
Desenvolvimento
Arrebita Alentejo o evento 
cujo protagonista foi a 
gastronomia
Pág. 2

Desporto
Gala do Desporto con-
sagrou atletas, clubes e 
associações
Pág. 16

Saúde
São Francisco da Serra re-
cebe balcão SNS 24, uma 
mais-valia para a Freguesia
Pág. 5

trimestral | distribuição gratuitan.º 59 dezembro | 2022



2
INFORMAÇÃO MUNICIPAL  |  DEZEMBRO 2022

Desenvolvimento
Económico

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
Ficha Técnica
Propriedade/Editor: Município de Santiago do Cacém
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém
Tel. 269 829 400 - Fax 269 829 498
NIPC 502 130 040

Diretor: Álvaro Beijinha (Presidente da CMSC)

Redação e Paginação: Divisão de Comunicação e Imagem
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém

Fotografia: Divisão de Comunicação e Imagem

Foto de Capa: Boas Festas

Impressão: Tipografia Lobão
Rua Quinta do Gato Bravo, 5 - Feijó
2810-069 Almada
Tiragem: 15.500 exemplares

Anotado na:
Entidade Reguladora para a Comunicação Social

Estatuto Editorial: consultar em https://www.
cm-santiagocacem.pt/atualidade/boletim-municipal/

Chefs, comida, música...o Arrebita
Alentejo “arrebitou” Santiago do Cacém

Arrebita Alentejo decorreu nos dias 
19 e 20 de novembro, em Santigo do 
Cacém. Ao todo, 23 chefs da região 
e de todo o país, jovens talentos e 
cozinheiros consagrados, pasteleiros 
e padeiros “invadiram” o Mercado 
Municipal, numa festa inédita, cujos 
protagonistas foram a gastronomia 
e os produtos do Alentejo. A eles, 
juntaram-se os Farra Fanfarra, os DJs 
Funkamente e a banda de Toty Sa’Med, 
a estrela em ascensão da nova cena 
musical angolana.
No sábado, projetos inovadores e 
jovens que estão a dar cartas na 
nova cena gastronómica alentejana 
mostraram a sua criatividade e uma 
nova abordagem à comida tradicional. 
No domingo, foi a vez de chefs 
consagrados pelo Guia Michelin 
tomarem conta do Mercado, lado a 

lado com os produtores da região. 
E porque estamos no Alentejo, 
destaque também para os vinhos 
da região, para o gin da terra que 
conquistou o mundo, Black Pig, e 
o projeto mais recente, também da 
região, Gin dos Boticos.



INFORMAÇÃO MUNICIPAL  |  DEZEMBRO 2022

3

Feira do Monte atrai 
milhares de visitantes

Balanço muito positivo para a edição 
2022 da tradicional Feira do Monte 
que decorreu, de 2 a 4 de setembro, 
no Parque de Feiras e Exposições 
em Santiago do Cacém. Milhares 
de visitantes trouxeram animação 
e participaram num programa que 
apostou na música, na gastronomia, no 
artesanato e na feira franca.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha fez 

um balanço “claramente positivo”, não 
só pelo “feedback que recebemos das 
pessoas, mas pela presença registada 
de milhares de visitantes, muitas 
famílias e muita juventude, no recinto 
da Feira durante estes três dias.”
Para Álvaro Beijinha, a Feira do Monte 
tem “o desafio de passar às gerações 
mais novas todo o conhecimento sobre 
o nosso património” do artesanato, do 
fado, do cante e do folclore que marca 
a identidade do nosso Concelho.

2.º Festival da Patanisca 
no Cercal do Alentejo
O Cercal do Alentejo recebeu, nos 
dias 5 e 6 de agosto, o 2.º Festival da 
Patanisca, nestes dois dias, o Largo dos 
Caeiros foi o anfitrião de pataniscas 
para todos os gostos, tasquinhas, 
concertos e um showcooking.
No dia 5 de agosto, atuou Eurico, 
seguido de DJ/Violinista Mouriz e no dia 
6, os HMB, seguidos do DJ Dadão. 
No âmbito do Festival realizou-se, de 
26 de julho a 6 de agosto, o “Roteiro 
Gastronómico”, dedicado à patanisca, 
que decorreu nos restaurantes aderentes.

SSW traz vida às 
ruas da Cidade

Santiago Style Weekend (SSW) regres-
sou, nos dias 29 e 30 de julho, e as 
noites de Santiago do Cacém voltaram 
a ser diferentes com um evento que 
traz vida às ruas da cidade. As lojas 
aderentes tiveram horários alargados, 
com promoções, música ao vivo, DJs, 
degustações de produtos locais, artes 
plásticas e circenses. Durante os dois 
dias trouxeram animação e glamour à 
cidade de Santiago do Cacém enchen-
do-a de festa e cor.

