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FICHA TÉCNICA

Álvaro Beijinha

Boas
Festas!

Mais médicos cubanos 
para a região
Álvaro Beijinha congratula-se com possível reforço

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beiji-
nha, esteve, no dia 5 de novembro, a acom-
panhar a visita da embaixadora de Cuba em 

Portugal, Johana de la Torre, ao Hospital do Litoral 
Alentejano, congratulando-se com o possível reforço 
do contingente médico cubano na região.

O reforço do acordo entre Portugal e Cuba foi 
uma das notas dominantes da visita e Álvaro Beiji-
nha sublinhou “o papel fundamental destes profis-
sionais”, destacando que, “se não fossem estes mé-

dicos, tínhamos mais 23% de pessoas sem médico de 
família”. O Presidente da CMSC realçou “o trabalho 
altamente meritório que estes médicos têm feito jun-
to das nossas populações. São bons profissionais e 
bons seres humanos”,  mostrando-se “grato ao esta-
do cubano” e assegurando que “a Câmara vai conti-
nuar a colaborar no sentido de atrair profissionais de 
saúde para a região”.

O Litoral Alentejano conta, nesta fase, com 12 
médicos ao abrigo do acordo entre Portugal e Cuba.

Os valores da tradição, da família e da soli-
dariedade continuam bem vincados nas nossas 
gentes, sobressaindo na quadra natalícia. Cabe 
à Câmara Municipal, mesmo no atual quadro de 
grandes dificuldades, contribuir para que o Natal 
continue a ser vivido com a intensidade que nos 
é característica.

Entre outras iniciativas, a Festa de Natal do 
Pré-Escolar, com a participação de mais de 850 
crianças de todas as freguesias do Município, 
bem como a Animação de Natal que promove-
mos, voltou a espalhar magia e sorrisos pelos 
mais novos (e não só!), que reforçam a nossa 
energia e motivação na luta por gerações vin-
douras de sucesso. 

Organizámos, pelo quarto ano consecuti-
vo, o Concerto Solidário com a Escola da Gui-
tarra Portuguesa Mestre António Chainho, que 
possibilitou a distribuição de bens alimentares 
a muitas famílias carenciadas, e mantivemos o 
apoio às várias iniciativas que se realizam nesta 
quadra, organizadas pelas associações e coleti-
vidades locais, num trabalho sempre assente em 
valores de proximidade e entreajuda. 

Quero, nesta quadra especial, endereçar, aos 
trabalhadores das autarquias e respetivas famí-
lias, uma palavra de reconhecimento pelo incan-
sável e valioso trabalho realizado. 

Endereço igualmente, a todas as instituições 
de solidariedade social, aos clubes e associações 
culturais, às empresas solidárias e seus colabo-
radores, e aos voluntários das causas humanitá-
rias, um bem-haja pelo inexcedível trabalho.

A todos vós e às vossas famílias, votos de 
um Feliz Natal e de Ano Novo melhor do que 
este que agora termina. Vamos entrar em 2016 
com a mesma força e determinação de sempre, 
apostando em honrar os nossos compromissos, 
combater as desigualdades e modernizar o nos-
so Município de Santiago do Cacém. 

Contem connosco!
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Turismo

Santiago do Cacém é porta para o turismo 
de natureza na Rota Vicentina
Os municípios de Santiago do Cacém, Sines, 

Odemira, Aljezur e Vila do Bispo assinaram, 
no dia 27 de outubro, protocolos de colabora-

ção com a Associação Rota Vicentina, numa cerimó-
nia em Santiago do Cacém. O principal objetivo dos 
protocolos passa pelo reforço do desenvolvimento e 
promoção da Rota Vicentina. 

Marcaram presença, na cerimónia, representan-
tes dos cinco Municípios, sendo que Santiago do 
Cacém esteve representado pelo Presidente, Álvaro 
Beijinha. Entre outros compromissos, os municí-
pios envolvidos asseguram, no ano de 2015, uma 
comparticipação financeira para a Associação Rota 
Vicentina, no sentido de garantir a boa execução do 
projeto em todas as suas vertentes. 

