação na rede de água.

Praias do Município 
distinguidas

As Praias do Município de Santiago do 
Cacém, Costa de Santo André e Fonte do 
Cortiço (Praia das Areias Brancas), têm has-
teadas, desde o dia 20 de junho, os galar-
dões de Bandeira Azul e de Praia Qualidade 
Ouro, símbolos de qualidade das zonas 
balneares. Para a Autarquia é gratificante 
ver reconhecido o trabalho desenvolvido, 

porque ter a Bandeira Azul hasteada é 
sinónimo de qualidade da zona balnear.
A Praia da Costa de Santo André 
recebeu, também, o galardão de Praia 
Acessível por reunir condições de 
acessibilidade, segurança, conforto, 
autonomia e independência às pessoas 
com mobilidade condicionada.

Jornadas de Terapia 
da Fala
Decorreram, no dia 13 de maio, no 
Auditório Municipal António Chainho, 
as Jornadas de Terapia da Fala da 
ULSLA, coorganizadas pelo Grupo 
de Terapeutas da Fala da ULSLA e 
pela APTF – Associação Portuguesa 
de Terapeutas da Fala, sob o tema 
“Desafios ao Longo da Infância”.
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Crianças participam 
em ação de 
reflorestação 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Educação 
Ambiental e do Dia Mundial das Zonas Húmidas, a empresa 
Águas de Santo André (AdSA) e a associação ambientalista 
Quercus, ao abrigo do protocolo de cooperação estabelecido 
entre as duas entidades, realizaram, no dia 1 de fevereiro, uma 
ação de reflorestação na Estação Elevatória de Santo André. A 
iniciativa contou com a participação de 100 voluntários, dos 
quais fizeram parte um grupo de crianças do ATL Arco-Íris, 
da Escola Básica n.º 2 de Vila Nova de Santo André, filhos e 
netos de funcionários da AdSA. A Vereadora com o Pelouro 
da Educação na Câmara Municipal, Sónia Gonçalves, afirmou 

que “estas iniciativas são sempre louváveis, porque alertam 
para as questões ambientais”. Salientando que a Autarquia “está 
presente para dar todo o apoio de forma a continuarmos a 
trabalhar na educação ambiental para a comunidade”.

Presidente lamenta falta 
de apoio a agricultores
O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, reuniu 
no dia 25 de fevereiro, com os responsáveis da Associação 
de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado 
(ARBCAS) para se inteirar dos efeitos que a seca, que o 
país atravessa, está a provocar na nossa região. A falta de 
respostas por parte do Governo para apoiar o setor foi 
considerada “lamentável” pelo Autarca, que sublinhou a 
necessidade de se concretizarem os projetos que vão ligar 
as barragens da região à de Alqueva.
A Associação prevê que cerca de 2200 hectares de culturas 
de regadio, como o arroz, milho e tomate, não vão ser 
cultivados, o que do ponto de vista da economia tem 
reflexos negativos.

Ação de limpeza 
de contentores de 
resíduos
A Câmara Municipal iniciou, no dia 3 de junho, a segunda 
ação de higienização dos contentores de resíduos urbanos 
indiferenciados, que integram os circuitos municipais de 
recolha neste ano de 2022, tendo a primeira ocorrido em 
janeiro. Estas intervenções passam pela lavagem, desinfeção e 
desodorização de um total de 1887 contentores de superfície. 
A limpeza é efetuada de forma articulada entre a Autarquia 
e a empresa RODOLIXO Gestão de Resíduos, Lda., no 
seguimento da operação de recolha, e visa uma melhoria das 
condições higiénico-sanitárias, promovendo o bem-estar de 
toda a população e melhoria do serviço prestado à mesma.
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Comunidade

Presidência nas Freguesias
A iniciativa Presidência nas Freguesias decorreu nos meses de abril a julho. Neste 
período o Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores a tempo inteiro, 
acompanhados pelos Presidentes das Juntas de Freguesia e por técnicos da 
Autarquia das respetivas áreas aprofundaram o conhecimento da realidade e das 
preocupações da população, numa política de proximidade. Álvaro Beijinha não 
deixou de destacar “que esta é a nossa forma de estar na vida autárquica, próximo 
das pessoas e no terreno”, e nesse sentido “o balanço é claramente positivo”.