Município no encontro 
“Iacobus Mundi” 
A convite do Governo Regional da 
Galiza, o Presidente da Câmara, Álvaro 
Beijinha, acompanhado pelo Chefe de 
Gabinete, Joaquim Pinheiro, participou, 
nos dias 20, 21 e 22 de outubro, no 
“Iacobus Mundi” encontro de cidades 
e territórios Xacobeus de todo o 
mundo, onde o nosso Município foi 
convidado para integrar um painel com 
os municípios do Porto, Braga e com a 
Federação Portuguesa dos Caminhos 
de Santiago.
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Turismo

Passeios pela Nossa Terra

Realizou-se, no dia 2 de outubro, no âm-
bito da iniciativa Passeios pela Nossa Terra, 
uma caminhada, num percurso de 18 km, 
pelo caminho histórico da Rota Vicentina 
(Santiago do Cacém – Vale Seco).

Dinâmicas de integração
com agentes turísticos
O município de Santiago do Cacém 
promoveu, dia 18 de outubro, uma 
visita com caráter instrutivo integrada 
na iniciativa Dinâmicas de Integração 
com Agentes Turísticos. Esta iniciativa 
teve como objetivo aprofundar o 
intercâmbio e promover a colaboração 
e cooperação entre os agentes 
turísticos do nosso concelho, relações 
que podem estruturar e consolidar 
o turismo como um instrumento 

de desenvolvimento da região. A 
iniciativa contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha, e do Vereador Albano Pereira. 
Participaram na visita 60 pessoas entre 
empresários da hotelaria, restauração, 
bebidas e produtos regionais, assim 
como, os alunos do curso profissional 
de turismo dos agrupamentos de 
escolas de Santiago do Cacém e de 
Santo André.

Os participantes tiveram a oportunidade 
de fazer uma caminhada interpretativa 
da paisagem, flora e habitats com a guia 
botânica Mónica Martins.

2.º prémio “Reflexo de Um Misterioso 
Entardecer” de Sónia Bernardo

3.º prémio “Treino matinal no Jardim da 
Tapada” de Rita Célia Gamito

1.º Prémio “Moinho de Vento da 
Quintinha”de Henrique Miguel Figueira

Fotografias vencedoras da VI edição do 
Concurso de Fotografia.

Concurso de fotografia
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São Francisco da Serra 
recebe Balcão SNS 24

“Demência – Desafios no 
Cuidar”
O Presidente da Autarquia, Álvaro 
Beijinha, fez a abertura dos trabalhos 
do seminário promovido pela 
Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, 
em colaboração com o Centro de 
Medicina de Reabilitação de Alcoitão, 
que decorreu no dia 3 de outubro, no 
Centro de Formação da Fundação.
O Autarca sublinhou a importância de 
se debater a temática “porque a saúde 

mental não pode ser esquecida, pois a sua 
garantia e acompanhamento é essencial 
para o bem-estar dos indivíduos, das 
famílias e da própria sociedade”.

Autarquia cedeu terreno à ULSLA 
para novo Centro de Saúde

A Câmara Municipal aprovou a 
cedência de um terreno, à Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano 
(ULSLA), com vista à construção do 
novo Centro de Saúde de Santiago 
do Cacém. A Autarquia disponibiliza o 
terreno a título gratuito, em virtude de 
se destinar à construção de um Centro 
de Saúde e o mesmo ser de manifesto 

interesse público, e que foi aceite pela 
ULSLA.
A Câmara Municipal tem reivindicado, 
junto da tutela do Ministério da Saúde, 
a construção de um novo Centro de 
Saúde para a cidade de Santiago do 
Cacém, sendo esta, também, uma 
reivindicação da população e das 
Comissões de Utentes. 

A freguesia de São Francisco da Serra 
tem desde agosto, o primeiro Balcão 
SNS 24 no concelho de Santiago 
do Cacém. A inauguração deste 
espaço contou com as presenças 
do Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, e da Vereadora Sónia 
Gonçalves, do Secretário da Junta 
de Freguesia de São Francisco da 
Serra, Pedro Gamito, do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, António 
Lacerda Santos, da Presidente do 
Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano 
(ULSLA), Catarina Filipe, do Presidente 
do Conselho de Administração dos 
Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, Luís Goes Pinheiro, e de 
Margarida da Silveira  em representação 
da Administração Regional da Saúde do 
Alentejo.
No Município de Santiago do Cacém, 
o Balcão SNS 24 está a funcionar na 
Junta de Freguesia de São Francisco 
da Serra, que aderiu a este programa 
descentralizado do Ministério da Saúde.
O Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, manifestou a sua 
“satisfação por estarmos a assinalar 
este novo serviço”.
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Educação

Câmara Municipal garante apoios 
escolares em novo ano letivo

Com o início de mais um ano letivo, 
a Câmara Municipal volta a assegurar, 
gratuitamente, a 991 alunos do 1.º 
ciclo do Ensino Básico, os cadernos de 
fichas de atividades correspondentes 
a todas as matérias de cada ano, sem 
necessidade de devolução, num valor 
na ordem dos 37 mil euros.
No âmbito da Política Municipal em 
matéria de Ação Social Escolar, com 
um investimento de cerca de oito mil 
euros, foi definido para os alunos da 
educação pré-escolar e do 1.º ciclo do 
ensino básico, com os Escalões A e B, 
o apoio para a aquisição do material 
escolar, a ser levantado nas papelarias 
dos agrupamentos de escolas, assim 

como, para as visitas de estudo dos 
alunos do 1.º ciclo a ser transferido 
para o agrupamento de escolas, 
quando realizadas.

