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Santiagro Tasquinhas

Uma Feira que engrandece o 
Munícipio

Promoção e divulgação do me-
lhor que se faz na região

Férias Jovens com diversas  
atividades contam com 282 
participantes MUNICÍPIO EMPREENDEDOR
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FICHA TÉCNICA

Álvaro Beijinha

Na rota do 
desenvol-
vimento

ARS do Alentejo abre 14 
vagas para médicos no 
Litoral Alentejano

Das 64 vagas destinadas a médicos, 14 vão ser 
atribuídas à Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano (ULSLA). Pediatria e Psiquiatria são 

as especialidades que contam com o maior número 
de vagas a concurso. 

A ULSLA tem uma nova oportunidade para refor-
çar a prestação de cuidados de saúde hospitalares, 
desde que a Administração Regional de Saúde do 
Alentejo (ARSA) publicou, no passado dia 26 de ju-
nho, em Diário da República, um procedimento de 
recrutamento simplificado destinado a pessoal mé-
dico, nas áreas hospitalar e de Saúde Pública, num 
total de 64 postos de trabalho. 

À ULSLA foram atribuídas 14 vagas nas especia-
lidades de Cardiologia, Cirurgia Geral, Medicina In-
terna, Medicina Física e Reabilitação, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pediatria e Psiquia-
tria. As duas últimas especialidades têm três vagas 
cada para preencher e a Medicina Interna conta com 
duas vagas a concurso. 

Para o Presidente do Conselho de Administração 
da ULSLA, Jorge Sanches, “a abertura destes concur-
sos por parte da ARSA significa um ganho potencial 

enorme na prestação de cuidados assistenciais dife-
renciados aos 100 mil utentes desta região. Apos-
tamos, por isso, no preenchimento destas vagas, 
procurando criar as melhores condições de trabalho 
para os candidatos.” 
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Herdade do Cebolal – um negócio secular 
 Uma tradição que vem do século XIX e que tem passado de geração em geração da família Mota Capitão

Caio de Loureiro era um professor em Cebolais 
de Cima, numa aldeia perto de Castelo Branco. Veio 
para Santiago do Cacém onde se casa com Helena. 
Cebolais terá estado na origem do atual nome da 
Herdade. No final do século XIX, apostou na ativi-
dade agroindustrial e torna-se num lavrador muito 
dinâmico, planta uma vinha e constrói uma adega, 
semeia campos de trigo e cria uma moagem em San-
tiago, no antigo Largo do Caio. Atualmente, a Herda-
de do Cebolal tem 23 hectares (ha) plantados.

O Informação Municipal esteve à conversa com 
Isabel Mota Capitão para conhecer melhor este ne-
gócio secular.

Informação Municipal - Há quantos anos a Her-
dade do Cebolal está a funcionar no Município de 
Santiago do Cacém?

Isabel Mota Capitão - A Herdade do Cebolal está 
a funcionar no Município de Santiago do Cacém há 
cerca de 150 anos.

IM - De uma forma sucinta, conte-nos a histó-
ria da Herdade do Cebolal?

IMC - O meu trisavô, Caio de Loureiro, era um 
professor em Cebolais de Cima, uma aldeia perto de 
Castelo Branco. Veio para Santiago do Cacém onde se 
casa com a minha trisavó Helena. Cebolais terá estado 
na origem do atual nome da herdade, pois, de início, 
era conhecido como o Senhor de Cebolais. No final 
do século XIX, apostou na atividade agroindustrial e 
torna-se num lavrador muito dinâmico, planta uma 
vinha, constrói uma adega, semeia campos de trigo 
e cria uma moagem em Santiago, no antigo Largo do 
Caio. Intensifica a área de floresta e constrói uma ser-
ração e carpintaria, ainda hoje utilizadas pelo Municí-
pio de Santiago do Cacém. 

Conseguiu passar a paixão pela viticultura e vi-
nicultura às gerações seguintes e, hoje em dia, eu 
sou a 4.ª geração de produtores de vinho e o meu 
filho Luís, o enólogo da Herdade do Cebolal, é a 
5.ª geração. Costumamos dizer que o Cebolal está 
inscrito no nosso ADN.

Atualmente, temos 23 hectares (ha) plantados.
IM - Quais são as principais áreas de atividade 

da Herdade?

IMC - A nossa principal atividade é a viticultura 
e a vinicultura. O nosso core business é a produção 
de vinho, comercialização nacional e internacional.

Também temos um núcleo de ovelhas de carne e 
uma área de montado misto de sobro e pinheiro-manso.

IM - Atualmente qual o volume de negócios da 
empresa?

IMC - Como a totalidade da área de vinha ainda 
não está a produzir em velocidade de cruzeiro, em 
2014, tivemos um volume de negócio de cerca de 
100 mil euros.

IM - Quantos trabalhadores tem a empresa? 
São todos do concelho?

IMC - A Herdade tem 5 trabalhadores efetivos. 
De trabalhadores eventuais, temos um pequeno gru-
po de 5/8 pessoas que ajudam nos trabalhos anuais 
de vinha e temos um grupo de cerca de 20/30 pes-
soas que nos ajudam na vindima. Todos estes traba-
lhadores são do nosso concelho.

Contratamos um serviço externo para o engarra-
famento de garrafas e um outro para o enchimento 
de bag-in-box.

Temos parcerias com várias empresas: Jalena 
(Santiago do Cacém) – faz a manutenção do sistema 
de rega; JFSC, Canalizações (Cercal) – faz a manuten-
ção da ETAR; Electrolimão (Santiago do Cacém) – as-
segura todo o sistema elétrico e a Vieirinox (Aveiro) – 
faz a manutenção de todo o equipamento industrial.

IM - Qual o índice de exportações da empresa?
IMC - Atualmente a exportação corresponde a 15 

% do volume de vendas. Continuamos a expandir; 
no dia 13 de julho, enviámos a primeira palete (600 
garrafas) para os Estados Unidos e acabámos de re-
gressar da Bélgica onde fizemos negócio com mais 
2 importadores. Exportamos para a Alemanha, Espa-
nha, Áustria, Polónia...

Com a crise atual do petróleo, perdemos algu-
mas vendas em Angola e Brasil.

IM - Qual o impacto que têm na economia local 
e regional?

IMC - Penso que somos um empregador a consi-
derar na região. Fazemos uma série de eventos, pro-
vas vínicas, almoços e jantares vínicos, workshops, 
visitas...e, para a sua concretização usamos, exclusi-
vamente, produtos regionais. 

Temos na nossa loja produtos de outros empre-
sários com quem estabelecemos parcerias. 

Como não temos alojamento, recomendamos os 
Turismos que estão perto de nós, assim como tam-
bém recomendamos restaurantes da região.

Nos programas que organizamos, procuramos 
incluir atividades / visitas ao património museológi-
co e histórico local, atividades musicais com a Escola 
de Música de Santiago do Cacém e de Sines.

Temos uma parceria com a empresa Eidea e or-
ganizamos programas em que divulgamos os sabo-
res do Alentejo e a gastronomia tradicional em extin-
ção (almoços de cocaria).

Estamos a organizar atividades com as escolas 
locais procurando associar aspetos didáticos com os 
recreativos.

IM - Há perspetivas de expansão? Quais foram 
os últimos investimentos realizados no empreen-
dimento?

IMC - Em termos de construção e do patrimó-
nio vínico, nos próximos anos não vamos expandir. 
Contudo o aumento de equipamentos de trabalho e 
complementar da adega é sempre necessário.