Presidente da 
CCDRA de visita ao 
Município 

António Ceia da Silva, Presidente da 
CCDRA - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alen-
tejo, acompanhado pelo Presidente 
da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, 
pelo Vereador Albano Pereira e pelos 
Presidentes da União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, Isabel Contente e 
da Junta de Freguesia de Santo André, 
David Gorgulho, visitou, em janeiro, 
algumas das obras realizadas em San-
tiago do Cacém e Vila Nova de Santo 
André financiadas pelos Fundos Comu-
nitários, nomeadamente o Balcão Úni-
co Municipal, intervenções no Mercado 
Municipal de Santiago do Cacém e 
Zona Envolvente, Rua Professor Egas 
Moniz, Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 2 
de Santo André e o Bairro das Flores.

Abela Alvalade

Cercal do Alentejo Ermidas-Sado

Santo André S. Francisco da Serra

S. Cacém, S. Cruz e S. Bartolomeu São Domingos e Vale de Água
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Cedência de instalações à Segurança Social 
A Câmara Municipal cedeu, gratuitamente, ao Instituto de 
Segurança Social, I.P., as lojas 3 e 4 do edifício do Mercado 
Municipal, em Santiago do Cacém, através da celebração 
de um protocolo que foi assinado no mês de fevereiro. O 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, explicou 
que este protocolo “surge da necessidade de a Segurança 
Social encontrar instalações para os seus serviços, tendo em 
consideração que tiveram que deixar o espaço que havia 
sido cedido pela Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 
Cacém, onde estavam instalados, depois de terem saído do 
edifício da Casa do Povo.

CLAS coordenou ações de apoio ao povo 
ucraniano

O Conselho Local de Ação Social de Santiago do Cacém 
(CLASSC) reuniu, no dia 16 de março, de forma extraordinária 
no âmbito da crise humanitária resultante da guerra na Ucrâ-
nia. O objetivo da reunião foi dar a conhecer às entidades que 
fazem parte do CLASSC as medidas existentes a nível nacional 
para receber os refugiados de guerra provenientes da Ucrânia 
e concertar atuações, também a nível local, “de que é exem-
plo a disponibilidade demonstrada pelo Município de Santiago 
do Cacém”, refere a Vereadora Mónica Aguiar.

PEACE RUN – Tocha da Paz recebida na Câmara Municipal
Santiago do Cacém recebeu, no dia 11 de maio, a Tocha da Paz.
Os atletas do Peace Run foram recebidos na Câmara Municipal, 

pela Vereadora, Mónica Aguiar que agradeceu a ação e ao 
receber a Tocha da Paz desejou um “mundo de paz e de luz”, 

valores que esta iniciativa transmite como mensagem 
a todas as gerações e povos do Planeta. 

Prova de Vinhos de Santa Cruz
A 17.ª Prova de Vinhos de Santa Cruz realizou-se, no dia 14 de 

maio, em Santa Cruz. A iniciativa colocou à prova várias Adegas 
Regionais (vinho de adegas comerciais da região) e das Adegas das 

Terras de Santa Cruz (vinho de pequenos produtores regionais). 
O júri foi composto pela Vereadora Mónica Pires de Aguiar, 
a Presidente da União de Freguesias de S.Cacém, S.Cruz e S. 
Bartolomeu, Isabel Contente, Rúben Cunha e João Figueira.
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Biografia sobre Jorge Nunes
O Presidente da Câmara Municipal 
abriu a sessão de apresentação do livro 
biográfico “Jorge Nunes: Um Homem 
à Frente do Tempo”, da autoria do 
ex-jornalista António de Sousa Duarte, 
que decorreu no dia 28 de junho, 
perante centenas de pessoas. Álvaro 
Beijinha elogiou o legado deixado por 
Jorge Nunes, em Santiago do Cacém, 
bem como o “trabalho pioneiro que 
desenvolveu à frente do Crédito Agrícola.”

Campanha de recolha de alimentos e bens 
A Câmara Municipal promoveu a 
campanha “Pela Paz, JUNTOS pela 
Ucrânia” com a recolha de alimentos, 
bens necessários e medicamentos.
A Autarquia associou-se, desta forma, 
à iniciativa que surgiu por parte de 
Ivo Relvas, que manifestou a sua 
disponibilidade para levar duas toneladas 
de bens e medicamentos para a Ucrânia.

