
 

A sua opinião conta! 

 
DE  29 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO 

 VOTE NAS DUAS PROPOSTAS QUE EM SEU ENTENDER REPRESENTAM UMA 
MAIS-VALIA PARA O NOSSO CONCELHO 

 
LISTA DE PROPOSTAS ADMITIDAS À FASE DE VOTAÇÃO1 

 
Proposta 1: Construção de estrada da saída da estrada municipal até ao paredão da Barragem, de modo a 

aproveitar a fonte de riqueza lá existente (água). Em caso de emergência como, por exemplo incêndios, 

permite ter acesso à barragem para abastecimento de água e outros efeitos de carácter público para toda a 

população em geral. A estrada inicia-se junto ao campo de futebol do Pessegueiro desenvolvendo-se até ao 

Paredão da Barragem. 

Localização: Saída da Estrada Municipal até ao paredão da Barragem 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 100 000,00 € 

 

Proposta 2: Construção de um espaço de lazer na sede de freguesia (Martim Longo) com: árvores, relva, 

barbecue, bancos/mesas com pedra da região, quiosque com esplanada para serviço de bar, lago ou fonte 

com repuxo, expressor de vapor de água com objetivo de refrescar os utilizadores (pessoas), mini espaço 

infantil com reaproveitamento de pneus. 

Localização: Sede de Freguesia 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 100 000,00 € 

 

Proposta 3: Arranjo de caminhos e colocação de eletricidade no Monte Novo. Esta é uma localidade a, 

mais ou menos, 3 km de Vaqueiros. Trata-se de uma localidade com algumas casas habitáveis. 

Localização: Monte Novo 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 60 000,00 € 

 

Proposta 4: Colocação de banco de jardim, cimentar o terreno que se encontra nas traseiras do Lote 10 e 

se possível pôr uma proteção junto à barreira que se encontra em frente ao terreno, por razões de 

segurança, pois pode haver crianças a brincar nessa zona. 

Localização: Urbanização Dr. Carlos Brito - Alcoutim 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 25 000,00 € 

 

Proposta 5: Aumento da rede de esgotos no Pereiro, mais propriamente, na Rua do Poço. 

Localização: Pereiro 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 20 000,00 € 

 

Proposta 6: Acesso pedonal da zona sul do Cais à estrada de acesso à Vila pelo Cemitério. O caminho já 

existe é só recuperar a zona com limpeza e colocar passadeiras e degraus para requalificar a zona. 

Localização: Alcoutim – Cais Sul 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 40 000,00 € 

 

Proposta 7: Requalificação da entrada do Pereiro junto à rotunda com ajardinamento e embelezamento da 

zona com colocação de máquinas para Parque Geriátrico. 

Localização: Pereiro 

                                                           
1 Salvo possível lapso, ou por razões de maior clareza das propostas, as mesmas encontram-se apresentadas de acordo com a 

redação do proponente. 



Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 8: Construção de um miniginásio, com equipamento, no recinto da antiga escola primária de 

Vaqueiros. Esta obra seria construída nas traseiras da antiga escola reaproveitando o espaço existente. O 

referido recinto já possui os balneários e sanitários, o polidesportivo e o museu. Seria assim um espaço 

multifuncional reunindo várias valências para a prática do desporto. 

Localização: Vaqueiros 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 80 000,00 € 

 

Proposta 9: Construção de 2 muros de suporte com cerca de 40 metros de comprimento por 1,80 metros de 

altura cada um, numa rua pública na povoação de Fernandilho. 

Localização: Fernandilho 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 25 000,00 € 

 

Proposta 10: Restaurar o antigo poço público da entrada norte de Vaqueiros e zona envolvente. 

Construção de Parque de Merendas no lavadouro existente, que está desativado, com mesas e bancos. 

Colocação de balde para lixo, barbecue, água rede pública, caminho pedonal e construção de alguns muros 

em xisto. 

Localização: Vaqueiros 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 11: Ligação do alcatrão, na Rua da Tenda, em Giões, que ficou por acabar na última 

intervenção. Um ginásio ao ar livre à semelhança do que já existe em Martim Longo e em Alcoutim. 

Localização: Giões 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 25 000,00 € 

 

Proposta 12: Ligação do alcatrão, na Rua da Tenda, em Giões, que ficou por terminar na última 

empreitada. Arranjar e embelezar o lugar onde se espera pelo autocarro em Giões, pois não tem quaisquer 

condições. 