Os últimos investimentos feitos ao abrigo do 
projeto Proder incluíram a restruturação e a amplia-
ção da adega original do século XIX, a construção da 
área de armazenagem do produto acabado, da área 
do enoturismo, da ETAR e a compra de equipamento 
agrícola e de vinificação; um investimento na ordem 
de 1,5 milhões de euros.
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educação

Dia Mundial da Criança
Câmara oferece seis sessões de teatro aos alunos do 1.º Ciclo 

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
promoveu uma iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Criança para todos 
os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município. Este ano, a Autarquia 

ofereceu, a 950 alunos, a possibilidade de assistir à peça de teatro Antes de Come-
çar, apresentada pela Companhia da Esquina. A iniciativa dividida em seis espetácu-
los, entre os dias 1 e 3 de junho, que estavam integrados na 16.ª Mostra Internacio-
nal de Teatro de Santo André.

No dia 1 de junho, as sessões realizaram-se no auditório da Escola Secundária 
Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André e, nos dias 2 e 3, os espetá-
culos decorreram no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém.

ação social

Seniores festejaram Santos Populares
A Câmara Municipal, integrado no Projeto Sénior 2015, promoveu a iniciativa 

“Festa da Tradição – Santos Populares”, no dia 24 de junho, no Parque de 
Merendas do Rio de Figueira em Santiago do Cacém. Reanimar tradições e 

promover momentos de convívio e de lazer entre os seniores do Município foram os 
grandes objetivos da iniciativa, que se destinou não só aos utentes das Instituições 
de Apoio a Reformados, Pensionistas e Idosos do Município de Santiago do Cacém, 
mas também à população idosa não institucionalizada, com uma participação que 
rondou as 300 pessoas.

O dia teve início com uma aula de hidroginástica nas Piscinas Muni-
cipais, seguindo-se um almoço-convívio. A tarde foi animada com mar-
chas populares, da Academia Sénior de Artes e Saberes (ASAS), de Santo 
André, e com um baile popular, com o duo As Anas. 

O executivo municipal, composto pelo Presidente Álvaro Beijinha e 
pelos Vereadores Norberto Barradas, Albano Pereira e Margarida San-
tos, bem como os Presidentes das Juntas de Freguesia do Município 
marcaram presença na iniciativa.

Câmara Municipal promoveu passeio para seniores

No âmbito do Projeto Sénior 2015 – e para dar continuidade à iniciativa 
“Passeio de primavera”, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém reali-
zou uma visita ao Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho e ao Núcleo 

Museológico da Alfaia, em Estremoz, e  ao Museu Regional do Vinho e ao 
Museu do Barro, no Redondo, nos dias 5 e 12 de maio, respetivamente. Esta 
iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de convívio e de lazer, 
aliando a vertente cultural, aos 110 participantes e utentes das instituições do 
Município de Santiago do Cacém. O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha e o Vereador Albano Pereira acompanharam a comitiva no dia 5 e a 
Vereadora Margarida Santos e o Vereador Norberto Barradas viajaram com os 
seniores no dia 12.
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cultura

100.º aniversário de Ermidas
Emoção na Sessão Solene Evocativa do Centenário 

A sede do Vitória Futebol Clube Ermidense re-
cebeu, no dia 27 de junho, a Sessão Solene 
Evocativa do Centenário de Ermidas-Sado, uma 

organização da Junta de Freguesia local e do Grémio 
Ermidense Primeiro de agosto, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Santiago do Cacém.

A emoção dominou o momento que foi especial 
para a freguesia e para a sua população. A Junta 
de Freguesia de Ermidas-Sado, na pessoa do atual 
Presidente Carlos Parreira, distinguiu todos os ex-
-Presidentes da Junta desde a implementação do Po-
der Local Democrático e, juntamente com o Grémio 
Ermidense Primeiro de agosto, distinguiu todas as 
instituições e coletividades da freguesia que estão 
no ativo, tendo sido ainda agraciadas a Câmara Mu-
nicipal e as empresas CP e SIAS, em torno das quais a 
freguesia se viria a desenvolver nos seus primórdios.

Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, 
marcou presença na sessão e testemunhou “uma 
ocasião de enorme simbolismo, importância e tam-
bém de emoção para muitos que, ao longo dos anos, 
têm acompanhado a vida de Ermidas-Sado, das suas 
gentes, das suas instituições e das suas coletivida-
des”, destacando o “decisivo e inestimável contributo 
de todos os ermidenses neste percurso centenário”.

Marcaram presença, entre outros, deputados da 
Assembleia da República de quatro forças políticas; 
a presidente da Assembleia Municipal de Santiago 
do Cacém, Paula Lopes; os Vereadores da Autarquia 
Margarida Santos e Norberto Barradas; membros 
da Assembleia de Freguesia de Ermidas-Sado; bem 
como Presidentes de Juntas de Freguesia do Muni-
cípio e ex-autarcas, que não quiseram deixar de se 
associar a este momento importante para Ermidas- 

-Sado. A sessão foi animada pelo Coro da Casa de 
Pessoal do Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional e contou ainda com a celebração de um 
Acordo de Colaboração entre o Grémio Ermidense 
Primeiro de Agosto e a família proprietária do Cine 
Teatro Vitória. O centésimo aniversário da freguesia 
assinala-se no próximo dia 1 de agosto.

Assinatura do Acordo de Colaboração entre o Grémio 
Ermidense Primeiro de Agosto e a família proprietária 
do Cine Teatro Vitória

Câmara Municipal agraciada pela Junta de Freguesia 
de Ermidas-Sado

Museu da Farinha 
distinguido pela 
Associação 
Portuguesa de 
Museologia

O Museu da Farinha, em São Domingos, foi 
distinguido pela Associação Portugue-
sa de Museologia (APOM) com o prémio 

“Coleção Visitável”, que foi recebido no dia 29 
de maio, na Sala do Senado da Assembleia da 
República, em Lisboa. O Município de Santiago 
do Cacém volta a estar em evidência nos Pré-
mios da APOM, depois de o Museu Municipal de 
Santiago do Cacém ter ganho o prémio “Melhor 
Extensão Cultural” em 2013.

O Museu da Farinha foi inaugurado a 15 de 
novembro de 2014, integrado no projeto de re-
vitalização da antiga Moagem de São Domingos. 
Clara Vilhena, responsável do Museu, agradeceu 
“a todos os que tornaram possível este projeto e 
este prémio, que muito nos honra e nos motiva. 
É para nós não só um reconhecimento, mas tam-
bém uma responsabilidade maior”.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
congratula-se com esta distinção obtida pelo 
Museu da Farinha e endereça os parabéns aos 
seus responsáveis e a todos aqueles que contri-
buem, diariamente, para a projeção e afirmação 
do equipamento.
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As Mulheres no e pelo Poder Local Democrático
Mulheres eleitas no Município de Santiago do Cacém homenageadas

O Auditório Municipal António Chainho recebeu, 
no dia 23 de maio, o encontro “As Mulheres 
no e pelo Poder Local Democrático”, cujo 

ponto alto foi a homenagem às mulheres eleitas no 
Município de Santiago do Cacém, desde 1975. O en-
contro foi organizado pela Assembleia Municipal de 
Santiago do Cacém e pelo Movimento Democrático 
de Mulheres (MDM), com o apoio da Câmara Munici-
pal e das Juntas de Freguesia.

Paula Lopes, Presidente da Assembleia Municipal 
de Santiago do Cacém, fez um balanço positivo do 
Encontro e alertou para uma das principais conclu-

sões do interessante debate que se desenrolou ao 
longo da tarde, que aponta para a necessidade de 
“continuar a dar passos no reforço da participação 
feminina no poder local e de se discutir e estabele-
cer, cada vez mais, objetivos concretos que visem 
não só o reforço da participação feminina nas listas, 
mas também em lugares elegíveis, bem como a pro-
moção de encontros, debates e eventos, em que se 
fale não só dos problemas locais para os quais as 
mulheres estão mais atentas, mas também do papel 
que cada uma de nós desempenha na sociedade em 
geral”, conclui. 

