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Afirmação
de um
destino de
excelência
O período de férias escolares é vivido de forma intensa no Município de Santiago do Cacém.
Orgulhamo-nos, mais uma vez, de promover as
Férias Jovens, um grande projeto de parceria
com as Juntas de Freguesia, totalmente gratuito
para as famílias, que junta perto de 300 crianças
e jovens entre os 7 e os 14 anos, que têm a oportunidade de praticar atividades desportivas ao
ar livre, assistir a sessões de cinema e desfrutar
de animados momentos na praia. São momentos
felizes para os nossos homens e mulheres do
amanhã e constitui uma importante resposta
para os pais, que, no seu horário laboral, têm os
seus filhos ocupados e em segurança.
O verão é também sinónimo de acréscimo
de visitantes ao nosso Concelho. Somos, de ano
para ano, cada vez mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros. Importa, pois, dar
resposta a este aumento, potenciando as dinâmicas no ramo hoteleiro e “vendendo” cada vez
mais as potencialidades e atrativos do nosso
território. Destaque, já há alguns anos, para o
Badoca Safari Park, que traz ao Concelho cerca
de 100 mil pessoas por ano e que tem um papel
determinante na dinamização da economia local,
em particular na restauração e hotelaria.
Saudamos ainda o surgimento do turismo
rural Casas de Miróbriga, na Herdade dos Chãos
Salgados, bem como a abertura do Santiago Hotel Cooking & Nature, no edifício do antigo Hotel Caminhos de Santiago. Os ecos que nos vão
chegando da hotelaria local, de forma geral, demonstram uma taxa de ocupação elevada nestes
meses de verão, que já vai sendo inclusive, em
vários casos, transportada para os meses fora da
época balnear.
Somos e afirmamo-nos cada vez mais como
um destino de excelência, capaz de satisfazer
qualquer desejo, desde a agitação das cidades, à
pacatez das vilas e aldeias. Destacamo-nos pelo
nosso importante património cultural, de tradições
bem vincadas, com produtos regionais de referência e com uma fauna e natureza riquíssimas. Todos
temos razões para estar orgulhosos e podem contar connosco para continuar a trabalhar na promoção, divulgação e afirmação da nossa terra!

Álvaro Beijinha

“A iniciativa mais gratificante destes quatro anos”

O

Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
Beijinha, não hesita em afirmar que “a Presidência nas Freguesias foi a iniciativa mais gratificante de tudo aquilo que fizemos nestes quatro
anos”. Sem prejuízo da proximidade diária com as
populações e de muitas outras visitas efetuadas ao
longo dos últimos quatro anos, as 32 semanas ‘no
Abela

Santa Cruz

terreno’, de forma organizada, entre 2014 e 2017,
são motivo de grande satisfação para o Presidente
da Autarquia.
“O trabalho de proximidade com as pessoas é a
forma mais bonita e positiva de estarmos na política,
não nos refugiarmos nos gabinetes e irmos enfrentar
os problemas, irmos falar com as pessoas.”
Santiago do Cacém

São Bartolomeu da Serra

Santo André
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desenvolvimento económico

“Santiagro é uma feira que nos orgulha a todos”

A

30.ª edição da Santiagro – Feira Agropecuária e do Cavalo terminou com
um balanço muito positivo. Entre os dias 25 e 28 de maio, o número de
visitantes foi superior a 40 mil, à semelhança do ano anterior, havendo um
excelente feedback de expositores e visitantes.
“Gradualmente, a Feira vai tendo mais gente. É uma tendência que se tem
verificado, em particular, nos últimos três / quatro anos. Isso também se deve
a um conjunto de melhoramentos que temos vindo a fazer no recinto, sublinha
Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. “Tivemos quatro dias com enchentes. Entre outras coisas, esta edição ficou marcada pela exposição dos 30

5,6 milhões de euros
no Alentejo Litoral

região do Alentejo Litoral tem já ao seu dispor mais de 5 milhões de euros
para investimento empresarial e criação de emprego”, afirmou Vítor Proença,
Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, na apresentação pública do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego (SI2E),
onde marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém,
Álvaro Beijinha.

anos da Santiagro, “com o seu percurso desde 1988, com altos e baixos, como
tudo na vida. Hoje, penso que a Santiagro é uma Feira que nos orgulha a todos”,
destaca Álvaro Beijinha, que aponta já para 2018 e para melhoramentos que devem
continuar a ocorrer no Parque de Feiras e Exposições, em Santiago do Cacém. O
objetivo, refere o Presidente, é “melhorar sempre e oferecer melhores condições a
todos”, revelando que é intenção da Câmara “continuar a apostar nos quatro dias”.