1.º Encontro de Agentes de Turismo
A Câmara Municipal organizou, no dia 18 de 

novembro, o 1.º Encontro de Agentes de Tu-
rismo do Município de Santiago do Cacém. O 

Auditório Municipal António Chainho juntou mais 
de 170 participantes num amplo debate em torno 
daquilo que pode reforçar as ligações entre os agen-
tes turísticos locais e regionais, na promoção de um 
funcionamento em rede e em complementaridade, 
gerando um conhecimento mais profundo entre pro-
fissionais e empresários no ramo da restauração, ho-
telaria, empresas de animação turística, ou agências 
de viagem.

Álvaro Beijinha realça o facto de o turismo ser 
“uma área económica que tem vindo a crescer muito 
em todo o país, em particular no Alentejo e na nos-
sa Região, com percentagens muito significativas de 
crescimento. E isso não é obra do acaso. Tem vindo 
a ser desenvolvido um trabalho muito interessante e 
que tem dado os seus resultados”. 

O 1.º Encontro de Agentes de Turismo do Muni-
cípio de Santiago do Cacém foi também uma opor-
tunidade para todos os interessados em enveredar, 
a nível profissional, pelo ramo turístico e foi ainda 
uma oportunidade para ouvir testemunhos e exem-
plos de agentes e empresas já estabelecidos e con-
solidados no setor.
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Novo mapa turístico do Município
O novo Mapa Turístico de Santiago do Cacém foi apresentado no dia 18 de 

novembro, no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém, 
durante o 1.º Encontro de Agentes de Turismo do Município, e recebeu nota 

de destaque por parte dos operadores turísticos locais.
“Tínhamos um mapa turístico já com alguns anos, que já não respondia às neces-

sidades atuais dos turistas que nos procuraram. Desenvolvemos um mapa com uma 
filosofia diferente daquilo que tínhamos. Fizemos um mapa ilustrado, que evidencia 
os monumentos mais significativos”, sublinha Álvaro Beijinha, Presidente da CMSC, 
que destaca “a opinião muito relevante dos operadores turísticos do Município, que 
foi francamente positiva. Deram os Parabéns à Câmara Municipal”.

Esta é, na opinião do Presidente da CMSC, “mais uma ferramenta muito interes-
sante e facilitadora para quem nos visita. Quem consulta este mapa percebe facil-
mente aquilo que tem para visitar no Município”.

Inaugurada a requalificação da Praia da 
Costa de Santo André

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém e a Sociedade Polis Litoral Sudoeste 
concluíram o projeto de um milhão de euros na requalificação da praia da 
Costa de Santo André. A intervenção, além de requalificar a praia, teve ainda 

como objetivo preparar esta faixa costeira para os efeitos das alterações climáticas, 
através da reconstrução e consolidação das dunas.

“A requalificação da praia da Costa de Santo André é fundamental para a prote-
ção de pessoas e bens, mas também pela importância ambiental do local”, explicou 
Álvaro Beijinha, presidente da Câmara Municipal, realçando que o local é “um ponto 
de grande interesse turístico, essencial para a economia da região”.

A intervenção, a cargo da Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação 
e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S. A., teve 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.

Esta intervenção foi apoiada pelo Programa Operacional Temático de Valorização 
do Território POVT 2007-2013, cofinanciada pelo Fundo de Coesão em 85%.
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Ação Social / Saúde

HLA com consultas de 
psiquiatria

O dia 5 de outubro marcou o início das consultas 
de psiquiatria no Hospital do Litoral Alentejano 
(HLA), no Município de Santiago do Cacém, com 

a assinatura de um memorando de entendimento entre 
a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) 
e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL).

A parceria resulta na prestação de cuidados de 
saúde, por três médicos psiquiatras do CHPL, nas ati-
vidades programadas e não programadas de consul-
tas da especialidade no HLA (às segundas e terças-
-feiras) e também no Centro de Saúde de Odemira 
(terças-feiras).