A Autarquia assegura as Atividades de 
Animação e Apoio à Família no 
pré-escolar que prestam apoio, das 
08h30 às 18h30, a 507 crianças 
dos 15 jardins de infância públicos 
do Concelho, o que significa um 

investimento na ordem de 60 mil euros 
mensais em vencimentos.
Na área da educação a Autarquia 
realiza um investimento constante, 
todos os anos letivos, na ordem de 
um milhão e meio de euros. Uma 
estratégia definida para uma área 
que considera prioritária, colocada 
em prática, há vários anos letivos, 
independentemente do processo de 
transferência de competências levado a 
cabo pelo Governo, que passou para a 
responsabilidade do Município todos os 
estabelecimentos de ensino dos quatro 
agrupamentos de escola do Concelho, 
nomeadamente o de Santiago do 
Cacém, o de Cercal do Alentejo, o de 
Alvalade – Professor Arménio Lança, e 
o de Santo André.
Os apoios prestados abrangem, ainda, 
as refeições e os transportes escolares, 
que no ano letivo 2021/2022 atingiram 
um montante na ordem dos 800 mil 
euros.

1 milhão e quinhentos 
mil euros

investimento municipal
anual na área da educação
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Autarquia dá boas-vindas a 
pessoal não docente

A Câmara Municipal promoveu, durante 
o mês de agosto, um conjunto de 
reuniões de trabalho com o pessoal 
não docente dos agrupamentos de 
escolas do Concelho, com o objetivo 
de preparar mais um ano letivo. Os 

Autarquia e Agrupamento de Escolas 

de Santo André firmam protocolo

A Câmara Municipal e o Agrupamento 
de Escola de Santo André assinaram, 
no dia 18 de agosto, um protocolo 
que promove a aprendizagem e 
a formação de jovens em áreas 
técnicas potenciando a sua inserção 
no mercado de trabalho. O objetivo, 
específico, é o de estabelecer uma 
cooperação no âmbito da candidatura 

do Centro Tecnológico Especializado 
(CTE) Industrial, para os cursos de 
Técnico(a) de Manutenção Industrial 
de Metalurgia e Metalomecânica, 
curso Técnico(a) de Logística, curso de 
Técnico(a) de Manutenção Industrial de 
Metalurgia e Metalomecânica variante 
de Eletromecânica e o curso de 
Técnico(a) de Instalações Elétricas.

encontros serviram, também, para dar 
as boas-vindas aos(às) trabalhadores(as) 
das escolas que devido à transferência 
de competências na área da educação, 
levada a cabo pelo Governo, passaram 
a integrar os quadros da Autarquia.

Festival Naturkids
O Parque Central, em Vila Nova de 
Santo André, recebeu, no dia 5 de 
outubro, o Festival Naturkids, um 
dia de festa com muitas atividades e 
animação para as crianças.
Nesta primeira edição esteve em 
debate a ansiedade infantil que 
contou com a participação da 
Vereadora da Educação da Câmara 
Municipal, Sónia Gonçalves.
A iniciativa teve a organização 
da Associação Naturkids em 
coorganização com a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Santo André.
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Comunidade

População sénior com atividades diversas
No âmbito do Contrato Local de 
Desenvolvimento Social de 4.ª 
Geração (CLDS-4G), que tem como 
lema “Santiago do Cacém – Ativo 
Sénior 65+ – Município Com Vida”, 
a Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, como entidade local 
executora das ações, e a Associação 
de Desenvolvimento do Litoral 
Alentejano (ADL), como entidade 
local coordenadora da parceria, 
têm desenvolvido um conjunto de 
iniciativas destinadas à população 
idosa e pessoas com deficiência 
do Concelho, como forma de 
promover a inclusão social de grupos 
populacionais que revelem maiores 
níveis de fragilidade social.

Olimpíadas Sénior

Realizou-se, no dia 4 de outubro, 
como forma de assinalar o 
Dia Internacional do Idoso, as 
Olimpíadas Sénior, que decorreram 
no Parque Urbano do Rio da 
Figueira, em Santiago do Cacém, 
com a participação de centenas de 
seniores. 

Retalhando 
Saberes – No Café 
do Retorta onde 
as histórias se 
encontram…
Esta iniciativa tem proporcionado 
grandes momentos de convívio e 
partilha aos nossos seniores. No dia 
29 de setembro realizaram um Passeio 

Cultural à Herdade do Cebolal, numa 
visita guiada por Luís Lufinha Mota 
Capitão, que gere este projeto familiar, 
existente deste 1890.
No dia 19 de outubro, mais um 
momento de convívio, com as 
histórias contadas e musicadas à 

moda antiga por Maria Adélia Botelho 
e o seu acordeão. A Vereadora da 
Cultura, Sónia Gonçalves, participou 

no encontro realçando a importância 
destes momentos, de tertúlia e 
convívio, para combater o isolamento e 
promover um envelhecimento ativo.
A contadora Bru Junça trouxe à 