Autarquia proporciona 
atividades para seniores

No âmbito do projeto “Santiago do 
Cacém – Ativo Sénior 65+ – Município 
Com Vida”, a Autarquia tem realizado 
um conjunto de iniciativas de âmbito 
cultural e desportivo, de lazer e de 
bem-estar destinadas à população 
sénior do Concelho, como forma de 
promover a inclusão social de grupos 
populacionais que revelam maiores 
níveis de fragilidade social.

Festa dos Vizinhos
A Festa dos Vizinhos voltou a realizar-
se, no dia 27 de maio, em Vila Nova 
de Santo André e a população “disse 
sim à chamada” e compareceu em 
grande número no estacionamento 
do Mercado Municipal de Vila Nova 
de Santo André. O Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, não 
deixou de estar presente nesta festa 
da multiculturalidade, acompanhado 
pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
David Gorgulho, e o pároco Abílio 
Raposo, das Paróquias de Santa Maria 
e Santo André.

O 13.º Encontro de Fanfarras 
decorreu, no dia 27 de março, 
em Santiago do Cacém, 
organizado pela Associação de 
Bombeiros Mistos de Santiago 
do Cacém, com a participação 
de dez fanfarras representantes 
de associações de vários pontos 
do país.

Os Mercados Municipais de Santiago 
do Cacém e de Vila Nova de Santo 
André transformaram-se na cozinha 
de David Vitorino na iniciativa 
“Produtos do Mercado no Prato”. 
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Educação

Autarquia proporciona teatro no Dia 
Mundial da Criança a centenas de crianças

Para assinalar o Dia Mundial da Criança a Câmara Municipal 
proporcionou o espetáculo de teatro “Viúva Papagaio”, pela 
companhia Circolando, aos alunos do 1.º e 2.º ciclos. As sessões 
tiveram início no dia 31 de maio, no Auditório Municipal António 
Chainho, em Santiago do Cacém, com repetição no dia 1 de 
junho, Dia Mundial da Criança, que contou com a presença da 
Vereadora Sónia Gonçalves. Nos dias 2 e 3 de junho subiu ao 
palco do Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo, 
em Vila Nova de Santo André.
O espetáculo está integrado no projeto Litoral EmCena, e foi 
oferecido às crianças do Concelho pela Câmara Municipal.

Concurso Nacional de Leitura

Realizou-se, no dia 4 de junho, em Almada, a fase final da 15.ª 
edição do Concurso Nacional de Leitura, com a participação 
de alunos do concelho de Santiago do Cacém. Na fase final 
foram premiados alunos do Município: Beatriz Campos, 
3.º prémio, Escola Básica Professor Arménio Lança, do 
Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança. Na prova 
de vídeo foram premiados: João Roque, da Escola Secundária 
Padre António Macedo, do Agrupamento de Escolas de Santo 
André e Rita Silvano, da Escola Secundária Manuel da Fonseca, 
do Agrupamento de Escolas de Santiago de Cacém.

Exposição ExTrA
O Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
apresentou pela primeira vez, uma Exposição de Trabalhos 
Artísticos, no Museu Municipal de Santiago do Cacém. 
Estiveram representadas todas as turmas do 2.º Ciclo, 3.º 
Ciclo e do Curso de Artes Visuais do Ensino Secundário, em 
todas as disciplinas da componente de formação específica.
A ExTrA no Museu Municipal foi, também, um espaço de 
promoção cultural e de cuidado patrimonial. 
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Autarquia contesta 
transferência de 
competências na 
Educação