A Presidente da AMSC congratula-se com o cami-
nho percorrido até à data, mas alerta para os passos 
a dar no futuro. “Embora muito já tenha sido cons-
truído ao longo destes anos – e caminhámos muito 
em relação ao nosso papel no poder local – ainda 
há muito para fazer. Não é possível ficar indiferente 
a este défice, que ainda é muito grande. Em alguns 
órgãos, há uma grande disparidade. E, portanto, a 
partir daqui, é necessário refletir sobre as causas e 
consequências de tudo isto”.

A homenagem às mulheres eleitas nos diferentes 
órgãos autárquicos do Município desde a implemen-
tação do Poder Local Democrático foi o ponto alto 
do Encontro. “Tivemos connosco a primeira mulher 
eleita”, sublinha Paula Lopes, que realça também a 
qualidade das oradoras do Encontro. “O painel foi 
mesmo muito bom. Não só as eleitas, mas também 
as outras pessoas que estavam a assistir, gostaram. 
Foi uma bela tarde”, conclui. Além da Presidente da 
AMSC, o painel de oradoras contou com a presença 
de Regina Marques (Direção do MDM), Ana Teresa 
Vicente (Presidente da Assembleia Municipal e ex-
-Presidente da Câmara Municipal de Palmela), Odete 
Graça (Presidente da Assembleia Municipal de Sesim-
bra) e Vitalina Sofio (Presidente da Assembleia Muni-
cipal de Montemor-o-Novo e ex-Presidente da Junta 
de Freguesia de Nossa Senhora do Bispo), num deba-
te moderado por Teresa Chaves (Tesoureira da Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra).

I Encontro Ibérico de Coros Juvenis 
O Coral Harmonia organizou, no dia 13 de ju-

nho, o I Encontro Ibérico de Coros Juvenis, 
no Auditório Municipal António Chainho, que 

contou com a participação do Coral Harmonia Juvenil 
e do coro convidado o Coro Encanto de Casarrubue-
los, de Madrid. Foi um concerto emotivo e de grande 
qualidade.

O primeiro a subir ao palco foi o coro anfitrião 
que, acompanhado do grupo “Bandalheira”, apre-
sentou a sua jovialidade e alegria através de um 
alinhamento de músicas conhecidas de todos. Além 
da qualidade do reportório do coro espanhol, que 
integrou vários tipos de música, desde a música con-
temporânea à tradicional espanhola, o Coro Encanto 
brindou os presentes apresentando-se em palco com 
as cores da bandeira portuguesa.

O concerto terminou em apoteose com os dois 
coros a interpretaram em conjunto dois temas: um 
em português, Maria Campaniça, com letra de Ma-
nuel da Fonseca e arranjo musical de Augusto Rodri-

gues, e um em espanhol, Por isso cantamos juntos.
Este encontro contou com o apoio da Câmara 

Municipal e da União das Freguesias de Santiago do 
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.
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Sérgio Godinho em Vila 
Nova de Santo André 
Comemorações do 25 de Abril no Município

Um pouco por todo o Município de Santiago do 
Cacém, as atividades alusivas às comemora-
ções dos 41 anos do 25 de Abril fizeram as 

delícias de miúdos e graúdos, com iniciativas que 
variaram entre a música, o desporto, as exposições 
e encontros que evocaram a Revolução dos Cravos. 
O ponto alto das comemorações ocorreu na noite do 
dia 24 de abril, em Vila Nova de Santo André, com o 
concerto de um dos mais consagrados músicos por-
tugueses, Sérgio Godinho.

As comemorações ocorreram um pouco por to-
das as freguesias do concelho e foram marcadas 
por diversas atividades desportivas, culturais e re-
creativas, promovidas pela Câmara Municipal e por 
dezenas de coletividades, associações e Juntas de 
Freguesia.

O momento mais solene das comemorações dos 
41 anos do 25 de Abril foi em Santiago do Cacém, 
na manhã do dia 25, onde se realizou a cerimónia 
do hastear da Bandeira com a presença da Banda 
da Sociedade Filarmónica Recreativa União Artística 
frente à Câmara Municipal. O Presidente da Câmara 
Municipal, Álvaro Beijinha, e a Presidente da Assem-
bleia Municipal, Paula Lopes, presidiram à cerimónia, 
acompanhados pelos vereadores a tempo inteiro e 
por dezenas de pessoas.

André Pacheco 
recebe prémio 
“Geraldes Lino”

André Pacheco, jovem artista de Santo An-
dré que se tem destacado no domínio da 
Banda Desenhada, recebeu, no dia 30 de 

maio, o prémio “Geraldes Lino”, que é atribuído 
a jovens criadores emergentes, no âmbito do 
Festival Internacional de BD de Beja. 

Durante a cerimónia de atribuição do pré-
mio, André Pacheco mostrou-se “muito agrade-
cido”, tendo depois explicado como surgiu esta 
distinção: “Paulo Monteiro, Diretor do Festival, 
teve conhecimento do meu trabalho através dos 
Fanzines ‘Purga de Heitor Joshua’ e, em unani-
midade com Geraldes Lino (divulgador, crítico e 
coordenador da área de BD), decidiram atribuir-
-me o Prémio, com direito a exposição no Festi-
val e lançamento do livro PURGATÓRIO, Coleção 
Toupeira n.º8 (Bedeteca de Beja)”.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
endereça os merecidos parabéns a André Pache-
co por este prémio e pelo excelente trabalho 
que tem vindo a desenvolver, desejando-lhe as 
maiores felicidades futuras!

A Junta de Freguesia de Santo André endere-
ça os merecidos Parabéns a André Pacheco por 
este prémio e pelo excelente trabalho que tem 
vindo a desenvolver, desejando-lhe as maiores 
felicidades futuras!
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António Chainho no 
Festival Terras Sem Sombra

O mestre da guitarra portuguesa, António Chainho, atuou, pela primeira vez, 
na “sua” Igreja Matriz, em Santiago do Cacém, no dia 9 de maio. Intitulado O 
Tempo e o Modo: Diálogos entre Guitarras, este concerto, marcado pelo facto 

de o popular e o erudito conviverem lado a lado, esteve inserido na programação 
da 11.ª edição do Festival Terras Sem Sombra, iniciativa do Departamento do Patri-
mónio Histórico e Artístico da Diocese de Beja, que conta com a parceria da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém. 

No dia seguinte (10 de maio), decorreu uma ação em prol da biodiversidade, 
que destacou a ocupação humana e a consequente evolução do ecossistema lagunar 
de Santo André. O concerto contou com a presença de um dos génios da guitarra 
dos nossos dias, o alemão Jürgen Ruck, e com Carlos Silva, à viola, num programa 
diversificado que incluiu a estreia mundial de dois temas.

Festa dos Vizinhos volta a celebrar multiculturalidade 
de Santo André
Vila Nova de Santo André recebeu, no dia 29 de maio, mais uma edição da Festa 

dos Vizinhos. Já há dez anos consecutivos que a Junta de Freguesia de Santo 
André – em parceria com o Jornal O Leme e com o apoio da Câmara Municipal 

de Santiago do Cacém – leva a cabo esta Festa que surge no âmbito no Dia Europeu 
dos Vizinhos (que se celebra sempre na última terça-feira do mês de maio) e que 
afirma a multiculturalidade da freguesia de Santo André. 

Este ano, não foi diferente e um dos grandes motivos de interesse reside na 
mostra gastronómica de países como Portugal, Angola, Guiné, Moçambique, Cabo 
Verde, Brasil e Índia. 