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, 
no dia 16 de novembro, um momento 
de cantos, contos e recontos. 
Na tarde do dia 5 de dezembro, a 
iniciativa Retalhando Saberes – No 
Café do Retorta onde as histórias 
se encontram… ofereceu uma tarde 
diferente de convívio e partilha, num 
momento musical com Fernando Malão.
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Autarquia e Repsol Polímeros 
assinaram protocolo com 32 entidades
A Câmara Municipal e a Repsol 
Polímeros assinaram, no dia 9 de 
agosto, o protocolo de colaboração 
com 32 associações e entidades 
desportivas, culturais, sociais e 
humanitárias do Concelho, que 
envolvem uma verba total de 70 mil 
euros. As assinaturas foram realizadas 
no Edifício-sede do Município, pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha, pela Diretor do Complexo 
de Sines da Repsol Polímeros, Arsénio 
Salvador, e pelos representantes do 
movimento associativo, na presença da 
Vereadora com os pelouros da cultura 
e ação social, Sónia Gonçalves.

Autarquia remete para IP 
abaixo-assinado

A Câmara Municipal está ao lado da 
reivindicação da população de Vila 
Nova de Santo André que através de 
um abaixo-assinado apela às entidades 
competentes para que seja construída 
uma passadeira pedonal, na estrada 
regional 261-5, junto às bombas de 
combustível da Galp, de modo a ligar os 

bairros da Atalaia e da Lagartixa à zona 
comercial e de serviços da cidade, de 
forma mais direta. A Câmara Municipal, 
por intermédio da Junta de Freguesia de 
Santo André, remeteu ao Presidente da 
Infraestruturas de Portugal (IP), António 
Laranjo, o documento que reivindica 
uma “cidade unificada”.

Dia Mundial do Animal

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Animal, numa colaboração 
da Câmara Municipal com o SEPNA, 
foram realizadas, no dia 4 de outubro, 
ações de sensibilização com crianças 
das escolas do Município com o intuito 
de prevenir o abandono e promover o 
bem-estar animal e a saúde pública. A 
iniciativa decorreu em todas as escolas 
do Concelho.
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CLASSC reuniu 
e apresentou 
resultados

O Conselho Local de Ação Social 
de Santiago do Cacém (CLASSC) 
reuniu, no dia 2 de novembro, no 
Auditório Municipal António Chainho. 
A ordem de trabalhos foi composta 
pela aprovação do parecer do Núcleo 
Executivo da CLASSC à candidatura 
apresentada pela Santa Casa da 
Misericórdia de Santiago do Cacém 
para um novo equipamento residencial 
de seniores, a apresentação da 
atividade da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Santiago do 
Cacém (CPCJSC), e os resultados 

referentes ao 2.º ano de execução 
do projeto Contrato Local de 
Desenvolvimento Social- 4.ª Geração 
(CLDS-4G) – Santiago do Cacém Ativo. 

Reunião com entidades de apoio 
às vítimas de violência doméstica

No âmbito do Protocolo para a 
Territorialização da Rede Nacional de 
Apoio às Vítimas de Violência Doméstica 
dos municípios de Santiago do Cacém, 
Alcácer do Sal, Grândola e Sines realizou-
se a 12.ª reunião da Comissão Técnica 
de Acompanhamento do Protocolo 
em Santiago do Cacém, na Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca.
O Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Albano Pereira, abriu 

a reunião sublinhando o trabalho 
desenvolvido pelas entidades presentes 
na luta contra a violência doméstica 
e no apoio às vítimas. A reunião teve 
como principal objetivo a apresentação 
dos dados de execução física das 
respostas especializadas de intervenção 
com vítimas de violência doméstica 
promovidas pela Intervir.Com – 
Associação, em articulação com a 
restante rede de parceria.

A convite da cidade húngara de 
Szombathely, o Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro Beijinha e 
a Vereadora, Mónica Pires de Aguiar, 
participaram, em agosto, na festa anual 
Savaria Historical Carnival. A cidade de 
Szombathely é geminada com Santiago 
do Cacém desde 2019.
O encontro serviu para retomar 
os laços entre os dois municípios 
e aprofundar a cooperação a nível 
económico, cultural e social.

Participação no Savaria 
Historical Carnival na 
Hungria
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Diz, NÃO à violência!
A Câmara Municipal e a Comissão 
para Cidadania e Igualdade de Género 
(CIG) assinaram um protocolo de 
colaboração, no dia 6 de dezembro, 
durante a sessão de sensibilização e 
informação com o mote “Diz, NÃO à 
Violência! – Prevenir e combater todas 
as formas de violência, com especial 
olhar na violência contra as mulheres”, 
que teve lugar no Auditório Municipal 
António Chainho. A sessão teve como 
oradoras Sónia Gonçalves, Vereadora 
da Autarquia, Sandra Ribeiro, Presidente 
da CIG, Cabo Mónica Madruga, em 
representação do Núcleo de Idosos em 
Segurança do Destacamento Territorial 

da GNR de Santiago do Cacém e 
Sandra Benfica, dirigente do Movimento 
Democrático de Mulheres (MDM).
A Vereadora Sónia Gonçalves, com o 
pelouro da Ação Social, sublinhou que 
as questões da igualdade de género e 
de direitos “são sempre importantes, 
e este protocolo vem reforçar o 
trabalho já consolidado que temos 
vindo a desenvolver nesta área.” A 
Autarca avança que esta parceria, agora 
estabelecida, “permite ter uma equipa 
com elementos da Câmara Municipal 
e de entidades externas, a trabalhar na 
elaboração do Plano Municipal para a 
Igualdade.

