
MEDALHAS DE MÉRITO 

 

INDIVIDUAIS A TÍTULO PÓSTUMO 

 

Bruno Miguel Cortês Chainho  

Pelo mérito de uma vida dedicada à proteção e defesa do próximo. Serviu na Guarda Nacional 

Republicana e, no cumprimento do seu dever, salvou a vida de dois reféns, acabando por 

falecer no local. Por este ato de bravura, a título póstumo, foi promovido a Cabo, e 

entre outros louvores da GNR e do Governo, foi-lhe atribuída, por Sua Excelência o 

Presidente da República, a Medalha de Ouro de Serviços Distintos e foi também 

considerado “Herói Nacional” do ano 2013, pelo jornal Correio da Manhã. 

 

Nuno Ricardo Martinho Aires  

Pelo empenho e dedicação à comunidade local, quer a nível político, como secretário e 

presidente da Assembleia de Freguesia e secretário da Junta de Freguesia do Cercal do 

Alentejo, quer a nível social, apoiando associações locais, com destaque para o 

Agrupamento de Escuteiros 1119, do qual foi fundador.  

 

INDIVIDUAIS 

Alberto Manuel de Sousa Dias de Brito 

Como reconhecimento pelo trabalho de autarca ao serviço da população da freguesia 

de Ermidas-Sado durante 22 anos. Desempenhou os cargos de Tesoureiro e Presidente 

da Junta de Freguesia, Secretário da Assembleia de Freguesia e membro da Assembleia 

Municipal. Pela sua simplicidade e humanidade que também incutiu nas associações 

onde integrou as respetivas direções. 

António Manuel Silva Dâmaso   



Pela perseverança e esforço pessoal que lhe permitiram alcançar um lugar de destaque 

como praticante e professor de Danças de Salão, levando, desta forma, aos locais onde 

tem atuado, quer a nível nacional, quer internacional, a sua terra e o seu concelho. Em 

2016, criou a marca TAKE DANCE e foi um dos fundadores da Associação Recreativa de 

Dança Sineense (ARDS), onde é professor de Danças de Salão e onde conta com alunos 

classificados nos primeiros lugares nos campeonatos nacionais de Danças de Salão e 

Latino ─ Americanas. Participou em diversas séries televisivas, quer como professor de 

atores, quer como figurante. 

 

Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa  

Pelo seu desempenho, persistência e vontade de vencer enquanto atleta internacional 

de alta competição em BTT XCM (Cross Country Marathon), cuja carreira se iniciou em 

Santiago do Cacém, obtendo os melhores resultados em provas de BTT por etapas 

como o Titan Desert e a Taça do Mundo, destacando-se de entre muitas vitórias o 

primeiro lugar na prova de resistência em bicicleta de montanha, Madrid-Lisboa, 

considerada a prova mais dura do mundo. 

 

Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 

Como reconhecimento pelo seu carácter humanitário e pelos mais de 50 anos 

intensamente dedicados ao associativismo em Santiago do Cacém. É interventor ativo 

em múltiplos projetos locais, de âmbito social, cultural e desportivo, tendo sido o 

fundador de muitos deles. Como autarca, desempenhou o cargo de vereador na 

Câmara Municipal e membro da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém. 

 

 

 

 

 



Fernando Gonçalves dos Santos 

Pela sua dedicação como autarca ao serviço das Freguesias de São Domingos e Vale de 

Água por mais de 20 anos, 15 dos quais como Presidente da Junta da extinta Freguesia 

de Vale de Água, e pelo seu contributo no desenvolvimento destas localidades. 

Filipe Manuel Pinto Tiago e Francisco Alexandre Duarte Correia Figueiredo 

 Pelo reconhecimento do ato heroico destes dois bombeiros voluntários que puseram 

em risco a sua própria existência, fazendo-se deslocar ao fundo de um poço sem as 

condições mínimas de segurança para salvar uma vida, devolvendo o sorriso à família. 

Ato sustentado por bravura, coragem, altruísmo e abnegação. 

Flávio Pacheco  

O seu esforço, abnegação, persistência e determinação têm sido fundamentais para a 

obtenção dos bons resultados nacionais e internacionais enquanto atleta de 

paraciclismo, modalidade que pratica desde 2014. Já conquistou vários títulos 

nacionais e internacionais, nomeadamente duas Taças de Portugal, o Campeonato 

Nacional de Contrarrelógio e o Campeonato Nacional de Estrada e, perante os 

resultados de topo alcançados, assinou contrato com o Sporting Clube de Portugal, 

reforçando a equipa de desporto adaptado. 