Balcão Único traz
modernidade

A

Câmara Municipal assinou, no dia 23 de maio, o contrato para a empreitada
de Remodelação do Espaço de Atendimento Centralizado em Santiago do
Cacém, que corresponde a um investimento total de 103.887,81 €, com a
CONSDEP – Engenharia e Construção S. A.
O espaço a intervencionar vai receber o Balcão Único Municipal (BUM) e Álvaro
Beijinha, Presidente da Autarquia, considera a sua instalação como “o culminar
de um grande objetivo de desmaterialização e de facilitação da relação com os
munícipes”, que vai resultar num atendimento centralizado.

desenvolvimento económico

2.ª edição das
Tasquinhas do Vilas

Tasquinhas − Mercado
à Mesa

A

O

s Tasquinhas do Vilas voltaram, este ano, ao Mercado Municipal de Vila
Nova de Santo André, entre os dias 27 de maio e 25 de junho, numa organização dos restaurantes Cantinho dos Sabores e A Charrua – Kasa das
Espetadas, com os apoios da Junta de Freguesia de Santo André e da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém.
Ao longo dos dias, nas várias bancas, os visitantes puderam contar com uma
mostra gastronómica, comida e petiscos tradicionais, artesanato, muita música e
algumas surpresas.

Mercado Municipal de Santiago do Cacém recebeu, este ano, a 4.ª edição
das Tasquinhas – Mercado à Mesa, evento que tem como objetivo a promoção e a divulgação do que melhor se faz na região.
De 30 de Junho a 25 de julho, o mercado transformava-se, a partir das 17h00,
num local onde as iguarias locais podiam ser degustadas. Durante o evento, decorreram diversas atividades de animação.
O certame contou, mais uma vez, com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

ação social

Festa da Tradição
junta 220 idosos

Evento solidário para
ajudar Centro de Dia

N

N

o âmbito do Projeto Sénior 2017, da Câmara Municipal, realizou-se, no dia
14 de junho, a “Festa da Tradição – Santos Populares”, que juntou cerca
de 220 idosos de instituições do Município e trouxe a animação ao Parque
Urbano do Rio de Figueira, em Santiago do Cacém.

o dia 23 de junho, realizou-se o evento solidário “Encontros com o Fado”,
cuja receita reverteu a favor do Centro de Dia local. Cerca de 600 pessoas
juntaram-se para uma iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de São
Francisco da Serra e pelo mestre da guitarra portuguesa, António Chainho.
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“Era importante abranger um dos maiores concelhos do país – Santiago do Cacém”

Centrauto – a maior rede de distribuição de
peças auto a nível nacional

A empresa Centrauto está representada em Santiago do Cacém, desde 2010. É um projeto com a
maior rede de distribuição de peças auto a nível nacional, tem atualmente 64 lojas espalhadas pelo país
e quiseram estender a sua área de atuação para um
dos maiores concelhos do país – Santiago do Cacém.
Sendo uma empresa bem-sucedida no Município de
Santiago do Cacém, o Informação Municipal esteve à
conversa com José Pedro Brito – Gerente da Centrauto em Santiago do Cacém.
Informação Municipal – Há quantos anos está
a Centrauto sediada em Santiago do Cacém? Conte-nos como surgiu este negócio?
José Pedro Brito – A Centrauto Componentes
Auto Lda., com sede em Aveiro, está representada
em Santiago do Cacém, desde outubro de 2010, pela
firma J.P.L.B. Unip. Lda., (José Pedro Leandro de Brito
Unip. Lda.).
Foi nesse ano que conheci o fundador da Centrauto, Sr. João Pedro Lopes da Rocha, e me foi
proposto abrir uma representação em Santiago do
Cacém.
I.M. – Quais as vantagens de estarem em Santiago do Cacém?
J.P.B. – Com a maior rede de distribuição de peças auto a nível nacional, atualmente temos 64 lojas
espalhadas pelo país. No nosso distrito, apenas havia a loja em Setúbal, era importante abranger um
dos maiores concelhos do país e empreender uma
forma diferente de estar no mercado, não visando o
lucro imediato, mas sim o crescimento sustentado e
com uma gama muito vasta de produtos. Temo-nos
fixado como uma excelente e viável alternativa para