49,2 milhões de euros para as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 2023 

A Assembleia Municipal de Santiago do 
Cacém aprovou, por maioria, na reu-
nião de dia 16 de dezembro, as Grandes 
Opções do Plano (GOP) e Orçamento 
para o ano de 2023. A proposta de Or-
çamento Municipal para o próximo ano 
apresenta um valor de 49,2 milhões de 
euros, mais 8,5 milhões do que em 2022, 

representando um forte investimento no 
Concelho e na melhoria das condições 
de vida da população.
Uma grande componente do orçamen-
to do próximo ano reflete-se num con-
junto de obras, de que são exemplo a 
continuação da requalificação da Área 
de Acolhimento Empresarial e a inter-

venção, agora iniciada, do Bairro dos 
Serrotes, em Vila Nova de Santo André. 
A requalificação do Jardim Municipal 
de Santiago do Cacém e envolvente e a 
Loja do Cidadão. O Cinema de Alvalade 
e o Cineteatro de Ermidas-Sado, cujas 
obras estão em curso, mas que têm 
reflexos no orçamento para 2023, bem 
como intervenções previstas na área da 
educação.
A situação da subida da inflação, do 
custo de vida e o ciclo económico 
internacional que se vive tornou a ela-
boração deste orçamento mais difícil, 
comparativamente a anos anteriores, 
porque à data temos calculados os 
custos das obras já adjudicadas e das 
que pretendemos lançar, assim como 
da aquisição de materiais e de equipa-
mentos, mas é difícil antecipar valores.
O orçamento reforça os apoios na 
área do desporto e da cultura, com um 
aumento de 10%. 
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Cultura

14.º Prémio de Conto Manuel da Fonseca 
para “101 Contos de Bolso”
A cerimónia de entrega do 14.º Prémio de Conto Manuel 
da Fonseca decorreu, no dia 15 de outubro, na Biblioteca 
Municipal de Santiago do Cacém.
A Vereadora da Cultura na Câmara Municipal, Sónia 
Gonçalves, sublinhou que o Prémio “pretende eternizar o 
nome de Manuel da Fonseca.” Sobre a obra vencedora, “101 
Contos de Bolso”, Sónia Gonçalves felicitou Maria Teresa 
Meireles e mostrou a sua satisfação pela escolha da autora 
em apresentar a sua obra ao Prémio de Conto Manuel da 
Fonseca. A Vereadora, durante a Cerimónia, destacou a 
“dinâmica do Município no âmbito cultural como um pilar da 
nossa atividade autárquica, pois são inúmeras as iniciativas 
que promovemos e que apoiamos.”

Alvalade Medieval Festa de Verão em Ermidas-Sado

A vila de Alvalade “vestiu-se a rigor”, nos dias 16, 17 e 18 de 
setembro, para viver uma verdadeira aula de História ao vivo 
com o regresso do Alvalade Medieval. 
Foi a 20 de setembro de 1510 que D. Manuel I atribuiu a Carta 
de Foral a Alvalade e, 512 anos depois, esta Vila, no concelho 
de Santiago do Cacém, assinala a data com a recriação da 
vida na época e leva os visitantes numa viagem no tempo. 
A vila alentejana recebeu milhares de visitantes, nestes três 
dias, onde se regressa ao passado medieval.

Decorreu, de 13 a 15 de agosto, a Festa de Verão, em 
Ermidas-Sado, promovida pela Câmara Municipal e Junta 
de Freguesia. Foram dias de muita animação que tiveram 
como ponto alto o concerto de Nuno Ribeiro. O Presidente 
da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, o Presidente da Junta 
de Freguesia, Carlos Parreira, e a Vereadora Mónica Pires de 
Aguiar, marcaram presença nesta Festa de Verão. A iniciativa 
fez parte da Programação Cultural em Rede, Alentejo Litoral, 
Santiago em Festa, cofinanciada pelo Portugal 2020 e União 
Europeia.
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Teatro nas Freguesias

No mês de agosto o teatro regressou 
às Freguesias com a peça “Tiempos 
Viejos” pela Companhia TanTonTería.
Esta peça integrou o projeto Litoral 
Encena, uma parceria da AJAGATO com a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
Tudo começa com José, que foge 
de sua residência para realizar um 
sonho que jamais poderia realizar: 
pular de paraquedas. Assim, ele quer 

mostrar a todos que ainda é válido e 
que quer viver. Vicenta, no entanto, é 
uma velhinha simpática que apanha o 
comboio para... onde quer que seja! 
Ambos estão imersos em uma jornada 
comum em que se descobre que o 
importante não é tanto o destino, 
mas o caminho que é percorrido e 
principalmente com quem você decide 
fazer esse caminho.