Os fundos angariados revertem, à semelhança de anos anteriores, para as obras 
sociais da Paróquia de Santa Maria. Uma vez mais, com “casa cheia” no Parque de 
Estacionamento da Junta de Freguesia de Santo André, a animação esteve a cargo de 
Mário Neves e do grupo de Cante Alentejano feminino de Vila Nova de Santo André 
“Vozes Além’Tejo, além de Dança Angolana e de Zumba com a instrutora “Flor”. 

16.ª Mostra de Teatro de 
Santo André

Decorreu, de 1 a 28 de junho, a 16.ª Mostra Internacional de Teatro de 
Santo André, com espetáculos de grande qualidade que foram recheados 
de bons momentos a darem o mote para um mês em que o teatro esteve 

em particular destaque no Município. A Mostra é organizada pela AJAGATO e a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém é um dos patrocinadores do evento.

Este ano, o evento contou com 13 companhias profissionais, 
duas delas estrangeiras, 14 espetáculos diferentes e 33 sessões 
de teatro apresentadas em oito localidades distintas. A Mostra in-
cluiu ainda as habituais atividades complementares – exposições, 
workshops, debates e animações teatrais e musicais.

O encerramento da 16.ª Mostra Internacional de Teatro de San-
to André foi no dia 3 de julho no Auditório Municipal António Chai-
nho, em Santiago do Cacém, com a peça de teatro Vai Vem.
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Quercus atribui “Qualidade de Ouro” a duas praias do Município

ambiente

As praias da Costa de Santo André e da Fonte do Cortiço foram as duas 
zonas balneares do Município galardoadas pela Quercus com “Qualidade 
de Ouro 2015”, uma distinção que premeia as praias de Portugal com 

melhor qualidade da água.
Para receber a classificação de Praia com Qualidade de Ouro, a água balnear 

tem de respeitar os seguintes critérios: qualidade da água “excelente” nas quatro 
últimas épocas balneares, entre 2011 e 2014 e todas as análises realizadas, sem 
exceção, na última época balnear (2014), deverão ter apresentado resultados me-
lhores que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa 
às águas balneares, ou seja, “para águas costeiras e de transição, todas as análi-
ses deverão apresentar valores inferiores a 100 ufc/100 ml para os Enterococos 
intestinais e inferiores a 250 ufc/100 ml para a Escherichia coli, e para águas 
interiores, 200 ufc/100 ml e 500 ufc/100 ml, respetivamente” (Fonte: Quercus).

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém congratula-se pelo facto de as 
duas praias com Bandeira Azul do Município manterem intacta a excelente 
qualidade das suas águas, que lhes permite a obtenção de mais esta distinção.

Requalificação da Costa de Santo André

A “recuperação e proteção de sistemas costeiros em Santo André”, o pro-
jeto que vai trazer um “novo rosto” à Costa de Santo André, teve o seu 
arranque oficial no dia 29 de abril, com uma cerimónia de início da obra 

que juntou a população, autarquias e responsáveis pelo projeto, bem como 
entidades e instituições convidadas.

Álvaro Beijinha classifica o momento como “histórico para a Costa de Santo 
André e para o Município. Este é um primeiro passo, muito significativo, para 
podermos depois resolver um outro conjunto de problemas que a Costa de 
Santo André tem”. O Presidente deixou ainda “um agradecimento muito parti-
cular à população da Costa de Santo André, que, durante muitos anos, esperou 
por estas obras, e à Junta de Freguesia de Santo André pela sua postura reivin-
dicativa e construtiva, com um papel decisivo no contacto com os proprietários 
e com a população em geral”.

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, Jaime Cáceres, con-
gratulou-se com o arranque da obra “numa das praias com maior afluência do 
Litoral Alentejano. Estas obras podem projetar a freguesia no panorama do Li-
toral Alentejano”, assegura. O Presidente da JFSA chamou ainda a atenção para 
“o período durante as obras e a importância da segurança dos veraneantes e 
dos habitantes”, querendo ver assegurada não só “a possibilidade de todos 

virem à praia”, como também a realização das iniciativas da JFSA naquele local para 
os próximos meses.

André Matoso, presidente do Conselho de Administração do Polis Litoral Sudo-
este, destacou “a facilidade de mobilidade na zona a partir de outubro deste ano, 
altura em que se prevê a conclusão da obra”, realçando a importância de “conciliar 
a vertente ambiental sem pôr em causa o usufruto deste espaço”, dizendo mesmo 
que a Lagoa/Costa de Santo André “é uma das praias mais bonitas que eu conheço”.

Uma das intervenções mais importantes do projeto consiste nos trabalhos de 
recuperação e valorização ambiental e paisagística, com recurso a plantações no sis-
tema dunar, erradicação de espécies infestantes, colocação de captadores de sedi-
mentos, proteções do sistema dunar e plantações nas áreas adjacentes ao novo esta-
cionamento e construções existentes, com a finalidade de proteger o cordão dunar. 
A intervenção, a cargo da Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A., tem um investimento 
total de 1 milhão e 56 mil euros, com uma comparticipação da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém cifrada em 150 mil euros.
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desenvolvimento económico

Cuca Roseta um espetáculo com muita emoção Showcooking com o chefe André Lopes muito participado Demonstração de Kizomba pela Kizomba Me

Concerto com Nélson Freitas com muita interação com o público A ordenha da cabra ensinada aos mais novos Cozinhados nas panelas de barro em lume de chão, um sucesso 

Lançamento da nova marca institucional Pavilhões de exposição muito concorridos Tiago Bettencourt um concerto com “casa cheia”
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desenvolvimento económico

Demonstração de Kizomba pela Kizomba Me

Cozinhados nas panelas de barro em lume de chão, um sucesso 

Tiago Bettencourt um concerto com “casa cheia”

SANTIAGRO – “uma feira que 
engrandece o Município”
O balanço da XXVIII Feira Agropecuária e do Cavalo foi positivo, com cerca de 30 mil visitantes.

O balanço da XXVIII SANTIAGRO – Feira Agro-
pecuária e do Cavalo, que decorreu de 29 a 
31 de maio, foi “claramente positivo”, afirma 

o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. 
Passaram pelo recinto, nos três dias, cerca de 30 mil 
visitantes, número semelhante à edição de 2014.

“Correu bastante bem, tivemos três dias com 
muita, muita gente, muitos milhares de pessoas a 
entrar no recinto da Feira. É claramente um balanço 
positivo”, assegura Álvaro Beijinha. O Presidente da 
Autarquia destaca os “três espetáculos de muita qua-
lidade, que tocaram em vários tipos de gostos e to-
das as atividades da Feira” e sublinha a importância 
do certame a nível local: “a SANTIAGRO é uma Feira 
que engrandece o nosso Município. Certamente que 
os visitantes, em particular aqueles que vêm de fora, 
saíram agradados com a edição de 2015”, conclui.

A reação dos expositores foi também destaca-
da por Álvaro Beijinha como um importante sinal 
do sucesso da Feira. “O feedback foi muito positivo, 
os expositores estavam contentes e de forma qua-
se unânime disseram-nos que a feira estava a correr 
bem”. Isto para nós é importante, porque obviamen-
te a Feira só se faz com os expositores, por mais 

que a Câmara possa ter imaginação e criatividade na organização. Este ano, 
introduzimos algumas novidades, como são exemplo o passeio de charrete, 
a prova de gin ou a própria animação do recinto. A gala equestre, não sendo 
uma novidade, já há alguns anos que não se fazia e foi um espetáculo memo-
rável, com grande qualidade. O destaque foi ainda para o “showcooking, que 
também foi bastante participado”, com o chefe André Lopes; e também para 
“a coqueira, que esteve a fazer os seus cozinhados nas panelas de barro, em 
lume de chão, que foi algo que também teve muito sucesso, e que, em particu-
lar, os mais jovens não conheciam e perguntavam o que se estava ali a fazer”, 
realçou o Presidente.