as oficinas que procuram qualidade, rapidez de serviço e preços competitivos de peças de desgaste e,
cada vez mais, de outras menos comuns.
I.M. – As novas instalações, que estão em fase
de acabamento, vão ser para ampliação dos negócios? Vão continuar com as instalações atuais?
Vai surgir algo de novo?
J.P.B. – As novas instalações serão um seguimento natural do que tem sido esta loja em Santiago do
Cacém e também do grupo a nível nacional, sempre
a crescer e ao mesmo tempo a proporcionar melhores condições de trabalho para os funcionários,
assim como criar espaços onde os nossos clientes
sejam bem recebidos tal como merecem.
I.M. – Além deste, a Centrauto tem outros armazéns?
J.P.B. – Neste momento, a Centrauto é composta
por 3 armazéns-sede em Aveiro, com uma área aproximada de 125.000 m2 e uma rede de 64 lojas, no
continente, Madeira e Açores.
I.M. – Quais as principais áreas de atividade
da Centrauto? Atualmente qual o volume de negócios da empresa?
J.P.B. – Com a atividade única de comércio e
distribuição de componentes auto, o volume de negócios da nossa loja, atualmente, ronda 1 milhão de
euros por ano.
I.M. – Quantos trabalhadores tem a empresa?
São todos do concelho?
J.P.B. – Em 2010, começámos com 3 colaboradores, neste momento, somos sete, todos residentes
no concelho e todos estavam em situação de desemprego aquando da contratação.
I.M. – Para si, qual o impacto que a Centrauto

tem localmente? E quais as mais-valias que esta
unidade de comercialização e distribuição traz
para o município de Santiago do Cacém?
J.P.B. – A Centrauto, quando abre uma loja em
qualquer parte do país, tem sempre um forte impacto, porque o preço dos produtos continua a ser, indiscutivelmente, o factor principal de competitividade
no mercado, sendo esse influenciado pelos custos
diretos e indiretos. Seguimos uma política negocial
e de compras totalmente livre e independente dos
circuitos habituais, importamos peças de todo o
mundo, dos locais onde forem mais baratas, tanto
diretamente das fábricas, como aos seus revendedores ou distribuidores, desde que o preço e a qualidade interessem. Vendemos diretamente no local onde
a loja se encontra.
I.M. – Que constrangimentos têm sentido?
J.P.B. – Após muitos anos de conhecimento no
ramo automóvel, pouca coisa nos pode surpreender
neste setor, mas, na fase que o país atravessa, a falta
de liquidez dos clientes e a dificuldade que têm em
cumprir os prazos de pagamento são talvez os maiores fatores de preocupação.
I.M. – Como tem sido a sua relação com a
Câmara Municipal?
J.P.B. – Nestes últimos anos, posso afirmar que
em termos de cliente a Câmara Municipal tem sido
exemplar.
Para a construção do novo espaço, desde o primeiro contacto, notei que havia apoio e empenho
para que o projeto se concretizasse, vendo, assim,
na Câmara um parceiro para o futuro.
No entanto, a nossa zona industrial ainda carece de muitas melhorias, nomeadamente passeios e
arruamentos, o que espero que seja para breve.

educação

Dia Mundial da Criança Câmara aposta na
Câmara oferece teatro a mil
educação
alunos

À

semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal 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 mil
alunos a possibilidade de assistir à peça de teatro As Aventuras de Guinhol, apresentada pela Companhia de Teatro de Almada, dividida em cinco espetáculos,
entre os dias 31 de maio e 1 de junho, integrados na 18.ª Mostra Internacional
de Teatro de Santo André.