Localização: Giões 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 15 000,00 € 

 

Proposta 13: Considerando que Martim Longo, sede da freguesia do mesmo nome, se insere numa região 

que ocupa a faixa SW do NE Algarvio e com uma área que equivale aproximadamente a 13 % dos 100 000 

há, de toda a região do Nordeste Algarvio; Considerando que Martim Longo se situa numa zona de 

planalto; Considerando que o clima  é designado seco, sub-húmido ou semi-árido e mesotérmico; 

Considerando que a média anual de pluviosidade varia entre 221,5 mm e 636, 5 mm; Considerando que, em 

Martim Longo, já se vislumbram alguns pontos turísticos e de atração para visitar (desde que bem 

aproveitados):Igreja Matriz, Ermida de S. Sebastião, Ruinas do Cerro do Castelo; Ribeiras e antigos 

moinhos; Considerando o isolamento a que Martim Longo tem estado sujeita; Considerando os últimos 

investimentos feitos em Martim Longo: Escola Básica, Centro de Dia; Piscinas; Pavilhão Desportivo, 

Futuro Lar. Procurando oferecer à comunidade actividades físicas, artísticas, culturais, que objetivem a 

manutenção da saúde, bio-psico-social, com a consequente melhoria da qualidade de vida. Propõe-se a 

instalação/Construção de uma área de lazer/ajardinada, nas imediações das infraestruturas já efetuadas. 

Acreditando que este espaço será importante para a comunidade porque: permite a cooperação com a 

natureza; permite a observação da natureza, permite o relaxamento pessoal. Acredito também que este 

espaço possa servir a Escola desde que seja uma área onde se agrupem coleções documentadas de plantas 

vivas para fins de pesquisa, conservação, exposição e instrução (Jardim Botânico). 

Localização: Martim Longo 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 60 000,00 € 

 



Proposta 14: Construção de espaço de convívio e lazer, no Monte do Poço, em terreno da Câmara 

Municipal e alargamento da rua de acesso. 

Localização: Cortes Pereiras 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 15: Piscinas Fluviais na Vila de Alcoutim. Dotar a vila de uma piscina no Rio Guadiana, com 

plataformas flutuantes compostas por cubos modulares de polietileno de alta densidade. É uma solução que 

tem que ser analisada junto das empresas que fornecem o material pelas condições do rio em especial no 

caso de correntes e inundações (também poderia ser implementada na barragem de Alcoutim). As piscinas 

flutuantes já existem em algumas regiões de Portugal e são um recurso bastante favorável em zonas que 

pretendem valorizar o património natural. 

Localização: Alcoutim 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 80 000,00 € 

 

Proposta 16:Remoção da sebe vegetal e das casuarinas existentes junto ao passeio e edificação de muro em 

betão ou alvenaria, forrado a xisto ou pintado, com plantação de novas árvores em caldeiras. 

Localização: Av. De Espanha - Alcoutim 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 17:Requalificação da Lagoa em Martim Longo e da Avenida: jardinagem do espaço – flores e 

relva na envolvente; repuxos de água; canhão de água no meio da Lagoa – exemplo: “Parque das 

Nações”; iluminação. 

Localização: Martim Longo 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia):70 000,00 € 

 

Proposta 18: Construção de espaços verdes (tipo Jardim Alameda com dimensões mais reduzidas) com 

árvores de crescimento rápido para sombra, espaços livres em terra batida, espaço de jogo e recreio, 

jardins, relva … A criação destes espaços servirão para receber dias comemorativos como por exemplo: 

Dia da Criança, Dia do Idoso; Dia do Pai, Dia da Mãe, eventos culturais e desportivos, entre outros. 

Localização: Martim Longo (?) / Alcoutim (?) / Pereiro (junto à barragem) 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia):100 000,00 € 

 

Proposta 19:Construção de três rotundas na Vila de Alcoutim, de modo a regular o trânsito corretamente e 

evitar conflitos atualmente existentes: rua D. Fernando (junto à ponte); entroncamento da Av. Fernando 

Lopes Dias com a Av. De Espanha; cruzamento do Bairro Carlos Brito e Estrada da Pousada.  

Localização: Alcoutim 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 80 000,00 € 

 

Proposta 20:Alargar os acessos ao poço, para poder estacionar alguns carros (caravanas) e nivelar o chão 

para poder jogar futebol, voleibol  … ou ténis; Cimentar o chão a 3 metros do poço; Colocar mesa e banco 

para 6 pessoas; Plantar árvores (alfarrobeiras). 