Desde o dia 1 de abril que o processo 
“de transferência de encargos” 
definitivo, obrigatório e automático 
de competências na área da 
Educação passou para as autarquias.
“É um dia negro para o Poder 
Local”, é desta forma que o 
Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, caracterizou o 
processo acrescentando que é “um 
mau pronúncio para o futuro das 
autarquias”. Para Álvaro Beijinha 
“toda a situação era evitável, 
porque nós não estamos contra 
um processo de transferência 
de competências, tanto mais 
que acreditamos que as câmaras 
municipais, de uma forma geral, 
gerem melhor os recursos 
públicos em comparação com 
a Administração Central. O que 
contestamos é o facto do Governo 
depositar um conjunto de encargos 
sem garantir os recursos financeiros 
necessários para assegurar essas 
mesmas responsabilidades”. O 
Autarca explica que a Câmara 
Municipal, para responder às novas 
exigências, “terá de alocar meios 
de outras áreas para compensar o 
défice entre as responsabilidades e 
os recursos” e as consequências “vão 
ser sentidas pela população”.
Álvaro Beijinha salienta que esta 
“não é uma questão partidária, 
porque várias câmaras, de norte a 
sul do país, de diferentes quadrantes 
políticos, mostraram-se contra o 
processo que, desde o seu início, 
não envolveu as autarquias da forma 
que deveria, assim como as demais 
estruturas ligadas à Educação.”

Autarquia distribuiu livro que 
alerta para o bullying
A Vereadora da Educação, Sónia 
Gonçalves, distribuiu, pelas Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo do Concelho, o 
livro “O Esconderijo”, que aborda a 
relação entre o bullying escolar e a 
obesidade infantil. O livro, lançado 
pela Associação de Doentes Obesos 
e Ex-obesos de Portugal (ADEXO) 
e pela a Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil (APCOI), 
foi oferecido à Autarquia por Carlos 
Oliveira, Presidente da ADEXO.

Centenário de José 
Saramago

As comemorações do Centenário de 
José Saramago trouxeram, nos dias 30 
e 31 de maio, à Biblioteca Manuel José 
“do Tojal”, em Vila Nova Santo André, 
o concerto-teatral “Lado B – Levantei-
me do Chão, O Concerto” com Carlos 
Marques. Inspirado no livro “Levantado 
do Chão” de José Saramago. A 
iniciativa destinou-se a alunos do 
Ensino Secundário, de Santiago do 
Cacém e Vila Nova de Santo André, 
que ficaram surpreendidos pela forma 
diferente de contar, e envolvidos pelas 
palavras e a música. A Vereadora, Sónia 
Gonçalves, esteve presente neste 
concerto-teatral.

Semana da Música

A Semana da Música, um dos projetos 
mais emblemáticos da Escola Municipal 
de Música de Santiago do Cacém, 
decorreu de 4 a 6 de junho, em São 
Domingos, no Museu da Farinha. Foram 
cerca de 17 crianças, da Freguesia, que 
frequentaram as oficinas de expressão 
musical orientadas pelos professores da 
Escola Municipal de Música.
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CMSC apoia escavações em Miróbriga 

No âmbito da parceira estabelecida 
entre a Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, a Direção Regional de 
Cultura do Alentejo e a Universidade 
Nova de Lisboa, para o desenvolvimento 
de trabalhos de escavações e análise 
de campo no Sítio Arqueológico de 
Miróbriga, um grupo de 22 alunos 
foi recebido, no dia 6 de junho, pela 
Vereadora Sónia Gonçalves.

Autarquia e Escola Superior de 
Educação promovem estágios
A Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém e a Escola Superior 
de Educação de Lisboa vão dar 
continuidade à parceria que tem sido 
desenvolvida nos últimos anos através 
da realização de estágios de natureza 
académica nas áreas do design, da 
multimédia e das artes visuais. Esta 
parceria procura contribuir para o 
fomento de iniciativas que integrem 
o conhecimento, a criatividade e a 
cultura no contexto do território do 
concelho de Santiago do Cacém.

1.º Encontro Notas Positivas
O 1.º Encontro Notas Positivas sob o 
tema “Educar com Estímulo” decorreu, 
no dia 26 de março, no Centro de 
Atividades Pedagógicas Alda Guerreiro, 
em Vila Nova de Santo André. A 
iniciativa foi promovida pela Federação 
Regional de Setúbal das Associações de 
Pais (FERSAP) e pela Associação de Pais 
e Encarregados de Educação (APEE) da 
EB N.º4 de Santo André.

Ateliê de Percussão 
Criativa

Investimento no EPEI do 
Roncão

A Autarquia procedeu à remodelação 
do espaço de jogo e recreio do EPEI 
do Roncão, num investimento de 
19.175,70€. A intervenção contou 
com a colaboração da Junta de 
Freguesia de São Francisco para a 
execução da betonilha.