6.º aniversário da VMER

A equipa da Viatura Médica de Emergência e 
Reanimação do Litoral Alentejano (VMER LA), 
com base no Hospital do Litoral Alentejano, 

organizou, em outubro, o V Encontro da VMER LA, 
com a realização de um MassTraining em Suporte 
Básico de Vida, integrado no seu 6.º Aniversário.

A organização deste evento foi uma parceria 
com a EPHLA – Associação de Emergência Pré-Hos-

pitalar do Litoral Alentejano e contou com a presen-
ça, na sessão de abertura, do Vereador da Saúde da 
CMSC, Norberto Barradas. O Encontro foi dirigido a 
toda a comunidade profissional da Unidade Local de 
Saúde do Litoral Alentejano e população em geral, 
residente nos municípios de Sines, Santiago do Ca-
cém, Grândola, Alcácer do Sal e Odemira.

JOAQUIM ANTÓNIO 
GONÇALVES

Presidente da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de São Domingos 

e Vale de Água

É com consternação e pesar que a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém lamenta o fa-
lecimento de Joaquim António Gonçalves, Presi-
dente da Junta de Freguesia da União de Fregue-
sias de São Domingos e Vale de Água e membro 
da Assembleia Municipal, vítima de doença pro-
longada, no dia 15 de novembro de 2015, aos 
62 anos de idade.

Joaquim António Gonçalves foi membro da 
Assembleia de Freguesia de São Domingos, en-
tre 1990 e 2002, tendo presidido ao órgão des-
de 1994. Foi Presidente da Junta de Freguesia 
de São Domingos entre 2002 e 2013 e, após a 
reorganização administrativa, foi eleito Presi-
dente da União de Freguesias de São Domingos 
e Vale de Água, cargo que ocupou até ao final da 
sua vida. Era membro da Assembleia Municipal 
desde 2002. Com uma participação intensa, ao 
longo da sua vida, na sociedade e no movimen-
to associativo local, Joaquim Gonçalves notabili-
zou-se pela sua dedicação à causa pública e foi 
responsável, nas últimas décadas, por grande 
parte do desenvolvimento que a freguesia co-
nheceu. Foi agraciado, em 2013, com a Medalha 
de Mérito Municipal.

Em especial à família, mas também aos ami-
gos e colegas de Joaquim António Gonçalves, a 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém apre-
senta sentidas condolências neste momento de 
sofrimento e dor.
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250 idosos em tarde de cinema

Duas centenas e meia de utentes das Instituições de Apoio a Reformados, Pen-
sionistas e Idosos do Município de Santiago do Cacém passaram uma tarde di-
ferente, no dia 7 de outubro, nas comemorações do Dia Internacional do Idoso. 

A Câmara Municipal ofereceu, aos seniores do Município, uma tarde de cinema no 
Auditório Municipal António Chainho (AMAC), com a visualização do filme português 
Amália, que trouxe boas recordações a muitos dos presentes.

Para alguns dos utentes, esta foi mesmo a primeira vez que assistiram a um filme 
num equipamento como o AMAC, em mais um importante momento de lazer e de 
convívio interinstitucional, no âmbito do Projeto Sénior 2015, da CMSC. 

A tarde terminou com um lanche para todos os utentes, em mais uma iniciativa 
que proporcionou momentos únicos aos idosos do Município.

Misericórdia de Santiago 
obtém certificação das 
respostas sociais

A Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém (SCMSC) recebeu a 
certificação das respostas sociais para idosos, que engloba a Estrutura 
Residencial para Idosos de Santa Maria, as Residências do Pinhal, o Cen-

tro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. Até ao momento, a SCMSC é uma 
das cinco Misericórdias que concluíram o processo com avaliação positiva, 
entre as 25 que concorreram à certificação.

A certificação ficou a dever-se a melhorias no acolhimento e qualidade de 
vida do utente, na evolução nos cuidados prestados pelos profissionais, na 
formalização de parcerias, definição de procedimentos, controlo de documen-
tação, monitorização de indicadores e gestão das reclamações.