E promove ação de sensibilização
junto das crianças

A

Câmara Municipal assinou, no dia 23 de maio, o contrato para a empreitada de Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado, que
corresponde a um investimento total de 373.272,50 euros.“É uma intervenção de fundo. A escola, como se sabe, é centenária. Já não oferece as melhores
condições às crianças. Esta obra visa reformular toda a escola, desde a construção de um refeitório, todo o tratamento do espaço exterior, campo de jogos,
entre outras. Cerca de 80 crianças vão passar a ter condições completamente
diferentes”, refere Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia.

ambiente / saúde

12.ª Limpeza das praias

N

o dia 11 de junho, realizou-se a 12.ª Limpeza das Praias de Santo André,
este ano com um total de 260 participantes, um acréscimo em relação aos
anos anteriores. Um enorme trabalho de voluntariado e de cidadania e sentimento de dever cumprido ao final do dia. Parabéns a todos os presentes!

A

Câmara Municipal, em colaboração com o Serviço de Proteção da Natureza
e Ambiente (SEPNA) da GNR, realizou ações de sensibilização nas escolas
e ATLs do Município, nos dias 1 e 2 de junho, procurando sensibilizar as
crianças para a problemática do abandono animal. A ação esteve integrada nas
Comemorações do Dia Mundial da Criança.
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turismo

Câmara e ULSLA preparam
novo Centro de Saúde

Á

lvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, esteve
reunido, no dia 7 de julho, com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano (ULSLA). As atenções do encontro centraram-se no novo Centro de Saúde de Santiago do Cacém.

Em cima da mesa, estiveram questões relacionadas com
as diligências a efetuar no sentido de reunir todos os
parceiros e condições indispensáveis à concretização do
equipamento, bem como a elaboração de um calendário
de ações para os próximos tempos.

Veículo elétrico para limpeza

D

esde o dia 9 de junho, a Câmara Municipal
tem, ao serviço da população, a nova viatura
elétrica para limpeza urbana. Recorde-se que
esta aquisição nasceu de uma candidatura a cofinanciamento por parte do Fundo Ambiental, efetuada
pela Autarquia, que recebeu aprovação do Governo

7

e que resultará numa comparticipação de 50 % do
valor total elegível da operação.
A viatura destina-se à limpeza urbana de jardins
e arruamentos urbanos, nomeadamente no apoio às
tarefas de recolha e transporte de resíduos ensacados e sobrantes de podas de limpeza de árvores.

Casas de
Miróbriga – novo
turismo rural

F

oi inaugurada, no dia 31 de maio, as Casas
de Miróbriga – Turismo em Espaço Rural / Casas de Campo, na Herdade dos Chãos Salgados, Santiago do Cacém, esta cerimónia contou
com a presença de Álvaro Beijinha, Presidente da
Câmara Municipal.
Situadas em ambiente campestre, numa
quinta privada, nas Casas de Miróbriga usufrui-se de um ambiente calmo, que possibilita um
retiro tranquilo. Os alojamentos são compostos
por habitações individuais de várias tipologias
(total de 16, com capacidade total para 32 pessoas) e um moinho recuperado com vista soberba para a planície e o mar. Os hóspedes têm
ainda disponível uma piscina, campo de jogos e
bicicletas, podendo também usufruir de um bar,
sala de refeições e uma lavandaria.

notícias

Mais vida para o
Centro Histórico

cultura

Dia Internacional dos
Museus
montado e a cortiça foi o tema escolhido pelo Museu Municipal para assinalar o Dia Internacional dos Museus, no dia 20 de maio, com a inauguração de uma exposição sobre a temática. A arte da cocaria, com a recriação
de um jantar típico dos ranchos de trabalhadores da tira da cortiça, e a rubrica
“Conversas com…” em torno do tema, moderada por José Matias, completaram
uma tarde de grande interesse.

A

Câmara Municipal e a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul assinaram, no
dia 13 de julho, o contrato de comodato para a cedência do edifício dos
antigos Paços Municipais, no Centro Histórico de Santiago do Cacém.
Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, destaca “não só a oportunidade de
recuperar o edifício, mas também o contributo de dar vida ao Centro Histórico”. Jorge Nunes, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Caixa
Agrícola Costa Azul, sublinha a intenção da Fundação em promover “a condição
humana na ética e no profissionalismo”, bem como a “preocupação mais direcionada para a área social e cultural”.