Realizou-se, no dia 22 de maio, 
um Ateliê de Percussão Criativa, 
no Auditório Municipal António 
Chainho, em Santiago do Cacém.
A iniciativa teve como objetivo a 
exploração do Djambé, estimulando 
a criatividade e a coordenação em 
grupo de uma forma divertida. 
A atividade decorreu com a 
orientação do professor Pedro 
Ramos da Escola Municipal de 
Música de Santiago do Cacém.
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Juventude
Festival das Cores com milhares de pessoas
O Parque Central, em Vila Nova de Santo André, 
recebeu mais uma edição do Festival das Cores 
onde juntou milhares de pessoas nos três dias. 
Segundo o Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha “com uma grande dinâmica, 
muita juventude, muita arte presente nas várias 
iniciativas”. Para o Autarca “Santo André, 
apesar de não ganhar um festival novo, ganhou 
um festival com outro peso” e acredita que 
“este Festival vai crescer ainda mais, com uma 
dinâmica cada vez maior, com a colaboração 
do Movimento Associativo, com a presença da 
Junta de Freguesia de Santo André, que também 
teve aqui um papel determinante no apoio.
Depois do Festival da Liberdade, em Vila Nova 
de Santo André, no ano de 2019, a Câmara 
Municipal considerou que poderíamos fazer 
algo que pudesse marcar uma nova iniciativa e 
uma nova etapa na freguesia de Santo André. 
Havia duas opções, ou a Autarquia organizava 
um festival de raiz, com organização própria, 
ou, e foi esta a opção tomada, em parceria com 
a ArteCorGeração, Associação que organiza o 
Festival das Cores”, explica o Autarca e, por isso 
a realização desta parceria, sendo a Câmara 
Municipal coorganizadora do evento a par 
com a Junta de Freguesia de Santo André e a 
Associação ArteCorGeração.
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Cultura

Museu de Alvalade recebe distinção
O Museu de Arqueologia de Alvalade 
recebeu uma Menção Honrosa para 
Coleção Visitável, atribuída pela 
Associação Portuguesa de Museologia 
(APOM), anunciada no dia 27 de maio, 
na Academia Militar, na Amadora. Tem 
permanente a exposição “Memórias 
da Terra, das Águas e dos Povos”, que 
proporciona aos visitantes uma viagem 
pela história do território.

“Balad’O” - Lavrar o Mira e a Lagoa
A Lagoa de Santo André recebeu, nos 
dias 11 e 12 de junho, o espetáculo 
“Balad’O”, pela Cie Barolosolo, 
promovido pelo Lavrar o Mira e a 
Lagoa, um projeto que contou com 
os apoios da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e da Junta de 
Freguesia de Santo André.

O 14.º Encontro Internacional de Jazz 
do Litoral Alentejano realizou-se nos 
dias 25 e 26 de fevereiro e 5, 11 e 12 
de março, promovido pela Associação 
Quadricultura com o apoio da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém.

Jazz Alémtejo Teatro nas Freguesias

A companhia de teatro GATO SA 
apresentou a peça “Malteses” durante 
os meses de março e maio nas várias 
freguesias do Município. O espetáculo 
insere-se na iniciativa Litoral Emcena 
que leva o teatro às freguesias.

Exposição “ONTEM” 

Esteve patente no Museu Municipal 
de Santiago do Cacém, de 19 de 
fevereiro a 26 de abril, a exposição 
“ONTEM” da artista Raquel Ventura. 
Os trabalhos foram produzidos em 
vários momentos, com propósitos 
de preencherem ontens dispersos no 
tempo e que se perpetuam na sua 
realidade bidimensional.

Exposição de Claude 
Yersin

Inaugurou no dia 18 de junho, no 
Museu Municipal de Santiago do 
Cacém, a exposição de pintura e 
découpage de Claude Yersin “Uma 
Riqueza Portuguesa: Os Sobreiros e 
seus Corticeiros”.
A exposição está patente até 3 de 
setembro.
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Concerto com Diogo Piçarra

As comemorações do 25 de Abril no concelho de Santiago do 
Cacém foram assinaladas por todas as freguesias do Município 
com um programa repleto de atividades variadas. Tendo como 
ponto alto o concerto com Diogo Piçarra, no dia 24 de abril, no 
Parque Verde da Quinta do Chafariz, em Santiago do Cacém.