 

Helder António Pereira Nunes  

Como reconhecimento pelo trabalho de autarca em prol da população da extinta 

Freguesia de Santa Cruz, como Tesoureiro e Presidente da Junta de Freguesia e 

membro da Assembleia desta freguesia e da União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.  

 

Isilda Moreira  

À modelo que adoptou Alvalade como sua terra natal. Iniciou o seu percurso no 

mundo da moda em 2012 e o seu nome é já uma referência a nível internacional. Foi 

nomeada para melhor manequim feminino nos Globos de Ouro, em 2017, e 

recentemente, desfilou em Paris pela reconhecida marca Hermès. 



Jaime António Pereira Pires de Cáceres  

Pela sua dedicação ao serviço público quer enquanto autarca quer enquanto dirigente 

associativo e representante dos trabalhadores na Refinaria de Sines. Foi eleito 

Presidente da Junta de Freguesia de Santo André em 2005 e reeleito para a presidência 

deste órgão autárquico nos mandatos de 2009-2013 e 2013-2017. Além destas 

funções, é Presidente da Comissão Social da Freguesia de Santo André e representa o 

município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santo André e a freguesia 

no Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. 

Foi membro da Assembleia Municipal (1993-1997) e da Assembleia de Freguesia 

(1997-2005). Desempenhou igualmente funções na direção da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Santo André e na Associação de Pais da Escola Básica n.º 4 

de Santo André. 

 

Miguel Segundo 

Pelo empreendedorismo e coragem com que em Ermidas-Sado implementou e 

transformou a Oceanic numa empresa líder do mercado nacional da comercialização 

de peixe fresco e congelado, com elevada responsabilidade social. Pelo contributo 

indubitável para o progresso da sua terra através da criação de vários postos de 

trabalho que conduziram à fixação de pessoas tão necessárias às freguesias rurais. E, 

ainda, pela dedicação às causas humanitárias e ao associativismo, sendo um dos 

principais impulsionadores e dinamizadores das Festas de Santa Maria. 

 

Mónica Sofia Mendonça Galambas  

Pela promissora carreira desportiva internacional enquanto jovem atleta de patinagem 

artística, cujo percurso se iniciou no Clube Galp Energia. Tem consolidado o estatuto 

de uma das melhores atletas nacionais no seu escalão e tem sido uma presença 

constante nos pódios distritais e nacionais, alcançando o título de Campeã Nacional 

em 2013. Já representou a Seleção Nacional de Patinagem Artística em dois 

Campeonatos da Europa e em duas Taças da Europa, com resultados dignos de relevo. 

 



 

Pedro Jorge Costa Deocleciano Noronha Velosa 

 

Pelos cerca de 20 anos ao serviço da alta competição no desporto motorizado, 

dedicação, sacrifício e espírito lutador com que enfrentou todas as adversidades para 

concretizar o seu sonho: estar um dia no Rally Dakar como concorrente. Em 2012, 

sagrou-se Campeão Nacional de Todo-o-Terreno e venceu o Troféu José Megre. A sua 

carreira como piloto e navegador amador destaca-se pelas suas participações no Rally 

Dakar. O seu desempenho tem sido reconhecido a nível internacional, sendo 

convidado para trabalhar com as melhores equipas do momento do panorama 

mundial do Todo-o-Terreno. 

 

Pedro Miguel Candeias Pereira Gamito  

Pelo seu trabalho como Presidente da Junta de Freguesia de São Francisco da Serra ao 

longo de três mandatos e pela dedicação em prol da sua terra, fomentando atividades 

desportivas, recreativas e socioculturais e mostrando, com o seu exemplo, a 

importância do associativismo na vida das populações. 

Rui Manuel da Conceição Madeira dos Santos    

Ao filho de Alvalade que  à sua terra  se dedicou como autarca e dirigente associativo. 

Foi Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade ao longo de três mandatos 

consecutivos, durante os quais contribuiu, decisivamente, para o desenvolvimento da 

freguesia. 

Rui Miguel Matos  

Pela qualidade artística e de interpretação de um dos instrumentos mais 

característicos da música portuguesa, cuja aprendizagem iniciou aos 5 anos de idade, 

na Escola de Música de Maria Adélia Botelho. Foi campeão nacional e internacional em 

várias categorias e semifinalista no programa “Got Talent Portugal”, na RTP1. 

Virgílio Francisco Matos Gonçalves 



Pela sua dedicação como autarca ao serviço da Freguesia de São Domingos há mais de 

20 anos. Ocupou os cargos de Secretário, de Presidente e de Tesoureiro da Junta de 

Freguesia, tendo também presidido à Assembleia de Freguesia. Em 2015, assume a 

presidência da Junta de Freguesia da União das Freguesias de São Domingos e Vale de 

Água. 