Além dos habituais colóquios, atividades equestres, show cooking, pro-
moções ao exercício físico e à dança, leilões, exposições de gado e atividades 
variadas ligadas à agropecuária, destacaram-se também a corrida de touros 
(com os toureiros João Moura, Brito Pais e Sónia Matias) e claro, para os pontos 
altos da animação cultural da Feira, os concertos de Tiago Bettencourt, Cuca 
Roseta e Nélson Freitas, todos eles com “casa cheia”. Importante foi também a 
participação dos DJs, bem como das bandas locais e regionais na Feira.

A 28.ª Feira Agropecuária e do Cavalo foi ainda a ocasião escolhida pela Câ-
mara Municipal para o lançamento da sua nova marca institucional, que congre-
ga as características diversas do território e que tornam o Município de Santiago 
do Cacém numa “Terra Única”. A SANTIAGRO é uma organização da Câmara Mu-
nicipal de Santiago do Cacém, que conta com os patrocínios do Crédito Agrícola 
da Costa Azul, Galp Energia, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribate-
jo, Super Bock, Águas de Santo André, Águas Públicas do Alentejo e Delta Cafés.
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Investimento previsto de 1,3 milhões de euros
Câmara apresentou projeto de requalificação do Caminho Municipal 517 e do Largo da Igreja na Aldeia de Santo André

A sala de convívio da Aldeia de Santo André recebeu, no dia 15 de maio, a 
apresentação pública do projeto de requalificação do Caminho Municipal 
517/1087 (Vila Nova de Santo André – Aldeia – Ti Marcelina) e do Largo Po-

ente da Igreja. A intervenção tem um orçamento previsto de 1,3 milhões de euros.
Perante uma plateia interventiva, que não deixou de apresentar os seus contri-

butos e sugestões, Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, recordou 
que as duas intervenções “são há muito esperadas pela população”, admitindo 
que, do ponto de vista financeiro, a obra “tem um peso muito significativo. 
Nós, quando avançámos para este projeto, tínhamos – e temos ainda – a espe-
rança de que possa ter financiamento comunitário”. A possibilidade de ainda 
obter fundos comunitários reside numa das grandes novidades que a obra vai 
trazer – a construção de uma rede pedociclável – que vai permitir fazer a liga-
ção a pé e de bicicleta entre a Aldeia e a Cidade de Vila Nova de Santo André, 
e que, numa segunda fase, deverá ligar a Cidade à praia do Porto das Carretas, 
igualmente na freguesia de Santo André. “Rede Pedociclável – Da Aldeia até 
ao Mar” é o nome do projeto candidatado a fundos comunitários. No que diz 
respeito à intervenção no Largo da Igreja, o Presidente da Autarquia também 
tem “a perspetiva de ter acesso a fundos comunitários. Serão duas obras dis-
tintas”, esclarece. “Queremos que seja mais do que uma simples intervenção, 
queremos fazer passeios e um outro conjunto de obras”. 

Jaime Cáceres, Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, sublinha 
que “há mais de quatro mil viaturas que passam nesta estrada todos os dias, 
incluindo cerca de 200 pesados”, admitindo a necessidade de melhorar um 
dos principais acessos à cidade. “Tínhamos de fazer algo pela melhoria das 
acessibilidades e acho que este projeto vai ao encontro daquilo que as pesso-
as, ao longo dos anos, nos têm proposto”, conclui.

Sessão de esclarecimento so-
bre o Decreto- Lei n.º 10/2015

Promovido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém; pela Associação de Co-
mércio, Industria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal e pela Autoridade 
da Segurança Alimentar e Económica (ASAE), realizou-se, no dia 11 de maio, na 

Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, uma sessão de esclarecimento sobre o Regi-
me Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração.

Foram oradoras da sessão Isabel Cruz da Associação do Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal (ACSDS) e Maria de Lourdes Gonçalves da ASAE.

Foi uma sessão bastante participada dadas as implicações que o novo regime 
vem trazer ao setor, nomeadamente no que diz respeito a horários, liquidações, 
saldos, entre outros aspetos.

Medidas e Incentivos ao 
Emprego

A Rede Social de Santiago do Cacém, o Núcleo Local de Inserção (NLI) e 
o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) promoveram, no 
dia 8 de junho, na Sala de Sessões da sede do Município, uma sessão 

intitulada “Medidas e Incentivos ao Emprego”. 
A abertura dos trabalhos foi feita pelo Vereador da Ação Social e Saúde da 

Autarquia, Norberto Barradas, tendo depois sido feita uma apresentação do 
NLI, por parte de Ana Isabel Martins. De seguida, Margarida Marques, Diretora-
-Adjunta do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral, 
fez a apresentação principal subordinada ao tema da sessão, que abordou 
questões como o incentivo à aceitação de ofertas de emprego, o apoio à mobi-
lidade geográfica no mercado de trabalho, ou os apoios no âmbito da reabilita-
ção profissional, entre outras temáticas de interesse. Os contratos de emprego 
de inserção, outra das áreas abordadas na sessão, foram apresentados por 
Cristina Custódio (IEFP).
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Tasquinhas – Mercado à Mesa

O Mercado Municipal de Santiago do Cacém 
recebe, desde o dia 26 de junho, as Tasqui-
nhas – Mercado à  Mesa, evento que tem como 

objetivo a promoção e a divulgação do melhor que 
se faz na região, nomeadamente ao nível da gastro-
nomia, do artesanato, dos serviços e da cultura, à 
semelhança da primeira edição de 2014. 

Até ao dia 26 de julho, o mercado funcionará du-
rante a manhã como habitual local para compra de 
produtos frescos da região, mas durante a tarde e 
noite será transformado num local onde as iguarias 
locais serão confecionadas e onde os visitantes po-
dem degustá-las. 

Durante este período, vão decorrer diversas ativi-
dades: showcooking, workshops, happy hour, servi-
ço take away, animação, comércio de rua, feira de ar-
tesanato e, logo nos primeiros dias das Tasquinhas, 
no dia 29 de junho, recebeu o arraial de S. Pedro com 
o acordeonista Luis Candeias.

A entrada é gratuita e as Tasquinhas – Merca-
do à Mesa funcionam de segunda a sexta-feira, das 
17h às 24h, e aos sábados e domingos das 17h às 
02h. 

De acordo com Nuno Santos, promotor do even-
to, “é com todo o gosto que voltamos a repetir as 
Tasquinhas, este ano com a participação de mais 
comerciantes que se quiseram associar ao projeto, 
o que se vai refletir no aumento da oferta gastro-
nómica. Este ano, temos também mais entidades a 
apoiar a iniciativa.”

O certame conta com o apoio da Câmara Munici-
pal de Santiago do Cacém; da União das Freguesias 
de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra; do Crédito Agrícola – Costa Azul; da Enti-
dade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, do 
IEFP, da ADL, da Associação de Comerciantes e da 
Associação de Artesãos de Santiago do Cacém.

Juntas recebem 630 mil euros até 
ao final do ano
Os procedimentos administrativos que descen-

tralizam competências da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém para as oito freguesias 

do Município foram assinados no dia 4 de maio e 
preveem a transferência de um valor a rondar os 630 
mil euros, no ano de 2015.

Como consequência da reorganização adminis-
trativa territorial autárquica e das alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 75/2013, a delegação de com-
petências para as juntas de freguesia, anteriormente 
garantidas por protocolos, passam a ser assegura-
das por acordos de execução e contratos interadmi-
nistrativos, procedimentos com vigência prevista de 
um mandato autárquico.

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beiji-
nha, sublinha que “não foi necessário sair esta lei 
para fazermos a descentralização de competências 
para as juntas, porque já o fazíamos anteriormente. 
Foi só fazer alguns ajustes”.