Câmara investe na higiene 
e saúde pública

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém concluiu, em outubro, uma ação 
de limpeza e higienização dos 1863 contentores para deposição de resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados existentes no Município. Está já prevista uma 

nova ação de limpeza, a decorrer no primeiro trimestre de 2016. As duas interven-
ções têm um custo que ronda os 23 mil euros. 

A lavagem periódica dos equipamentos de deposição de resíduos sólidos é ful-
cral para a existência de boas condições de higiene e salubridade nos aglomerados 
populacionais. Para que esta operação tenha um efeito prolongado, é fundamental a 
colaboração de todos os munícipes.

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém solicita à população os seguintes 
cuidados:

• Acondicione sempre o lixo doméstico em sacos fechados e deposite-os nos 
contentores disponíveis para o efeito, evitando, assim, sujar o contentor e a propa-
gação de maus cheiros.

• Deposite sempre o saco dentro do contentor. Sempre que os equipamentos 
na via pública estiverem cheios, não deixe os resíduos no chão junto aos mesmos 
sob pena de o seu conteúdo ser espalhado por animais, sujando o espaço que é de 
todos. Deposite-os noutro equipamento próximo.

• Feche sempre a tampa do contentor para evitar a saída de eventuais cheiros 
desagradáveis, bem como a entrada de água da chuva ou animais errantes.
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400 idosos no Magusto

da castanha assada, contou com as atuações do Gru-
po de Cante Alentejano da Academia Sénior de Artes 
e Saberes (ASAS) e do Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Alvalade, não faltando o habitual 
baile, animado por Luís Godinho. A ocasião contou 
com a presença do executivo da CMSC, da Presiden-
te da Assembleia Municipal e de vários Presidentes 
de Juntas de Freguesia.

A Câmara Municipal organizou, no dia 10 de no-
vembro, a derradeira iniciativa do Projeto Sénior 
2015, juntando nos Pavilhões de Feiras e Expo-

sições, em Santiago do Cacém, cerca de 400 idosos 
das instituições de reformados e pensionistas do Mu-
nicípio, para um “Magusto Tradicional – São Martinho”.

O convívio e o lazer foram as notas dominantes 
de uma tarde muito animada, que, além do almoço e 

António Chainho em 
concerto solidário 

O mestre da guitarra portuguesa, António Chai-
nho, subiu ao palco do Auditório Municipal, 
do qual é patrono, em Santiago do Cacém, no 

dia 6 de dezembro, para um Concerto Solidário – que 
se realiza pelo 3.º ano consecutivo – em que o públi-

co recebe o seu ingresso mediante a doação de bens 
e produtos alimentares, que serão depois distribuí-
dos pelas famílias carenciadas do Município. 

A organização foi da Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém.

Câmara reduz 
consumo em 
equipamentos 
municipais

No âmbito do Plano de Ação para a promo-
ção de Eficiência Energética, estão a ser 
levadas a cabo várias intervenções pela 

Câmara Municipal, nomeadamente a instalação 
de uma bateria de condensadores automática na 
Escola Básica N.º 2 (pré-escolar e 1.º ciclo), em 
Vila Nova de Santo André, e nas Piscinas Cober-
tas, em Santiago do Cacém. Ainda neste âmbito, 
também foi instalado um novo sistema de Aque-
cimento de Águas Sanitárias (Painéis Solares) nos 
Balneários Públicos de Santiago do Cacém.

Estes novos equipamentos vão permitir eli-
minar os custos associados à energia reativa e, 
com efeito, reduzir os valores da faturação do 
consumo de energia elétrica.

Foi um investimento total de cerca de 6.500 
euros, em que se prevê o retorno no prazo de 4 
ou 8 meses, consoante o equipamento.
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desenvolvimento económico

1.º Festival do Tomate em Alvalade
Realizou-se de 9 a 11 de outubro, o “1.º Festival do Tomate de Alvalade – Mostra 

gastronómica nos restaurantes”, que contou com o apoio da Junta de Freguesia 
de Alvalade e da Alensado. O objetivo primordial passou por impulsionar a eco-

nomia local através da promoção da gastronomia e de um produto de reconhecida 
qualidade como património gastronómico local.