 

COLETIVAS 

AIM CIALA 

Em reconhecimento pelos 20 anos a melhorar o nível sanitário, genético e reprodutivo 

dos efetivos suinícolas do país. Integra o grupo AIM Worldwide ─ Artificial Insemination 

Management, organização internacional especializada em serviços de reprodução e 

difusão genética É líder, no mercado nacional, em serviços de reprodução e difusão 

genética de suínos, apostando em infraestruturas, tecnologia, inovação e formação 

dos seus colaboradores e clientes. 

 

Associação Cultural Amigos de Alvalade 

Pelo espírito de iniciativa e fomento do cooperativismo e do sucesso dos projetos culturais em 

Alvalade, como o “Alvalade Medieval”, uma das maiores referências culturais do município, 

que atrai anualmente milhares de pessoas, e que, em 2005 foi homenageado pela Região de 

Turismo da Costa Azul, por ter sido o evento que mais contribuiu para a divulgação do 

município de Santiago do Cacém.  Foi também no seio deste evento que nasceram os 

“Alvaladinhos”, um grupo de música e dança composto por crianças que, por onde atua, tem 

prestigiado a sua terra e o seu concelho.  

 

Casa do Povo do Cercal do Alentejo 

Pelo longo trabalho desenvolvido em prol da comunidade cercalense, em particular da 

população sénior, através de serviços sociais e culturais. Integra a Casa do Povo do 

Cercal do Alentejo o mais antigo grupo de cante alentejano do concelho. 

Casa do Povo de São Domingos  



Pelo contributo para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade onde se insere, 

através da promoção de atividades de carácter social, cultural e recreativo, 

respeitando a individualidade de cada um, prestando serviços de qualidade, 

envolvendo a população e demais parceiros.  

 

Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano 

Pela divulgação, desenvolvimento e prática da modalidade de Orientação no Alentejo 

Litoral, através da cooperação com o Desporto Escolar, com o INATEL, com o Desporto 

Universitário, com o Desporto para Deficientes e com as autarquias locais, e da 

organização das atividades competitivas de âmbito local, nacional e mundial, que lhe 

são atribuídas pela Federação Portuguesa de Orientação. 

 

Grupo Desportivo de São Francisco da Serra   

Pelo empenho e sucesso na criação de um clube desportivo, atualmente vocacionado 

para a prática do atletismo, com vinte anos de existência. Nos últimos quatro anos, 

participou num total de trezentas provas de atletismo nacionais e internacionais, com 

mil oitocentas e setenta e quatro participações, de que resultaram várias subidas ao 

pódio. Integram a equipa trinta e cinco atletas amadores. 

 

Herdade da Matinha - Turismo Rural 

Pelo contributo para o turismo qualificado na nossa região. Pautando-se por um 

profundo respeito e admiração pelo património cultural, social e ambiental da Costa 

Alentejana, o trabalho continuado da Matinha tem divulgado o município, em 

particular o Cercal do Alentejo, dentro e fora de portas.   

Herdade do Cebolal 

A Herdade do Cebolal é um exemplo de empreendedorismo de sucesso, levado à 

prática desde finais do século XIX, quando Caio de Loureiro plantou as primeiras vinhas 

na herdade. Em 2008, a 4ª e a 5ª geração de produtores de vinho iniciaram um 

processo de modernização, ampliação e certificação não só das vinhas como da adega, 



com vista à conquista do mercado vínico nacional e internacional. A preocupação 

ambiental levou à criação de novos projetos ligados à produção orgânica e 

biodinâmica e a capacidade inovadora dinamizou o enoturismo, que tem servido de 

mostra dos produtos e atividades da região, do concelho de Santiago de Cacém. 

 

Hockey Club Santiago  

Pela sua crescente atividade desportiva, que engloba modalidades como o hóquei em 

patins, a patinagem artística, o BTT, as danças de salão e o MTF – Miróbriga Treino 

Funcional, proporcionando a prática desportiva a crianças, jovens e adultos.  

Monte do Giestal Casas de Campo e SPA (texto confirmado) 

Por contribuir para o sucesso e desenvolvimento do turismo do Alentejo Litoral e pelo 

modo singular como valoriza e promove o montado, garantindo aos que o visitam uma 

forma de lazer alternativa. 

Monte do Xisto - Hotel Rural 

Pelo contributo para o turismo de excelência na nossa região. Destaca-se por ser uma 

unidade sustentável, pautada pelo charme, privacidade e tranquilidade.  