25 anos a Semear Leituras

O 25.º aniversário da Biblioteca Municipal Manuel da 
Fonseca comemorou-se, no dia 26 de março, com a 
inauguração da exposição “25 anos a Semear Leituras”, que 
animou as ruas da cidade de Santiago do Cacém com a 
música e as palavras, num momento de celebração.

Aurea dá concerto em Alvalade

O dia 10 de junho ficou marcado em Alvalade pelo concerto 
com Aurea que apresentou o seu novo álbum “Frágil”. Para a 
cantora, a noite foi mágica e de concretização de um sonho.

Campilhas Internacional 

O projeto Campilhas Internacional continua o seu trabalho 
junto da comunidade do Município, realizando várias 
atividades nas escolas e nos centros de dia. Durante o mês 
de abril o destaque foi para o PLAYTIME - um workshop de 
rádio da Casa Branca AC, no qual os participantes foram 
confrontados com uma nova linguagem e novos materiais.

O dia 18 de junho ficou marcado com o regresso do 
Alvalade Arise. A sétima edição decorreu no espaço do 
Futebol Clube Alvaladense, reuniu 10 bandas em palco 
e contou com cerca de 300 apreciadores de puro rock.
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Santiago do Cacém recebeu, nos dias 11 e 12 de junho, a 
18.ª edição do Festival Terras Sem Sombra, com o habitual 
programa centrado na música erudita, no património 
cultural e na biodiversidade.
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Desporto

STC Selvagem / STC 
no Trilho do Gin
Os Chaparros BTT Team Associação 
organizaram no dia 20 de fevereiro o STC 
Ultimate Obstacle Challenge Selvagem, 
no Badoca Safari Park, e no dia 28 de 
maio o STC no Trilho do Gin, na Destilaria 
Black Pig, com o apoio da Autarquia.

3400 ciclistas no BTT Alvalade-Porto Covo
A 22.ª edição do raid BTT Alvalade-
Porto Covo trouxe no dia 15 de maio, 
3400 praticantes de todo o país e 
do estrangeiro para um dos maiores 
eventos do BTT nacional. A organização 
a cargo do Futebol Clube Alvaladense 
contou com a dinâmica de centenas de 
voluntários e o apoio da Autarquia.

Inaugurado relvado sintético em Alvalade

Foi inaugurado no dia 25 de abril o rel-
vado sintético do Campo Municipal de 
Futebol 7 em Alvalade, com a compar-
ticipação da Câmara Municipal em 50% 
da parte não financiável do projeto, num 
montante na ordem dos 22 mil euros.
O novo campo sintético de futebol de 7 
do Alvaladense é mais um equipamen-
to de cariz desportivo que o Concelho 
ganha.

Torneio Seleções de Andebol

Santiago do Cacém recebeu, nos dias 
21 e 22 de maio, o Torneio Seleções 
Regionais Masculinos sub16 - 2021/2022 
GRUPO B, em Andebol, com as equipas 
das Associações de Andebol de Setúbal, 
Leiria, Viseu/Guarda e Santarém.

Kinder CUP AVAL 

O Campo Municipal Miróbriga, 
em Santiago do Cacém, recebeu 
no dia 21 de maio, cerca de 200 
jovens praticantes de voleibol que 
participaram na 3.ª etapa da Kinder 
CUP AVAL 2022.

39.ª Volta ao Alentejo 

Realizou-se de 16 a 20 de março a 39.ª 
Volta ao Alentejo, com passagem da 1.ª 
Etapa (Vendas Novas - Sines) em San-
tiago do Cacém, onde se realizou uma 
meta volante na Avenida D. Nuno Álvares 
Pereira, em frente ao Hotel D. Nuno.
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Corrida da Lagoa
Realizou-se, na Costa de Santo André, 
no dia 9 de julho, a 25.ª Corrida da 
Lagoa de Santo André e a 13.ª Caminha 
da Reserva Natural que “foi mais uma 
vez um grande evento desportivo com 
centenas de participantes”, referiu 
o Presidente da Autarquia, Álvaro 
Beijinha. Os vencedores da 25.ª Corrida 
da Lagoa de Santo André foram Ana 
Lourenço, nos femininos, e Carlos 
Papacinza, nos masculinos.