Nesta primeira edição, foram cinco os estabelecimentos que disponibilizaram 
iguarias tendo como base o tomate: Restaurante Cantinho da Mimosa; Restaurante 
Churrasqueira da Mimosa; Casa de Pasto O Bombeiro; Snack-bar O Messias; e Res-
taurante São Sebastião da Mimosa. Os pratos ao dispor dos visitantes foram todos 
confecionados com tomate de Alvalade, produzido por associados da Alensado, CRL. 
Devido às condições únicas de clima e solo, o tomate desta região é especialmente 
dotado de um sabor e de uma riqueza nutritiva excecional. “Faz tão bem como sabe” 
foi o mote para três dias bastante animados, com uma boa afluência de clientes nos 
restaurantes aderentes, onde não faltou a animação cultural, com o cante alentejano 
em destaque.

1.º Festival Gastronómico 
da Lagoa de Santo André

O Festival de Gastronomia da Lagoa de Santo André, que se realizou entre 30 de 
outubro e 1 de novembro, terminou com um balanço muito positivo a todos 
os níveis. A organização esteve a cargo da Junta de Freguesia de Santo André 

e contou com o apoio, entre outras entidades, da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém.

O 1.º Festival Gastronómico da Lagoa de Santo André desafiava os visitantes para 
uma degustação dos sabores da lagoa, do mar e da terra. 

A iniciativa surge “na sequência de uma candidatura efetuada pela Junta de Fre-
guesia a fundos comunitários, tendo em vista a valorização do sítio piscatório da 
Lagoa de Santo André e a projeção da freguesia, do município e da região em termos 
económicos e turísticos”, explica Jaime Cáceres, Presidente da Junta de Freguesia de 
Santo André.

educação

Alunos receberam 
Certificados de Excelência

O Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém, recebeu, 
no dia 6 de novembro, as cerimónias de Entrega de Certificados de Ex-
celência (4.º, 5.º e 6.º anos) e de Entrega de Certificados de Excelência e 

Diplomas de Conclusão do Secundário (7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º anos) aos 
alunos do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém.

Familiares e amigos não faltaram a um momento sempre emotivo, que pre-
miou os alunos que mais se destacaram no ano letivo anterior. O Vereador da 
Educação da CMSC, Norberto Barradas, marcou presença nas duas cerimónias 
e endereçou os “Parabéns aos alunos distinguidos”.
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comemorações dos 120 anos do Automóvel em Portugal

cultura855 crianças na 
Festa de Natal do 
Pré-Escolar
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém promoveu, à semelhança dos 

anos anteriores, a iniciativa Festa de Natal do Pré-Escolar, que contem-
plou quatro sessões de cinema, do filme A Ovelha Choné – O filme, no 

Auditório Municipal António Chainho. Participaram na iniciativa, crianças dos 
15 jardins de infância da rede pública e dos oito jardins de infância da rede 
privada. No total, a Festa de Natal do Pré-Escolar contou com a participação 
de 855 crianças.

Santiago do Cacém viveu dia 
histórico

Tigerman com 
concerto memorável 

The Legendary Tigerman, um dos músicos no formato one-man-band de maior 
sucesso em Portugal, levou o público ao rubro no Auditório Municipal António 
Chainho, em Santiago do Cacém, no dia 24 de outubro, num concerto memo-

rável. 
Este foi o primeiro espetáculo do artista em Portugal, após a sua tournée no nor-

te da Europa, e The Legendary Tigerman não defraudou as expectativas. Ninguém 
ficou indiferente ao multifacetado artista de Coimbra, já com passagens por alguns 
dos mais conceituados palcos e festivais do mundo, que mais uma vez demons-
trou toda a sua energia e versatilidade, desde os instrumentos tradicionais até às 
mais contemporâneas soluções eletrónicas. O cinema e a fotografia voltaram a ser 
elementos determinantes no espetáculo, que se pautou por uma grande interação 
entre artista e público, que foi reagindo com entusiasmo aos estímulos e desafios 
lançados por Paulo Furtado.