Alvalade

Ermidas-Sado

S. Francisco da Serra

Ateliês de Verão - Museu 
em Férias
Decorreu, durante o mês de julho, nos 
Museus Municipais, a iniciativa Ateliês 
de Verão - Museu em Férias.
A iniciativa decorreu no Museu 
Municipal de Santiago do Cacém, no 
Museu do Trabalho Rural em Abela e 
no Museu de Arqueologia de Alvalade.
Os participantes realizaram 
atividades de pintura de t-shirts, 
aula de yoga, ateliês de percussão 
com o professor Pedro Ramos 
e de cerâmica com a artesã Ana 
Paula Lança. As crianças puderam 
estimular o gosto e a aptidão para 
atividades culturais, artísticas, 
ambientais e gastronómicas.

Abela

Cercal do Alentejo

Santa Cruz

Santo André Vale de Água
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Litoral EmCena 2022

“Une Histoire Vraie” Litoral, em estreia 
absoluta, no dia 8 de dezembro, pela 
companhia “da casa”, GATO SA. Um 
espetáculo de teatro físico criado e 
dirigido pelo encenador francês Lionel 
Ménard, discípulo de Marcel Marceau, 
que encerrou da melhor forma a 
temporada 2022 do Litoral EmCena.
A peça subiu ao palco do CAPAG, 
também, nos dias 9 e 10 de dezembro. 

FADOalado em espetáculo no 
Auditório Municipal
O Auditório Municipal António 
Chainho recebeu, no dia 22 de julho, 
o espetáculo musical com o grupo 
FADOalado, um grupo da Ilha Terceira, 
que iniciou o seu projeto em 2016. 
O grupo é composto por cinco 
músicos e cinco vozes, Ricardo 
Martins no bandolim, Gonçalo Fouto 
no acordeão, Diogo Brasil na guitarra 
clássica, Tânia Gaspar no piano, 
Bernardo Oliveira na percussão, nas 
vozes Sara Mota, Leandra Mota, Ivânia 
Pires, Lizélia Toste e Filipa Lima.

“C”extas de Cultura com Rogério Charraz
Realizou-se no dia 18 de novembro no 
Auditório Municipal António Chainho, 
mais uma noite de “C”extas de Cultura 
com Rogério Charraz a apresentar o 
seu disco conceptual “O Coreto”. Uma 
iniciativa organizada pela Quadricultura 
com o apoio da Câmara Municipal.
“O Coreto” é um disco conceptual, 
com músicas de Rogério Charraz, le-
tras de José Fialho Gouveia e produção 
de Luísa Sobral. 

Juntos celebrámos 
o Livro!
Decorreu, nos dias 14, 15 e 16 outu-
bro, a 1.ª Edição da Festa do Livro da 
Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, 
no Centro Histórico de Santiago do 
Cacém. Esta iniciativa, coorganizada 
com a Câmara Municipal e com o 
apoio de diversas entidades do Con-
celho, pretendeu proporcionar um 
conjunto de atividades à população, 
sendo o Livro o elo de ligação entre 
as mesmas. Integraram o programa, 
diversas atividades como palestras, 
workshops, momentos de degusta-
ção, atividades lúdicas, contadores 
de histórias, teatro, música, sessões 
de autógrafos com escritores, troca e 
venda de livros, entre outras.
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Dia do Município

As comemorações do Dia do Município decorreram com várias 
iniciativas nos dias 24 e 25 de julho. O concerto, no Parque 
Verde da Quinta do Chafariz, com as bandas do Município e 
os corais Harmonia, Harmonia Juvenil, Vozes D’Arte e a Escola 
Municipal de Música, foi o ponto alto das comemorações.

Palavras ao Relento trouxe, no dia 17 de setembro, à Biblioteca 
Municipal Manuel José “do Tojal”, ”As Palavras de Saramago” 
pelo coletivo Bocados Brutais para assinalar as comemorações 
do centenário de José Saramago e o aniversário da Biblioteca 
Municipal Manuel José “do Tojal”, em Vila Nova de Santo André.

Aniversário da Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal”

Concerto Coral Vozes D’Arte

O Coral Vozes D’Arte, de Vila Nova de Santo André, 
apresentou-se ao público, nesta época de Natal, com dois 
concertos, nos quais se fez acompanhar pelo Ensemble de 
Guitarras da Escola Municipal de Música.

“A casa de Bernarda Alba”

A peça Genoma B, pela companhia ALBADULAKE, subiu ao 
palco do Auditório Municipal António Chainho, no dia 1 de 
dezembro, com casa cheia para assistir a um espetáculo único 
e original, numa adaptação da obra de Frederico Garcia  Lorca.

No Dia Mundial da Música, 1 de outubro, a Sociedade 
Recreativa Filarmónica União Artística de Santiago do 
Cacém (SRFUA) promoveu um ensaio aberto, na sua sede.