As alterações referem-se à obrigatoriedade de 
mediação das infraestruturas e dos equipamentos 
de cada freguesia, como escolas (verbas para lim-
peza e conservação, taxas de telefone e fotocópias), 
espaços verdes, via pública e conservação de ETARs.

Revisão do PDMSC 
aprovado pela 
Assembleia Municipal

O Plano Diretor Municipal de Santiago do 
Cacém (PDMSC) é um instrumento de 
gestão do território previsto a nível mu-

nicipal.
A revisão do Plano Diretor Municipal de San-

tiago do Cacém, que se encontrava em vigor 
desde 1993, está concluída. Os trabalhos arran-
caram em 2008, num procedimento complexo, 
moroso, burocrático e com a participação de 
muitas entidades externas e com discussão e 
participação pública.

Em sessão ordinária realizada no passado 
dia 26 de junho, a Assembleia Municipal de San-
tiago do Cacém, sob proposta da Câmara Muni-
cipal, deliberou, por maioria, aprovar a versão 
final do Plano Diretor Municipal de Santiago do 
Cacém (PDMSC).

A Câmara Municipal teve em consideração 
todas as reclamações, observações, sugestões 
e pedidos de esclarecimento apresentados, para 
elaboração do respetivo Relatório de Pondera-
ção.

O procedimento de Revisão do PDMSC foi 
assistido por uma Comissão de Acompanha-
mento, composta por 29 entidades, e foi sujeito 
a quatro reuniões plenárias.

A ratificação do Plano Diretor Municipal é 
efetuada por resolução do Conselho de Minis-
tros e ocorre a solicitação da Câmara Municipal. 
A apreciação pelo Governo de pedido de ratifica-
ção é suscitada através da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDRA), cabendo a esta emitir parecer funda-
mentado. O pedido já foi remetido à CCDRA.

A publicação da versão final do PDMSC só 
poderá ocorrer após a conclusão do procedi-
mento de ratificação.

Pode consultar os documentos da versão fi-
nal em cm-santiagocacem.pt.
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Álvaro Beijinha faz balanço “claramente 
positivo” da Presidência nas Freguesias 

Pelo segundo ano consecutivo, os executivos da 
Câmara Municipal e das respetivas Juntas de 
Freguesia, acompanhados por técnicos da au-

tarquia, percorreram todo o território num “trabalho 
árduo, mas muito proveitoso”, que fechou com um 
balanço “claramente positivo”, sublinha Álvaro Beiji-
nha, Presidente da Câmara Municipal.

“Iniciámos este ciclo de visitas no início de abril”, 
recorda Álvaro Beijinha, que destaca “a oportunidade 
de contactar com muitas empresas, movimento asso-
ciativo, irmos ao terreno e falarmos com as pessoas. É 

assim que estamos no exercício destes cargos políti-
cos. Tivemos oportunidade de perceber que há muita 
coisa que está por resolver. Também percebemos que 
muitas coisas que o ano passado estavam por resol-
ver, entretanto já foram resolvidas. Isso é um bom si-
nal”. Outro destaque vai para o facto de, “neste último 
ano, ter havido investimentos muito interessantes”. 

Álvaro Beijinha encara com satisfação a crescen-
te aposta de empresários e investidores, quer locais, 
quer de fora. “No nosso Município, ao contrário do 
que às vezes se diz, há muita gente a querer investir 

e muita gente que já investiu. Sentimos isso no ter-
reno e verificámos essa realidade. Gente que vem de 
fora e acredita que o Município de Santiago do Ca-
cém é uma terra de oportunidades deixa-nos muito 
satisfeitos”.

Sobre a Presidência nas Freguesias, o Presidente 
da Autarquia assegura a sua continuidade no futuro. 
“Este é um compromisso que nós assumimos com 
a população, de fazermos todos os anos este ciclo 
de visitas. O mais importante, no exercício destes 
cargos, é estarmos no terreno”.

segurança

Proteção Civil promove ações de sensibilização para crianças

O Comando Distrital de Operações de Socorro 
(CDOS) de Setúbal e a Proteção Civil Municipal 
levaram a cabo, nas Bibliotecas Municipais de 

Santo André (9 de junho) e de Santiago do Cacém 
(16 de junho), ações de sensibilização orientadas 
para as crianças, através de uma peça de teatro de 
fantoches.

Dar a conhecer a linha de segurança 112 e sen-
sibilizar para a questão dos fogos florestais foram 

os objetivos principais da encenação. Na Biblioteca 
Municipal Manuel José “do Tojal”, em Vila Nova de 
Santo André, marcaram presença um total de 132 
crianças e 11 adultos; na Biblioteca Municipal Ma-
nuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, estiveram 
presentes 136 crianças e 12 adultos. Em ambos os 
casos, realizaram-se três sessões.

ERMIDAS

SÃO FRANCISCO

SÃO DOMINGOS

SANTIAGO

ABELA

SANTO ANDRÉ
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ULSLA concretiza parceria com Centro Hospitalar Lisboa Norte 

Reunião com Sec. de Estado 
da Administração Interna

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, marcou presença na vi-
sita que o Secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida, 
fez ao quartel dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo, no dia 14 

de junho, por ocasião das Comemorações do 40.º aniversário da coletividade, 
que contou, entre outras entidades, com as presenças do Presidente da Junta de 
Freguesia do Cercal do Alentejo, António Albino, e do Presidente da Direção da 
Associação Humanitária dos BV do Cercal do Alentejo, João Ludovico.

Além da visita ao quartel, as entidades oficiais presentes estiveram depois 
reunidos, para “discutir um conjunto de preocupações que os Bombeiros têm”.

O Presidente da Autarquia realça o debate em torno do “novo quadro comuni-
tário e aquilo que o mesmo pode trazer para os Bombeiros. No caso do Cercal, há 
uma intenção para avançar para um projeto de obra de requalificação do quartel, 
que já tem alguns anos e que padece de algumas anomalias”. Uma parte da visita 
centrou-se na Escola de Cadetes dos Bombeiros do Cercal. “São miúdos desde os 
seis anos de idade”, esclarece Álvaro Beijinha, que considera esta aposta como 
“um bom caminho. Estes miúdos – ainda que não todos – serão os bombeiros do 
futuro, ficarão com o ‘bichinho’ dentro deles e certamente terão um gosto muito 
grande pelos Bombeiros. Foi uma visita profícua. Esperemos que, agora, da parte 
do Sr. Secretário de Estado, em relação a algumas das preocupações que foram 
manifestadas, ele possa contribuir para a resolução das mesmas”, conclui.

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) e o Centro Hospi-
talar Lisboa Norte (CHLN) assinaram, no dia 11 de junho, um memoran-
do de entendimento para a área de Imunohemoterapia. 

O documento assinado entre as duas entidades hospitalares visa a prestação 
de cuidados de saúde, por médicos da especialidade de Imunohemoterapia do 
CHLN, nas atividades assistenciais e formativas de consulta, colheitas, técnicas 
laboratoriais e urgência, da ULSLA. 
Segundo o presidente do Conselho de Administração da ULSLA, Jorge Sanches, 
“a especialidade de Imunohemoterapia é a primeira a ser contemplada”, sendo 
o próximo passo, garante Jorge Sanches, “alargar esta parceria, ao abrigo do 
regime de mobilidade parcial, a outras áreas de intervenção urgente, como é 
o caso da psiquiatria”. 
A assinatura deste memorando de entendimento é o terceiro momento em que 
o CHLN cumpre a sua “missão de proximidade com as populações”, referiu o 
presidente do Conselho de Administração do CHLN, Carlos Martins. 
A cerimónia contou com a presença do Vereador Norberto Barradas da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém e do Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde do Alentejo, José Robalo.

desporto

2.ª Corrida do Casqueiro 
contou com 127 participantes

Os Kotas Bike Team realizaram, no dia 13 de junho, a 2.ª Corrida de Atletismo 
do Casqueiro, com a particularidade de ser em circuito urbano e noturno. A 
corrida teve o seu início e fim no Campo Municipal de Santo André. Este ano, 

o número de inscrições bateu o recorde de participantes, com 127 atletas, dos quais 
30 femininos.