Campeonato Regional de Duatlo Jovem
Decorreu no dia 12 de março, a 2.ª 
etapa do Campeonato Regional de 
Duatlo Jovem de Lisboa e Alto Alentejo, 
que reuniu cerca de 300 jovens atletas 
em Vila Nova de Santo André. Esta 
prova organizada pelo Santo André 
Sport Club contou com os apoios 
da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, da Junta de Freguesia de Santo 
André e da Federação Portuguesa de 
Triatlo.

Realizou-se de 18 a 20 de março, a 2.ª edição da BAJA TT ACP, organizada 
pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém e Câmara Municipal de Grândola. A prova do Campeonato de Portugal 
de Todo-o-Terreno (CPTT) e do Campeonato Nacional Rally Raid trouxe, 
às desafiantes pistas de areia, 84 equipas, entre “Autos”, “SSV” e “Moto”, que 
percorreram um total de 380 km, entre a partida e a chegada, durante os dois 
dias de competição.

Atlético Basquetebol de 
Santo André recebido nos 
Paços do Município

O Presidente da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, 
acompanhado pelo Presidente da 
Junta de Freguesia de Santo André, 
David Gorgulho, receberam, no dia 28 
de maio, na Sala de Sessões da Sede 
do Município, a equipa do Atlético 
Basquetebol de Santo André (BSA), 
Campeão Nacional da 1.ª Divisão, e que 
subiu à Pro Liga para a próxima época. 

Realizou-se, no dia 5 de junho, 
a Caminhada Bandeira Azul, na 
Reserva Natural das Lagoas de 
Santo André e da Sancha, com 
concentração junto às Piscinas 
Municipais, em Santiago do Cacém. 
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Obras

Cercal do Alentejo

Santiago do Cacém

Vila Nova de Santo André

Deixa-o-Resto/Santo André

1.789.000€
Investimento municipal

Requalificação do Bairro dos Serrotes
Foi aprovada a adjudicação da empreitada de requalificação do espaço público 
no Bairro dos Serrotes, em Vila Nova de Santo André, um investimento na ordem 
de 1 milhão e 789 mil euros, à empresa Vibeiras - Sociedade Comercial de 
Plantas, Lda., com o objetivo de melhorar o ambiente urbano, revitalizar a cidade 
e promover a acessibilidade.

Remodelação de 
condutas de água 
na Rua Centenários 
da Independência 
para melhoria do 
serviço prestado, no 
abastecimento de água. 

Repavimentação da Rua 
José da Graça, no Bairro 
da Carapinha.

Execução das infraestruturas na Rua do Campo de 
Futebol, em Deixa-o-Resto, nomeadamente lancis, 
pluviais, alteração da rede de água, passeios e 
pavimentação num investimento de 70.000€.
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Vila Nova de Santo André

Santiago do Cacém

Concluída a intervenção na Estrada 
Municipal 517, que faz a ligação 
de Santo André, a partir da Aldeia 
à EN 261, num investimento de 
12.647,92€.

Repavimentação da Rua dos Caminhos de Ferro
A Câmara Municipal procedeu à repavimentação da Rua dos Caminhos de 
Ferro, em Santiago do Cacém, devido ao mau estado em que se encontrava o 
pavimento.

Substituição da cobertura existente nas instalações 
municipais em Vila Nova de Santo André
Execução de substituição da cobertura em fibrocimento, existente nas instalações 
municipais na Zona de Atividades Mistas (ZAM), em Vila Nova de Santo André, 
num investimento de 163.506,47€, a cargo da empresa Thermotelha, Lda.

163.506.47€

Execução de beneficiação de 
caminhos nas localidades de Foros 
das Casas Novas, Foros do Locário e 
Relvas Verdes. Os trabalhos a cargo 
da empresa J.J.R. & Filhos, S.A. pelo 
valor de 36.357,67€.