Feira Anual de São
Pedro no Cercal

R

ealizou-se, nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, a Feira de São Pedro no Cercal
do Alentejo. A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia do Cercal do
Alentejo e pela Associação Equestre do Cercal do Alentejo. O convívio e a
animação foram a tónica nestes três dias em que houve exposição de gado, de artesanato e de máquinas agrícolas, tasquinhas, produtos regionais, música e bailes.
A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal.

Frescos de Alvalade receberam prémio APOM

A

Pintura Mural a Fresco da Igreja da Misericórdia de Alvalade recebeu o
Prémio Conservação e Restauro 2017 atribuído pela Associação Portuguesa
de Museologia (APOM), que foi entregue no dia 9 de junho, no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.
As pinturas, com motivos religiosos, de uma notável qualidade, foram descobertas na sequência de trabalhos de prospeção pictórica realizados em 2014.
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cultura

Chainho − 50 anos de
Carreira

Grease Festival

O

O

Festival das Cores
“pinta” Santo André

XIX Festival Nacional
de Folclore em Alvalade

Documentário produzido a propósito das comemorações dos 50 anos de
carreira de António Chainho conheceu a sua estreia nacional no dia 20 de
maio, em Santiago do Cacém, no Auditório Municipal da cidade, que tem
como patrono o grande mestre da guitarra portuguesa.
Com realização de Luís Godinho (jornalista da SIC e autor, entre outros, dos
documentários Aldeia Eterna e Marfim), Chainho – 50 anos de Carreira acompanha o percurso do mestre da guitarra portuguesa, iniciado em São Francisco
da Serra, a terra onde nasceu numa família humilde, e de onde saiu para levar a
guitarra portuguesa aos grandes palcos do mundo.

A

5.ª edição do Festival das Cores – Movimento pelas Artes voltou a trazer
uma animação especial ao Parque Central em Vila Nova de Santo André,
nos dias 14, 15 e 16 de julho. Organizado pela Geração Talento e com os
apoios, entre outras entidades, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de
Santo André, o Festival das Cores voltou a não deixar ninguém indiferente, com
três dias cheios de bons momentos.

I Grease Festival: nos tempos da Brilhantina, que decorreu nos dias 9 e
10 de junho, no Largo do Pelourinho (Centro Histórico), em Santiago do
Cacém, superou todas as expectativas, com um balanço muito positivo.
“Correu muito bem, a recetividade das pessoas foi muito boa e isso foi muito
importante para nós”, afirma Margarida Pereira, da Associação Cultural de Santiago do Cacém, uma das entidades organizadoras do Festival, a par da Sociedade
Harmonia, Sammy Garage e da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da Serra, sublinha aquilo que foi “uma festa muito familiar”.

N

o dia 15 de julho, a freguesia de Alvalade recebeu o XIX Festival Nacional de
Folclore. O Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia, de São Bartolomeu da
Serra, trouxe, com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade e da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, o desfile de tradições e culturas de várias regiões do país, ao nosso município.

cultura

Mostra de Teatro de
Santo André

Commedia a La Carte
Circus

E

R

ntre os dias 27 de maio e 28 de junho, realizou-se a 18.ª edição da Mostra
Internacional de Teatro de Santo André (MITSA). Durante um mês, o público
pôde assistir a 15 espetáculos, apresentados por 14 companhias profissionais, três delas internacionais, oriundas da Polónia, Colômbia e Espanha. No total,
foram 36 sessões de teatro, distribuídas por 14 localidades.
Organizado pela Associação AJAGATO, aquele que é um dos maiores eventos culturais que o Município de Santiago do Cacém recebe anualmente voltou a
encantar o público com a qualidade de excelência das peças, a diversidade dos
grupos, de estilos, de técnicas e de géneros teatrais, já uma imagem de marca
do Festival.

Sábado a Ler…

M

atia Losego fascinou miúdos e graúdos com as suas histórias. “Contos com
Sotaque” foi o tema, da edição do dia 13 de maio, dos Sábados a Ler, que se
realizou na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém.
Uma sessão com “sotaque, ninjas, animais-com-penas-que-não-voam-e-cheiram-a-peixe e livros, livros, livros. Era para ter, também, um nariz, mas um senhor
já o perdeu!”

ealizaram-se, no dia 28 de junho, no Auditório Municipal António Chainho,
duas sessões, completamente esgotadas, do espectáculo com os Commedia
a La Carte Circus, momentos únicos, de boa disposição.
A nova digressão dos Commedia a La Carte anda o percorrer o país e já teve
paragem em Santiago do Cacém.