Cumpridos que estão 120 anos da vinda do primeiro carro para Portugal, 
o Panhard & Levassor regressou ao seu primeiro destino e cativou cente-
nas de curiosos, que puderam observar de perto uma autêntica relíquia.

O Panhard & Levassor, que esteve em exposição junto à Câmara Municipal, 
foi mesmo a principal atração dos dois dias (17 e 18 de outubro) das Comemo-
rações dos 120 Anos do Automóvel em Portugal, uma organização conjunta 
entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e o Clube de Automóveis 
Antigos da Costa Azul, com o apoio do Automóvel Club de Portugal (ACP). 
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Contos Infalíveis lançado em Santiago
Obra vencedora do X Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca

O livro Contos Infalíveis – obra vencedora do X Prémio Nacional de Conto Manuel 
da Fonseca –, de Henrique Carmo Madeira, foi lançado no dia 24 de outubro, 
na Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém. A obra foi distinguida com o 

Prémio por decisão unânime do Júri, que fundamentou a sua escolha pelo “domínio 
da escrita, linguagem ágil, originalidade na construção de enredos, diversidade de 
ambientes, inclusão de alusões literárias em registo de subtexto e finais bem enca-
deados”.

Além do autor, marcaram presença na cerimónia o Vereador da Cultura da CMSC, 
Norberto Barradas, e o representante do Júri, o jornalista e crítico literário João Mo-
rales.

Música e solidariedade unidas 
O Festival Alvalade Arise voltou este ano a juntar os fãs do heavy metal 

para uma noite em alta rotação. O antigo Centro Social da Mimosa (Al-
valade) recebeu, no dia 21 de novembro, a 2.ª edição de um festival que 

conjuga o gosto pela música e a solidariedade. À semelhança do ano passado, 
o público entregou, à entrada do recinto, vários bens alimentares (e não só), 
que serão entregues no Centro de Dia de Alvalade, no dia 4 de dezembro.

Cerca de duas centenas de entusiastas acorreram à chamada e puderam 
ver em ação cinco bandas, três delas locais: Liber Mortis, Since Today e Anima-
lesco, O Método;  e duas da região de Lisboa, os Primal Attack e os cabeças de 
cartaz, Quinteto Explosivo, que levaram os fãs ao delírio, chegando mesmo a 
haver invasão de palco. 

O Festival foi organizado por jovens alvaladenses, que contaram com o 
apoio, entre outras entidades, da Junta de Freguesia de Alvalade e da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, que integrou a iniciativa no projeto “Atreve-
-te”, que apoia iniciativas desenvolvidas por jovens do Município.

Concurso de Fotografia
Simplesmente Santiago do Cacém

João Ganhão recebeu o prémio do 1.º lugar no Concurso de Fotografia “Simples-
mente Santiago do Cacém”, promovido pela Câmara Municipal, no âmbito do 
Dia Mundial do Turismo, cujos resultados tinham já sido divulgados no Dia do 

Município (25 de julho).
A imagem vencedora, “capturada numa manhã de novembro na Lagoa de Santo 

André, mostra uma ‘caçadeira’ (pequeno barco com origem nos bacalhoeiros) na 
margem e ao fundo um pescador que aproveita o silêncio das águas calmas para 
levantar as nassas amarradas a postes”, descreve o autor, que se mostra “muito sa-
tisfeito” pela vitória, pois foi a sua “primeira participação num concurso”. João Pedro 
Rosa Ganhão, que reside em Vila Nova de Santo André, confidencia que a paixão 
pela fotografia surgiu “em 2007/2008” e que encara esta arte “como um hobby”, 
afirmando ser “autodidata”. 
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Município

Ermidas-Sado

São Francisco

Cercal do Alentejo

Abela

Santiago do CacémAlvalade

Santo André

São Domingos

Reabilitação de um troço da Rua Álvaro Cunhal. Tra-
ta-se de um investimento de 43.383,87 €.

Execução da rede de drenagem de águas pluviais da 
Rua Catarina Eufémia.