Melchiades Montenegro escritor, poeta e artista 
plástico brasileiro foi recebido na Câmara Municipal
pelo Presidente Álvaro Beijinha, e pela Vereadora 
da Cultura, Sónia Gonçalves. O escritor ofereceu às 
Bibliotecas Municipais o seu mais recente romance 
histórico intitulado “O ESCAMBO”. 
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Desporto

1.ª Gala do Desporto consagra atletas, 
clubes e associações

A 1.ª Gala do Desporto do Município 
de Santiago do Cacém distinguiu, 
numa noite de consagração marcada 
pela emoção, o trabalho, o esforço 
e a dedicação de atletas individuais, 
clubes e associações desportivas do 
Concelho. A cerimónia, que teve lugar, 
no dia 25 de novembro, no Auditório 
Municipal António Chainho, prestou 

o devido reconhecimento pelos 
resultados de destaque obtidos no 
ano desportivo 2021/2022 e distinguiu 
quem teve um papel preponderante, ao 
longo da sua vida, no desenvolvimento 
e promoção do desporto.
O ponto alto da noite foi a atribuição 
do prémio “Homenagem carreira”, 
a título póstumo, a António Santos, 

mais conhecido por Toninho, jogador 
histórico do União Sport Club.

2.º Trail Running A’Bella

Decorreu, no dia 30 de outubro, o 2.º 
Trail Running A’Bella, organizado pelo 
Sporting Futebol Clube Abelense.

Trail da Costa Vicentina 

O Trail da Costa Vicentina juntou 
milhares de atletas numa prova que 
percorreu belíssimos trilhos e caminhos.

VI Trail Vitoriano

Regressou, no dia 20 de novembro, 
e juntou 554 participantes, no trail e 
caminhada, organizado pelo VFCE.
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Férias Jovens com investimento de 64 mil euros

A Câmara Municipal proporcionou, a 
323 crianças e jovens do Concelho, 
entre os 7 e os 14 anos, umas férias 
diferentes, com momentos de diversão 
e convívio em mais uma edição da 
iniciativa Férias Jovens 2022. 
O programa incluiu sessões de cinema, 
idas às piscinas descobertas do Rio de 
Figueira e Piscinas Municipais cobertas, 
dias de praia, atividades desportivas 
e visitas a dois parques temáticos 
(Quantum Park e Slide & Splash), num 

investimento por criança de cerca de 
200 euros, num valor total de cerca de 
64 mil euros. 
À semelhança dos últimos anos, 
voltou a proporcionar, gratuitamente, 
momentos inesquecíveis aos 
participantes, assegurando, também, 
o almoço e o transporte para as 
atividades. Esta é também uma 
importante resposta social que o 
Município proporciona a muitas 
famílias durante as férias de Verão.

Realizou-se, no dia 25 de setembro, em 
Santiago do Cacém mais uma edição 
do STC Ultimate Obstacle Challenge, 
uma prova combinada de corrida e 
transposição de obstáculos naturais 
e artificiais, realizada em circuitos 
inseridos na natureza e urbano, 
nomeadamente na zona histórica 
da cidade de Santiago do Cacém, e 
que juntou mais de duas centenas de 
atletas.

O Parque Central, em VNSA, recebeu, 
no dia 24 de setembro, a 5.ª edição 
da prova Correr pela Europa, 
uma prova cujo objetivo é o de 
sensibilizar os cidadãos europeus a 
escolherem opções de mobilidade 
mais sustentáveis, no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu. O Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, 
e o Presidente da Junta de Freguesia 
de Santo André, David Gorgulho, não 
deixaram de participar nesta prova.

STC Ultimate Obstacle 
Challenge 2022

FIM Enduro Vintage Trophy traz prova 
mundial ao Concelho
Realizou-se, de 28 de setembro e 2 de 
outubro, no concelho de Santiago do 
Cacém , o FIM Enduro Vintage Trophy 
reunindo motas vintage, originais 
dos anos 60 aos 90, conduzidas por 
estrelas nacionais e internacionais do 
motociclismo.

O Presidente da Câmara Municipal, 
Álvaro Beijinha, sublinhou a 
importância da realização da FIM 
Enduro Vintage Trophy no Município, 
assim como o “trabalho que o 
MotorSport de Santo André tem 
realizado ao longo dos anos.
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Obras

São Domingos

Alvalade

Vila Nova de Santo André

Abela

Substituição de 
pavimento na zona 
de passeio e acesso às 
garagens nas traseiras da 
Praça da Concórdia.

Dando continuidade ao trabalho de pavimentação de ruas para melhorar a 
circulação automóvel, procedeu-se a pavimentação de ruas na localidade de São 
Domingos.

Pavimentação de Ruas

Requalificação do 
cinema de Alvalade, 
num investimento de um 
milhão de euros.

Construção da rede de águas pluviais na Rua D. António 
Almeida Fernandes, para o desvio de águas, que se 
aglomeravam neste arruamento durante o inverno.
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Santo André /Santiago  do Cacém

Investimento de 83.741,90€

1.789.000€
Investimento municipal

Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal vai avançar com a requalificação do espaço público do Bairro 
dos Serrotes, através de trabalhos adjudicados à empresa Vibeiras, S.A.
Trata-se de uma intervenção com um custo 1.789.000€, totalmente suportado 
pela Autarquia. Dado que se trata de um bairro densamente arborizado houve a 
necessidade do corte de 91 exemplares que serão substituídos por 141 novas árvores.