Lagoa Rock 2017

N

os dias 30 de junho e 1 de julho, realizou-se a 7.ª edição do Lagoa Rock,
com dois dias de concertos, na Associação de Moradores da Zona de
Brescos. As bandas presentes foram: Grog / Analepsy / Steal Your Crown
/ Neighborz / F.P.M. / Medo / Serrabulho / Re-Censurados / Prayers of Sanity /
Artigo 21 / Jackie D / Liber Mortis.
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desporto

XII Clericus Cup

S

antiago do Cacém acolheu, de 3 a 5 de julho, o XII Clericus Cup de Portugal. Trata-se de um torneio de futsal, em que participam, habitualmente,
cerca de uma centena de sacerdotes católicos, provenientes de vários pontos do país. Este ano, contou com oito equipas: Viana do Castelo, campeões do
torneio, Braga, Porto, Vila Real, Lamego, Viseu, Guarda e Vicentinos/Alentejo.
O torneio decorreu no pavilhão desportivo municipal e no pavilhão do JAC
(Juventude Atlético Clube).
Além da vertente desportiva, este torneio teve, obviamente, uma vertente
lúdica e de convívio salutar.

Santo André + Saudável

O

Clube de Ténis de Santo André (CTSA) recebeu, no dia 3 de junho, a 4.ª edição
do Santo André + Saudável, um evento que continua a surpreender com a sua
evolução e novidades de ano para ano. “Este evento é o único a nível nacional
que congrega o que congrega, da maneira como o faz. E é gratuito!”, sublinha Vítor
Fernandes, da organização.
O conceito arrojado do evento passa por algo que se dizia impossível, mas que
a organização tem feito questão de contrariar: congregar e associar tudo o que é
atividade desportiva em Santo André. Afinal é possível e é feito com qualidade. E
com a colaboração de todos!

Irina Gonçalves e Nicole Cardoso apuradas para o Campeonato Nacional de Gira-Vólei

A

s atletas do Juventude Atlético Clube (JAC) Irina Gonçalves e Nicole Cardoso apuraram-se para os Campeonatos Nacionais de Gira-Vólei, que foram disputados em Castelo de Vide, nos dias 17 e 18 de junho. A
dupla conseguiu o feito na prova de apuramento realizada
em Moura, no dia 20 de maio, onde também esteve em
ação outra dupla do JAC, Bruna Costa e Carolina Lourenço.
A Câmara Municipal de Santiago do Cacém congratula-se com este apuramento e deseja às atletas e ao JAC as
maiores felicidades futuras.

desporto

8.º Encontro Motard
2800 participantes no
Rodar Lento no Cercal Alvalade – Porto Covo

R

ealizou-se, nos dias 9, 10 e 11 de junho, o 8.º Encontro Motard Rodar Lento
no Cercal do Alentejo. A iniciativa foi organizada pelo Grupo Motard Rodar
Lento com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia do Cercal
do Alentejo. As tasquinhas, a presença de expositores e a bênção dos capacetes
marcaram estes três dias de muito convívio.

R

ealizou-se, no dia 21 de maio, o 19.º Raid BTT Alvalade – Porto Covo; uma
prova que é considerada a maior do país, e que teve, este ano, no total,
2800 participantes em Alvalade, oriundos de vários pontos de Portugal. O
19.º Raid BTT Alvalade – Porto Covo resultou, uma vez mais, num grande sucesso
desportivo do Futebol Clube Alvaladense.

Câmara e Grupo Motard XI Festival de Natação
assinam protocolo

A

Câmara Municipal e o Grupo Motard de Deixa-o-Resto assinaram, no dia 18
de maio, um protocolo de colaboração para a gestão, utilização e manutenção do Campo de Futebol de Deixa-o-Resto.
O acordo, que foi assinado por Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, e por
Sílvia Pereira, Presidente da Direção do Grupo Motard de Deixa-o-Resto.