Execução da rede de águas pluviais no Outeiro do 
Lobo.

Requalificação do Largo 1.º de Maio.

Requalificação da Praça Zeca Afonso.

Rede de drenagem de águas pluviais no arruamento 
a tardoz da Zona de Atividades Mistas (ZAM).

Saneamentos na Estrada Municipal (EM) 553.

Intervenção na EM 544 com saneamento de raízes e 
argilas, devido às irregularidades no pavimento.

Melhoramentos na EN 121, entre o entroncamento 
de Ermidas e a localidade de Ermidas



desporto

Bruno Rosa, ciclista de Santiago do Cacém, 
recebe voto de louvor da Câmara Municipal 
como reconhecimento pela conquista do 1.º 

lugar na 3.ª edição da prova Powerade Non Stop 
Madrid-Lisboa, uma prova de resistência em bi-
cicleta de montanha, considerada uma das mais 
duras do mundo.

Parabéns, Bruno Rosa!

Bruno Rosa 
recebe louvor da 
Câmara Municipal

Escola de Futebol Luvas Pretas e 
S.L. Benfica celebraram protocolo 

A Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca registou 
uma enchente, no dia 6 de outubro, para assistir 
à celebração do protocolo de colaboração entre 

a Escola de Futebol Luvas Pretas e o Sport Lisboa e Ben-
fica, ocasião que contou, entre outros, com a presença 
do ex-jogador e atual embaixador do Benfica, Nuno 
Gomes, para alegria dos jovens atletas santiaguenses.

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha 
– que esteve acompanhado na cerimónia pelo Vereador 

do Desporto, Norberto Barradas –, destacou o facto de 
este protocolo ser “importante para Santiago, importan-
te para a Escola Luvas Pretas e para todos os miúdos que 
aqui jogam”, enaltecendo depois as vantagens de “estar 
associado a esse grande clube que é o Sport Lisboa e 
Benfica, com toda a experiência que tem na formação 
de jogadores e homens – nas várias modalidades, não 
só no futebol – e poder estar associado a essa grande 
figura do futebol nacional que é o João Alves”.

16.º Passeio de BTT Chaparros

Realizou-se, no dia 8 de novembro, o 16.º Passeio 
de BTT organizado pelos Chaparros BTT Team, 
de Santiago do Cacém. Os participantes pude-

ram encontrar “um percurso de verdadeiro BTT, com 
lindas paisagens de zonas verdejantes e magníficos 
trilhos de pura adrenalina”, sublinha a organização, 
que disponibilizou dois percursos: 40 km de dificul-
dade média e 70 km de dificuldade média/alta.

A prova contou com os apoios da Câmara Muni-
cipal de Santiago do Cacém e da União de Freguesias 
de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 
da Serra. O Presidente da CMSC, Álvaro Beijinha, 
marcou presença na iniciativa.

39.º Aniversário do Estrela de Santo André

1.º Trail Vitoriano 
em Ermidas-Sado

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
Beijinha, foi o padrinho da mais recente 
prova de atletismo no Município, o 1.º 

Trail Vitoriano, cujo programa incluiu um trail 
de 15 km e uma caminhada de 10 km. A inicia-
tiva realizou-se no dia 15 de novembro e contou 
com 250 atletas. Foi organizada pelo Vitória Fu-
tebol Clube Ermidense (VFCE) e, entre outros, a 
prova contou com os apoios da Autarquia e da 
Junta de Freguesia de Ermidas-Sado.

O Estrela de Santo André comemorou, no dia 28 
de novembro, o seu 39.º aniversário. O pro-
grama incluiu várias atividades desportivas ao 

longo do dia, tais como basquetebol, zumba, futsal, 
ginástica acrobática, entre outras.

Neste dia de festa, houve também um desfile de 
treinadores e atletas de todas as modalidades do clu-
be e foi prestada homenagem a sócios de mérito.

O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beiji-
nha, e o Vereador do Desporto, Norberto Barradas, 
estiveram presentes nesta data importante para o 
Estrela de Santo André.Fo
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