Móveis Aguiar, Lda  

Pelo contributo, de mais de quatro décadas, no fomento e valorização do comércio de 

mobiliário na região, realçando a prática de uma gestão familiar, e pela notabilidade 

pública com a qual a Móveis Aguiar tem patenteado o seu desempenho, e que em 

muito, tem engrandecido e dignificado o município de Santiago do Cacém. 

Museu da Farinha  

Pelo trabalho desenvolvido em prol da proteção e valorização do património rural da 

aldeia de São Domingos, exercendo um papel relevante na dinamização cultural e 

educativa do Município de Santiago do Cacém. Foi distinguido pela Associação 

Portuguesa de Museologia com o Prémio "Coleção Visitável 2015". 



Os Chaparros - BTT Team  

Pelo empenho na promoção do desporto aventura no município de Santiago do 

Cacém, desde 2001, e pelo desenvolvimento da modalidade de BTT na região. A sua 

ação tem por base o respeito pelo meio ambiente e pela natureza.  

 

Os Kotas Bike Team, Associação 

Pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de quase duas décadas nas 

modalidades de BTT, atletismo e caminhadas, contando, também, com presenças em 

provas de ciclismo, duatlo e triatlo. Parceira de várias entidades locais e regionais, 

fomenta a prática desportiva entre as camadas jovens e promove iniciativas de 

carácter solidário.  

“Os Vilas” - Associação de Pesca Desportiva 

Pelas conquistas alcançadas pelos seus atletas, quer em provas nacionais, quer 

internacionais. Em representação da Seleção Nacional Sénior, um dos seus atletas 

conquistou o primeiro lugar, em 2010, no Campeonato do Mundo de Mar por equipas. 

A associação “Os Vilas” participa e organiza iniciativas de carácter social a favor de 

pessoas em situações vulneráveis. 

Restaurante São Sebastião da Mimosa  

Pelos 30 anos de trabalho em ascensão alcançados com dedicação e profissionalismo, 

reconhecido por todos os que usufruem da sua oferta rica e variada, que o torna numa 

referência da gastronomia da região. É empresa PME Líder desde 2015. 

 

Sociedade da Juventude Cercalense  

Pelo empenho e sucesso na criação de um clube vocacionado para o desenvolvimento 

de atividades desportivas, recreativas e culturais, tendo por base o envolvimento dos 

jovens cercalenses e consolidando parcerias com outras instituições ao longo dos seus 

26 anos de existência. 



…//… 

DE HONRA 

Cercisiago ─ Cooperativa de Educação e Reabilitação 

Pelo reconhecimento do trabalho fundamental e inovador, realizado desde 1978, na 

reabilitação, educação e integração social de crianças, jovens e adultos com deficiência 

no Alentejo Litoral, assumindo-se como única resposta social e qualificada para este 

grupo da população tão vulnerável. 

Jorge Nunes 

Como reconhecimento ao ilustre Presidente do Conselho de Administração do Crédito 

Agrícola Costa Azul, cuja perspicácia e sentido empreendedor conduziram a instituição 

aos lugares cimeiros do Grupo Crédito Agrícola. A sua ação tem sido determinante 

para a valorização e fomento da economia, em particular da agricultura. O seu sentido 

prático e disponibilidade para a aceitação de novos desafios, levou-o a abraçar os 

valores da Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém, ocupa o cargo de 

Provedor pelo sétimo mandato. Em 10 de junho de 2014, foi condecorado por Sua 

Excelência o Presidente da República com o Grau de Oficial da Ordem de Mérito 

Empresarial. 

 

Vítor Manuel Chaves de Caro Proença 

Ao autarca com  reconhecida determinação e visão estratégica, Presidente da Câmara 

Municipal de Santiago Cacém, durante três mandatos consecutivos, que pugnou pela 

melhoria das condições de vida e dos cuidados de saúde, pela promoção da cultura e 

do desporto, pelo fomento da economia e do turismo, reduzindo assimetrias e 

desenvolvendo o município. Atualmente, é Presidente da Câmara Municipal de Alcácer 

do Sal, da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, da Associação de Municípios 

para a Gestão da Água Pública do Alentejo e é membro do Conselho Diretivo da 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Integra, desde 2014, o Conselho de 

Concertação Territorial, órgão presidido pelo 1.º Ministro e que inclui seis Presidentes 

de Câmara do país. Em 2016, foi distinguido como “Personalidade do Ano” pelo 

semanário Sem Mais e, em 2007, “Autarca do Ano” pela revista Mais Alentejo. 