A organização agradece o apoio de todos os colaboradores e de todas as enti-
dades patrocinadoras e deixa um agradecimento especial aos participantes, “foram 
eles que fizeram esta corrida, aguardamos que, no próximo ano, estejam todos 
presentes e com mais amigos”.

O evento, que mais uma vez foi um sucesso, “leva a organização a ficar orgulho-
sa e a repetir novamente para o próximo ano”.

No final da corrida, realizou-se um jantar-convívio para todos os participantes e 
familiares.

Aguardamos Foto
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Prémio de Atletismo Nossa 
Senhora do Livramento 

O Grupo Desportivo e Recreativo de São Francisco organizou a 9.ª edição do 
Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento, no dia 4 de julho. 
Este ano, a prova, contou com a participação de 140 atletas. E a corrida de 

distância curta, com 5 km, com 135 participantes.
O Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento, este ano, teve 

como madrinha a conhecida atleta de trail, Cármen Henriques, que também partici-
pou na competição.

À noite teve lugar o habitual jantar-convívio, em Cruz de João Mendes, no final 
do qual foram distribuídos os prémios aos melhores classificados e sorteadas algu-
mas ofertas dos patrocinadores.

Flávio Pacheco conquistou 
pódio em Paraciclismo.

Flávio Pacheco, natural de e residente em Ermidas-Sado, no concelho de 
Santiago do Cacém, é o vencedor da Taça de Portugal Paraciclismo 2015. 
O atleta conquistou o primeiro lugar do pódio em três, das quatro corridas 

que totalizam a prova, tornando-se assim no vencedor mesmo antes do fim da 
prova. Ficou em primeiro lugar em Gondomar, no dia 25 de abril; em Alber-
garia, no dia 17 de maio; e em Viana do Castelo, no dia 31 do mesmo mês. 
A última prova da Taça de Portugal realiza-se em Torres Vedras, no dia 12 de 
julho, e é integrado no Troféu Joaquim Agostinho.

O atleta nunca tinha pensado em praticar ciclismo, mas, depois de ter 
conhecido e ficado amigo de Luís Costa, paraciclista internacional, mudou de 
ideias. Poucos meses se passaram e Flávio Pacheco decidiu federar-se. 

Câmara, Repsol e entida-
des assinaram protocolos

A Câmara Municipal, a Repsol Polímeros e dez entidades desportivas e 
culturais do Município assinaram, no dia 27 de abril, protocolos de co-
laboração que envolvem uma verba total de 44 mil euros, mais 4 mil em 

relação ao ano anterior. 
O Presidente da Autarquia, Álvaro Beijinha, sublinhou a decisão da Repsol 

em aumentar o valor do protocolo com as coletividades do Município, um 
acréscimo que permitiu aumentar o número de entidades contempladas por 
este apoio. Já o diretor do Complexo de Sines da Repsol Polímeros, Joaquín 
Garcia Estañ, destacou este apoio financeiro dentro da responsabilidade social 
da empresa no Município de Santiago do Cacém.

Câmara e USC assinam 
acordo
Foi assinado, no dia 24 de junho, o protocolo que firma o acordo entre a Câmara 

Municipal e o União Sport Club para a execução de um relvado sintético e melho-
ria das infraestruturas adjacentes ao Campo Alternativo São Sebastião.
Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, e Vítor Louricho, Presidente do União 

Sport Club, assinaram o protocolo, numa cerimónia que contou também com as 
presenças do Vereador do Desporto da CMSC, Norberto Barradas, e do Diretor Fi-
nanceiro do União, Jorge Assunção. A intervenção agora protocolada vai trazer um 
aumento de benefícios para os atletas no que respeita à frequência de treinos, à 
disponibilidade de espaço útil para treinos de maior qualidade, bem como um acrés-
cimo de melhoria de condições para a prática desportiva. 

A Câmara Municipal financia a obra no montante de 100 mil euros, decorrentes 
de parte do apoio concedido ao Município por parte da GALP, destinado à prática 
desportiva. A Câmara Municipal apoiará ainda a execução de outros trabalhos no 
recinto, no valor total de 25.672,77 euros.
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Férias Jovens 2015 
abrangem 282 jovens

Teve início, no dia 29 de junho, a iniciativa “Fé-
rias Jovens em Santiago do Cacém 2015”, uma 
organização da Câmara Municipal, em colabo-

ração com as Juntas de Freguesia do Município. Até 
31 de julho, jovens entre os 7 e os 14 anos vão poder 
usufruir, gratuitamente, de atividades desportivas, 
culturais e ambientais, tais como natação, gincana 
do ambiente, ateliês de música criativa e de cenogra-
fia, cinema e artes plásticas.

As Férias Jovens 2015 envolvem um total de 282 
crianças e jovens, divididos em dois grupos: na 1.ª 
quinzena, os participantes serão oriundos de Alva-
lade, Abela, São Bartolomeu da Serra, Ermidas-Sado 
e Santiago do Cacém; e, na 2.ª quinzena, os partici-

BTT Alvalade-Porto Covo a maior 
demonstração do BTT nacional

O 17.º Raid de BTT Alvalade – Porto Covo – Alva-
lade, que decorreu no dia 17 de maio, redun-
dou em mais um significativo sucesso organi-

zativo do Futebol Clube Alvaladense, que reforça o 
evento ano após ano.

Com um total de 2553 participantes oriundos de 
vários pontos do país, há a registar a participação 
de 106 senhoras e de 709  “bttistas” que fizeram ida 

e volta, ou seja, que, após a chegada a Porto Covo, 
ainda regressaram a Alvalade, num total de 120 km, 
sendo que o percurso mais curto teve a extensão de 
70 km. Luís Raposo, Presidente do FC Alvaladense, 
congratula-se com mais um raid inesquecível e clas-
sifica como “mais um sucesso, do agrado de todos, 
exceto o calor e o pó”.

Para Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Mu-
nicipal, que também participou na prova (bem como 
os Presidentes das Juntas de Freguesia de Alvalade 
e Ermidas-Sado), considera-a de uma enorme impor-
tância por reunir  “mais de 2500 atletas em Alvalade 
e no nosso Município, é muito bom, contribui para 
o sucesso desportivo e para a promoção do nosso 
território. É um dia de convívio e de promoção de 
uma vida saudável”.

Destaca-se, a título de curiosidade, que a partida 
foi, este ano, apadrinhada pelo ciclista Vitor Gami-
to, contando também com a participação dos irmãos 
Nelson e Sérgio Rosado da dupla “Os Anjos”.

pantes chegam do Cercal do Alentejo, São Domin-
gos, Vale de Água, São Francisco da Serra e Santa 
Cruz. Todos os participantes terão oferta de almoço 
ao longo da iniciativa.

“Luvas Pretas” 
prestou homena-
gem ao seu treina-
dor Manuel Gamito

A Escola de Futebol “Luvas Pretas” prestou, 
no dia 1 de maio, no Campo Municipal 
Miróbriga, em Santiago do Cacém, uma 

homenagem ao seu treinador Manuel Gonçalves 
Gamito, que faleceu em julho de 2009. A ceri-
mónia decorreu na presença de familiares do 
homenageado, da ex-glória do futebol português, 
João Alves (responsável máximo da Escola “Luvas 
Pretas”), do Presidente da Câmara Municipal, Ál-
varo Beijinha, do Vereador do Desporto, Norberto 
Barradas, bem como de amigos  e jovens atletas 
que não quiseram deixar de prestar a sua home-
nagem ao treinador que ficou conhecido pelo seu 
notável espírito cívico, enquanto Homem e atleta, 
que fez de Manuel Gonçalves Gamito uma inspira-
ção para os jovens que treinou.