R

ealizou-se, no dia 1 de julho, o XI Festival da Escola Municipal de Natação
que encerrou a época 2016/2017. A iniciativa foi dirigida a todos os alunos
da Escola Municipal de Natação, que fizeram várias demonstrações de aulas,
tais como: natação para bebés, adaptação ao meio aquático, nível 1 (6-9 anos),
nível 1, 2 e 3 (a partir dos 10 anos), nível 1 e 2 para adultos e hidroterapia, em
que os alunos mostraram o que aprenderam ao longo da época.
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Árbitros debateram
novas tecnologias

Flávio Pacheco vence
mais uma prova

O

O

150 participantes na
Rota do Casqueiro

Grande Prémio Nossa
Senhora do Livramento

O

A

paraciclista Flávio Pacheco, natural de Ermidas-Sado, no Município de Santiago do Cacém, participou, no dia 29 de maio, numa prova da Taça de Portugal
em Viana do Castelo, onde venceu com uma margem confortável na classe H4.
A prova seguinte da Taça de Portugal foi em Águeda, no dia 18 de junho.
Já nos dias 22 e 23 de abril, obteve o 1.° lugar no contrarrelógio, com uma
vantagem confortável de 1 minuto e 1 segundo, e o 2.° lugar na prova de estrada,
em provas disputadas, em Itália.

Foto: Duarte Gonçalves

Núcleo de Confraternização dos Árbitros de Futebol de Santiago do Cacém,
no âmbito das comemorações do seu 38.º aniversário, promoveu, no dia
2 de junho, um colóquio subordinado à temática das novas tecnologias.
Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, e Carlos Parreira, Presidente da Junta
de Freguesia de Ermidas-Sado, marcaram presença na iniciativa, que decorreu na
sede do Vitória Futebol Clube Ermidense, em Ermidas-Sado.
O evento reuniu cerca de seis dezenas de participantes, que ouviram as interessantes intervenções dos convidados e dos oradores presentes.

rganizado pelo Grupo “Os Kotas” decorreu, na noite de 17 de junho, em
Vila Nova de Santo André, mais uma edição da Corrida do Casqueiro, que,
além prova de atletismo, contou, também, com uma caminhada. A iniciativa teve a participação de cerca de 150 atletas. Na entrega de prémios, marcaram
presença o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, e o Presidente da
Junta de Freguesia de Santo André, Jaime Cáceres.

11.ª edição do Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora do Livramento
realizou-se no dia 1 de julho e teve a distância de 10 km e a participação
de 150 atletas. Decorreu, em simultâneo, uma corrida curta, com a distância de 5 km, que contou com mais de 100 participantes. A prova teve como
madrinha Carmen Henriques, que também nos honrou com a sua participação na
competição.

Município

Bairro Dr. Pereira Varela – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal está a proceder à pavimentação de várias vias municipais
através de uma empreitada, a cargo da empresa Construções J.J.R. & Filhos, S. A.,

Ermidas-Sado

Está em curso a empreitada de ampliação e renovação da Escola Básica do
1.º Ciclo de Ermidas-Sado; uma obra a cargo da empresa Consdep, Engenharia e
Construções, S. A., pelo valor de 373.272,50 €.

As ruas 40, 41, 42 e 43 da zona oriental de Ermidas-Sado foram alvo de uma
intervenção. Foi efetuada a remodelação da rede de água, a construção da rede
de esgotos e águas pluviais e executada a pavimentação das ruas.

Foros da Quinta – Santo André
pelo valor de 391.820,84 €. Esta intervenção vai contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes.

Santiago do Cacém

Está em fase de conclusão a requalificação da Rua Professor Egas Moniz, um
investimento, a rondar os 600 mil euros, que vai trazer condições renovadas a uma
das principais artérias da cidade e vai incidir, fundamentalmente, na mobilidade.

A Câmara Municipal adjudicou à empresa Consdep, S. A. a requalificação do
antigo edifício da mercantil que vai albergar o Balcão Único Municipal (BUM), num
investimento de 103.887,81 €. Este equipamento vai contribuir para a melhoria e
celeridade do atendimento ao público.
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Santo André

Está em curso a requalificação da rede de distribuição de água na Rua do
Hospital. Esta intervenção está a cargo da empresa Handle, Construções, Lda.,
pelo valor de 31.723,97 €.