Requalificação do Bairro dos Serrotes

Procedeu-se aos ajardinamentos e melhoramentos de espaços exteriores da Avenida 
Manuel da Fonseca, Rua dos Cravos, Rua do Monte, Praceta da Igualdade – Bairro 
Azul, Bairro do Pinhal, Bairro das Flores e Bairro do Horizonte, em Vila Nova de Santo 
André. Em Santiago do Cacém foram ajardinados os espaços públicos em Relvas 
Verdes e no Bairro São Sebastião. Um investimento global de 83.741,90€.

Bairro Horizonte/VNSA Relvas Verdes

Foram construídas em Ermidas-Sado as 
redes pluviais na Rua Nossa Senhora 
da Conceição, Rua 8 e Rua 18 com 
a finalidade de melhorar estes 
arruamentos da Vila. Posteriormente 
será efetuada a pavimentação.

Obras de repavimentação na Rua do 
Rio da Velha e na Rua da Casa Nova, 
na ZIL, em Santiago do Cacém.

Repavimentação no lugar do Retiro 
do Pontão no Cercal do Alentejo.
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www.cm-santiagocacem.pt

www.facebook.com/munsantiagocacem

http://twitter.com/cmsantiagocacem

geral@cm-santiagocacem.pt

Álvaro Beijinha.

Mensagem do Presidente
da Câmara Municipal

Santiago do Cacém 
um território de 
referência

A saúde das crianças 

O início do ano letivo é sempre uma altura 
de grande agitação e ansiedade para as 
crianças e também para os mais crescidos.
As mochilas devem ser, preferencialmente, 
de duas alças almofadadas ou de 
“rodinhas”. Antes de a comprar deve 
certificar-se se a mochila é adaptada ao 
tamanho do seu filho e se se ajusta ao seu 
corpo. Na mochila, além dos materiais 
escolares, pode também colocar uma 
corda ou um elástico (ao invés de jogos 
eletrónicos). Será uma boa forma de 
ajudar a “fugir” ao sedentarismo infantil.
Além da atividade física, é de extrema 
importância que o seu filho tenha uma 
alimentação saudável. Na hora de lhe 
preparar o lanche, prefira a água aos 
sumos e o pão aos bolos ou alimentos 
processados. Prefira o leite branco aos leites 
achocolatados e com sabores. Prefira a 
fruta fresca às polpas de fruta. Além de mais 
saudável, vai ajudar no desenvolvimento do 
maxilar da criança e da linguagem.
Para terminar, não se esqueça de abraçar 
o seu filho, de lhe dar um reforço positivo, 
de acreditar nele e de o fazer acreditar 
nele próprio. Crianças confiantes são 
crianças felizes e a felicidade é também 
parte integrante da nossa saúde.

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

A época natalícia que atravessamos 
é por natureza tempo de 
confraternização das famílias, mas 
também é tempo para refletirmos 
sobre o ano que chega ao seu fim.  
Santiago do Cacém tem vindo a 
afirmar-se como um território de 
referência em várias áreas. Este último 
ano de foi sinónimo de trabalho 
intenso em articulação com as juntas 
de freguesia, Assembleia Municipal, 
associações e a comunidade, no 
sentido de continuarmos a trabalhar 
para o aumento da qualidade de vida 
no Concelho.
Projetámos o território e a sua 
identidade através de centenas de 
atividades, levando o nome desta Terra 
Única mais longe. Este foi um ano de 
desafios marcado pelo trabalho intenso 
da Câmara Municipal, quer através dos 
investimentos em obras estruturais, 
no lançamento de novos projetos 
nas áreas do desporto, da cultura, 
educação e da intervenção social, quer 
na organização de todo o processo 
de transferência e descentralização 
de competências do Governo para o 
Município na área da educação.

2022 é um ano que fica marcado por 
uma inflação que nos atinge a todos, 
reflexo da guerra na Ucrânia, que afeta 
a economia e a condição social de 
muitos. Mostrámos estar à altura de 
ultrapassar muitas das dificuldades 
que nos foram trazidas por esta nova 
realidade.
No entanto, o balanço que fazemos 
deixa-nos sem dúvidas de que este 
foi um ano profícuo procurando fazer 
mais e melhor a cada dia, para o qual 
contribuiu o valioso e indispensável 
serviço prestado pelos trabalhadores 
da Autarquia, para quem endereço uma 
palavra de reconhecimento.
Em 2023 manteremos a ambição e 
rigor como está refletido nas Grandes 
Opções do Plano e Orçamento no 
valor de 49,2 milhões de euros.
O novo ano traz novos desafios 
para garantir a estabilidade e 
sustentabilidade do Concelho, para 
vivermos num território cada vez mais 
atrativo e de excelência.
Contamos com todos vós para 
continuarmos a percorrer este caminho 
rumo ao desenvolvimento sustentável 
do nosso Município.