Pavimentação do parque de 
estacionamento, requalificado pela 
Autarquia, na Rua Padre Hermano 
Ferreira de Almeida Lima, em 
Santiago do Cacém.
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www.cm-santiagocacem.pt
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geral@cm-santiagocacem.pt

Álvaro Beijinha.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

Verão marcado pelo 
regresso de grandes 
iniciativas no Concelho

Verão em Segurança
    
O verão e as férias convidam ao lazer e à 
descontração, disfrutando da natureza, 
com idas frequentes à praia, à piscina e 
aos parques aquáticos. Momentos de 
prazer em família e com amigos podem 
tornar-se em situações de sofrimento. A 
consciencialização dos riscos permite a 
sua prevenção. As nossas áreas costeiras 
oferecem excelentes oportunidades de 
lazer e contacto com a natureza. É muito 
importante optar por praias vigiadas, as praias 
com Bandeira Azul garantem a vigilância 
por nadador salvador e a qualidade da água 
de acordo com os requisitos impostos pela 
União Europeia. Junto à água é necessário 
vigiar as crianças de forma atenta e 
permanente. Utilize dispositivos de segurança 
adaptados à idade (coletes, braçadeiras) e 
ensine-os a nadar o mais cedo possível. É 
necessária particular atenção quando as 
crianças brincam com boias, colchões e 
barcos, por serem facilmente arrastados por 
correntes e pelo vento. Quando jogarem 
à bola, não permita que se afastem com 
a intenção de a ir buscar. Não mergulhar 
em locais desconhecidos e/ou com zonas 
rochosas. Desaconselha-se a exposição 
solar entre as 11 e as 17 horas (quando a 
sua sombra é mais pequena que o seu 
próprio tamanho). As caminhadas à beira 
mar, passeios de barco e dias de nevoeiro 
também representam um risco acrescido de 
queimadura. Protetor solar de índice superior 
a 30 deve ser aplicado antes de sair de casa, 
uma vez que a sua ação se inicia 30 minutos 
após a aplicação, reaplicar após o banho. 
Desaconselha-se a exposição solar direta 
de crianças até aos três anos. A utilização 
de roupa adequada, (quando as roupas são 
porosas, as cores mais escuras, são mais 
seguras) chapéu de abas largas e óculos de 
sol, também é muito importante.

Trabalho realizado pela Unidade de Cuidados 
na Comunidade de Santiago do Cacém (UCC 
STC).

É com satisfação que retomamos 
as nossas iniciativas, que tantas 
pessoas tem levado a associar-se 
para convivermos e marcarmos em 
conjunto datas e acontecimentos 
tão significativos para a vida de 
todos nós. As festas, os festivais e os 
eventos desportivos, quer organizados 
pela Câmara Municipal e Juntas de 
Freguesia, quer pelo Movimento 
Associativo, são manifestações do que 
sabemos fazer, com o entusiasmo e o 
empenho característicos das nossas 
gentes e que, depois de mais de dois 
anos de pandemia, todos precisamos.
Temos um Movimento Associativo 
que nos últimos meses se tem 
comprometido com os seus objetivos, 
ultrapassando as mais diversas 
adversidades, atinge patamares 
de excelência na concretização 
de eventos e/ou em participações 
desportivas onde os nossos atletas, 
cada vez mais, conquistam lugares de 
destaque.
Santiago do Cacém desperta um 
interesse crescente. Somos um 
município com qualidade de vida. 
Muitas pessoas escolhem o nosso 
Concelho como destino turístico, 

porque sentem a nossa vida tranquila, o 
ambiente saudável e a segurança. Um 
destino agora mais fácil de encontrar 
através da plataforma Inventrip a que a 
Câmara Municipal se associou. 
Apesar deste nosso otimismo, muitas 
outras questões preocupam-nos no dia 
a dia, e uma delas é a seca severa que 
estamos a enfrentar, transversal a todo 
o país. Nunca é demais apelar a todas 
e a todos para a utilização racional 
da água. Como refere a Campanha 
de Poupança da Água - “Cada Gota 
é Essencial” - por nós lançada em 
junho.  A água é um bem escasso a que 
urge utilizar de modo a evitar o seu 
desperdício.
Não menos importante é a situação 
dos incêndios que, infelizmente, não 
deixaram de lado o nosso território, 
minimizados pela pronta intervenção dos 
nossos Bombeiros e da Proteção Civil 
Municipal, evitando a sua propagação e 
situações de risco maiores.
Fica aqui o nosso agradecimento 
aos Bombeiros, essas mulheres e 
homens, que muitas vezes arriscando 
a sua própria vida protegem a nossa 
população desse flagelo que são os 
incêndios.