A Câmara Municipal está a proceder à ampliação e renovação da Escola Básica
n.º 3. A obra contempla dois tipos de intervenção: a renovação / beneficiação das
instalações existentes e a ampliação com construção de raiz, de acordo com as
necessidades identificadas. A intervenção está a cargo da empresa TECNORÉM –
Engenharia e Construções, S. A., pelo valor de 631.791,49 €

Alvalade

A Câmara Municipal está a remodelar a rede de águas e a estabelecer a ligação
à nova Estação de Tratamento de Água (ETA), na localidade de Vale Seco, num investimento de 66.417,75 €.

Foto: José Matias

Santo André

A intervenção no Bairro das Flores consiste na requalificação urbanística
dos espaços públicos, potenciando, assim, a melhoria do ambiente urbano e a
concretização de intervenções de reabilitação do edificado envolvente. Prevê-se
um investimento de 1.738.800 €.

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

52 mil euros atribuídos aos Bombeiros de Santo
André para ampliação e remodelação do quartel

Relvado sintético inaugurado
em Vila Nova de Santo André
de forma especial, “ao Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, em nome pessoal e da
Direção, por todo o apoio que foi dado, para que esta
realidade fosse possível”, homenageando depois “os
ex-presidentes do Estrela. Este trabalho é vosso!”.

N
A

Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André assinaram, no dia 14 de julho,
um protocolo que prevê um apoio financeiro
de 52 mil euros, por parte da autarquia, para
a obra de ampliação e remodelação do quartel
da corporação, local onde decorreu a cerimónia
“Segundo a estimativa atual do custo da
obra, este apoio de 52 mil euros da Câmara
significa metade da parte não financiada pelos
fundos comunitários. Há a perspetiva de o apoio
comunitário chegar aos 95% do valor total da intervenção, mas isso não significa que a Câmara
baixe o seu financiamento, uma vez que há depois um conjunto de outras obras a fazer, que
não estão integradas na candidatura”, sublinha
Álvaro Beijinha, Presidente da CMSC.
O Presidente da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Santo André, Manuel
Fonseca Santos, destaca “o apoio da autarquia,
que vem ajudar a ficar mais perto dos valores
que são necessários para realizar a obra”. Com
os trabalhos complementares e com o mobiliário, não incluídos nos fundos comunitários,
estima-se que o investimento total possa atingir
os 500 mil euros.

o dia 15 de julho, foi inaugurado o relvado sintético do Campo Alternativo Municipal, em Vila
Nova de Santo André, que traz condições renovadas para a prática do futebol no Estrela de Santo André,
colocando o clube entre os mais bem apetrechados,
em condições de trabalho, no distrito de Setúbal.
Álvaro Beijinha, Presidente da Autarquia, congratula-se com a inauguração do novo equipamento e
assegura que “esta é uma daquelas obras que nos dá
um prazer enorme ver concluída”.
Jaime Cáceres, Presidente da Junta de Freguesia
de Santo André, recorda que “há 12 anos atrás, o clube tinha pouco mais de 100 atletas na formação, hoje
está a chegar aos 300. É um dos maiores clubes do
distrito de Setúbal na área da formação”. José Rosado, Presidente do Estrela de Santo André, agradeceu,

Férias Jovens a todo o gás!
1.ª Quinzena

D

ecorreu, de 3 a 28 de julho, mais uma edição
das Férias Jovens, promovidas pela Câmara
Municipal de Santiago do Cacém, em parceria
com as Juntas de Freguesia do Concelho. Este ano,
um total de 293 crianças e jovens (136 na 1.ª quinzena, até dia 14 de julho, e 157 na 2.ª quinzena, entre
17 e 28 de julho), dos 7 aos 14 anos, teve a oportu-

2.ª Quinzena

nidade de praticar atividades desportivas ao ar livre,
assistir a sessões de cinema e desfrutar de animados
momentos na praia.
As atividades decorreram de segunda a sexta-feira, ao longo do dia, a partir das 10h00. O almoço
foi fornecido, gratuitamente, pela Câmara Municipal
de Santiago do Cacém.