O internacional de futebol Abel Xavier 
esteve, no dia 25 de junho, ao final da 
tarde, no Campo Municipal Miróbriga em 
Santiago do Cacém para uma sessão de 
autógrafos, a convite da Escola de Fute-
bol Luvas Pretas. Abel Xavier sensibilizou 
os mais novos para a importância da prá-
tica desportiva.

Abel Xavier em 
Santiago do Cacém
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Cercal do Alentejo Alvalade

Estação de Tratamento de Água (ETA) da 
Aldeia do Cano

A Câmara Municipal está a remodelar as instala-
ções da ETA da Aldeia do Cano e a proceder à subs-

ETAA de Silveiras já está em funcionamento
A Estação de Tratamento de Águas para Abaste-

cimento (ETAA) de Silveiras, freguesia do Cercal do 
Alentejo, já está a funcionar desde o dia 15 de junho, 
depois de concluída a obra que assegura o tratamen-
to da água de abastecimento aos sistemas de Silvei-
ras, Coelheiras, Charnequinha e Casas Novas.

A obra foi adjudicada pela Câmara Municipal 
à empresa Hubel e o objetivo principal centrou-se 
na remoção dos elevados teores de ferro e de man-
ganês presentes na água do furo de captação n.º 3 
de Silveiras. O valor desta adjudicação rondou os 
52.500 euros.

Águas pluviais da
Rua Catarina Eufémia 

A Câmara Municipal procedeu à execução da rede 
de drenagem de águas pluviais da Rua Catarina Eufé-
mia, em Alvalade. O objetivo desta intervenção é dotar 
esta rua de rede de drenagem de águas pluviais para 
resolver a situação de acumulação de água sempre 
que se regista a ocorrência de chuva com intensidade.

Esta obra, que se desenvolve ao longo da rua 
que constitui um importante eixo de drenagem do 
Centro Histórico de Alvalade, vai abranger os arran-
jos exteriores da rua, com construção de passeios e 
pavimentação da faixa de rodagem. Também as re-
des de distribuição de água e de drenagem de águas 
residuais domésticas serão reconstruídas.  

Esta empreitada foi adjudicada à empresa Rui & 
Candeias, Lda., pelo valor total de 91.726 €.

Requalificação da rede de drenagem de 
águas pluviais da Rua Teófilo Braga 

Município

Melhoramento da 
EN 121

A empresa Estradas de Portugal procedeu a me-
lhoramentos nas vias rodoviárias. As zonas inter-
vencionadas situam-se na EN 121, entre o entron-
camento de Ermidas e a localidade de Ermidas. Os 
trabalhos englobaram fresagem da camada de des-
gaste existente e colocação de nova camada de des-
gaste em betuminoso.

tituição da antiga linha de tratamento por um novo 
tipo de ETA de melhor rendimento e com maior efi-
cácia na remoção de manganês.

A obra consiste no desmantelamento dos tan-
ques e equipamentos da antiga ETA, na reconstru-
ção e na pintura dos tetos e paredes interiores, na 
pavimentação e na instalação dos equipamentos da 
nova solução de tratamento.

O novo equipamento vai permitir uma melhoria 
da qualidade da água da Aldeia do Cano. Prevê-se 
que irá assegurar a remoção de ferro e manganês na 
ordem dos 98 %, conferindo-lhe a qualidade necessá-
ria à utilização doméstica.

Esta empreitada está a cargo da empresa Hubel, 
Indústria da Água, Ambiente e Obras Públicas, S. A., 
pelo valor total de 79.394 €.

A Câmara Municipal adjudicou a empreitada da re-
qualificação da rede de drenagem de águas pluviais da 

Rua Teófilo Braga no Cercal à empresa Candeias & Silva, 
Lda., pelo valor total de 21.096,48 €. Esta intervenção é 
da maior importância para resolver várias situações de 
escoamento pluvial e, através da redistribuição dos cau-
dais, aliviar a acumulação de água no Largo dos Caeiros, 
que costuma ocorrer em períodos de chuva.

A rede que está a ser executada desenvolve-se 
ao longo da rua, que é o prolongamento da EN 120 
no interior do Cercal, e os diâmetros da tubagem 
utilizada variam entre os 400 mm e os 1000 mm. A 
rede, nesta primeira fase, foi concebida para encai-
xar o escoamento das zonas adjacentes que drenam 
para o eixo viário constituído por esta rua.
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Ermidas-Sado Santiago do caém

Santo André

Largo 1.º de Maio

A Junta de Freguesia de Ermidas-Sado, em parce-
ria com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
procedeu à requalificação do Largo 1.º de Maio. Os 
trabalhos contemplaram fresagem do pavimento, 
execução de sumidouros e de nova rede de águas e 
pavimentação. Com esta obra, foi possível melhorar 
significativamente a qualidade de vida na localidade 
de Ermidas.

Rua do Alentejo
Em colaboração com a Câmara Municipal, a Junta 

de Freguesia de Ermidas procedeu à construção de 
passeios com piso em pavé, na Rua do Alentejo, em 
Ermidas.

Foi uma intervenção importante para as dezenas 
de pessoas que passam diariamente nesta rua. 

Casa Mortuária de Ermidas-Aldeia
A Junta de Freguesia de Ermidas-Sado procedeu 

a melhoramentos na Casa Mortuária de Ermidas-Al-
deia. Os trabalhos englobaram a reparação de toda a 
rede elétrica, a reparação e o isolamento da cobertu-
ra e a colocação de pavimento cerâmico.

Trata-se de um investimento necessário para a 
freguesia e que melhorou o espaço, tornando-o mais 
acolhedor para quem está a passar por um momento 
difícil.

Pavimentação da rua a tardoz da ZAM 
A Câmara Municipal procedeu à execução da pa-

vimentação da rua a tardoz da ZAM. Com esta inter-
venção, surgiu a necessidade de drenar os caudais 
de água de origem pluvial à superfície deste arrua-
mento, que com a pavimentação, ficará impermea-
bilizado. Assim, foi executada a rede de drenagem 
pluvial da rua com implantação de coletores de diâ-
metro significativo entre os 300 mm e os 500 mm, 
caixas de visita e sumidouros.

Procedeu-se também à execução da sub-base e 
base do pavimento e à colocação de lancil com a co-
laboração da Junta de Freguesia de Santo André.

Aldeia dos Chãos
A Câmara Municipal procedeu à beneficiação da 

estrada de acesso à Aldeia dos Chãos, desde o en-
troncamento da EN 120 até à Casa de Convívio. 

Os trabalhos englobaram a escavação e a re-
constituição da estrutura do pavimento constituída 
por leito, base e sub-base; a execução de aquedutos 
para drenagem das águas provenientes do campo de 
futebol e da estrada; e a colocação de camada de 
pavimento constituída por massas betuminosas AC 
12. Esta obra contribui, significativamente, para a 
melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Praça Zeca Afonso
A Câmara Municipal procedeu à requalificação 

da Praça Zeca Afonso. Os trabalhos englobaram a 
execução do parque de estacionamento, o qual con-
sistiu na execução dos muros de suporte, na execu-
ção da rede de pluviais, na modelação do terreno e 
na pavimentação composta por sub-base e base em 
tout-venant e por camada de desgaste com massas 
asfálticas. Além disto, no cruzamento, foi construída 
uma rotunda, e foi executada uma zona de arranjos 
exteriores, o que implicou a redefinição dos lancis e 
passeios.   Foi necessário, ainda, incorporar um cais 
de paragem de autocarros. 