Localização: Poço – Montinho da Várzea 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 60 000,00 € 

 

Proposta 21: Melhorias na Aldeia e Zonas Envolventes. No caminho da Fonte da Parra, reparar bancos e 

floreiras, na zona da Fonte da Parra reparar caniço; grelhador e limpar lixo dos baldes e toda a zona 

envolvente. Na rua do Poço Novo arranjar o terreno que é da junta, para fazer zona de estacionamento 

para autocaravanas, que nos visitam. No Largo da Igreja, colocar sinais de trânsito nas ruas envolventes, 

pois não existe nada, e faz falta, na fonte reparar bomba de água que faz funcionar a mesma, arranjar e 

pintar bancos. Retirar fornos colocados na Rua do Poço Novo. 

Localização: Aldeia de Vaqueiros – Fonte da Parra – Rua do Poço Novo – Largo da Igreja 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 60 000,00 € 



Proposta 22: Requalificação/Manutenção: Igreja e espaço envolvente (pintura e pavimentação da zona 

envolvente); Fonte da Parra (caniço novo e manutenção do percurso até à Fonte); Fonte no Largo da 

Igreja (colocar a funcionar a fonte); Percursos Pedestres (limpeza e conservação). 

Localização: Vaqueiros 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 23: Dinamização das Associações de Cortes Pereiras, Afonso Vicente, Vascão e Santa Marta 

através da criação de um Programa de Atividades Lúdicas e Culturais com o objetivo de promover o 

convívio entre os residentes. Atividades propostas: leituras, passeios, concertos de música ao vivo, jogos 

tradicionais, hora do conto, almoços convívio, pic-nics, caminhadas. Estas atividades funcionarão como um 

projeto piloto com a duração de um ano possibilitando o seu alargamento a outras associações com um 

programa mais completo. 

Localização: Cortes Pereiras, Afonso Vicente, Vascão e Santa Marta 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 40 000,00 € 

 

Proposta 24: Neste sítio, onde se juntam 4 caminhos de Castro Marim com Alcoutim, já há alguns anos 

está pedido, que seja feita uma passagem para carros, em betão de mais ou menos 2 metros de largura e 

mais ou menos um de altura, na parte mais funda, e comprimento que ligue as duas margens de tal forma 

que se crie um açude para reter água por mais tempo. 

Localização: Rocha dos Cágados (Sitio do Telheiro) Montinho da Várzea 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 70 000,00 € 

 

Proposta 25: Construir Jardins Geriátricos nas escolas primárias de Farelos, Pereiro e pessegueiro, sendo 

o Jardim das Cortes Pereiras num terreno existente no meio da povoação. Neste espaços deverá existir 

também um baloiço para as poucas crianças existentes nestas localidades. A ideia passa por criar espaços 

verdes nestes locais conjugando com a possibilidade  de fazer algum exercício físico. 

Localização: Farelos, Cortes Pereiras, Pereiro, Pessegueiro 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 50 000,00 € 

 

Proposta 26: Venho por este meio apresentar a ideia que penso que devia ser inserida na aldeia de Martim 

Longo. Antes de tudo, uma ideia que proporciona a qualidade de vida, bem-estar e lazer, ou seja um espaço 

verde, com relva, arborização (jacarandás), equipado com equipamento geriátrico, parque infantil, um 

minigolf (que pode ser rentabilizado), um quiosque (permite a criação de 1 ou 2 empregos) ou ser entregue 

à exploração, quiçá um pequeno anfiteatro para realização de eventos de teatro, música e outros, um lago 

que embeleza o local. Seria um espaço de encontro para todas as gerações e a criação de um espaço que 

em termos de investimento económico levaria algum tempo a recuperar mas o investimento de qualidade de 

vida seria imediato (podendo proporcionar outros investimentos adjacentes), e com a certeza que seria do 

agrado da população em geral, com reflexos positivos para a autarquia no futuro. – Lago; -Relva; - 

Árvores (jacarandás); - Bancos descanso; Mesa para Jogos (de cartas, dominó); - Parque Geriátrico; - 

Parque Infantil; - Quiosque (criação de empregos); Minigolf (rentabilizar); - Anfiteatro (organização de 

eventos). 

Localização: Martim Longo (junto ao Pavilhão) 

Estimativa Orçamental (realizada pelos Técnicos da autarquia): 100 000,00 € 

 

 

 

 
 

O SEU VOTO FAZ A DIFERENÇA!                  Obrigado pela sua participação! 

Pode votar, presencialmente, na Câmara Municipal ou nas Juntas de Freguesia, ou ainda através do envio do Boletim 

de Voto, devidamente preenchido para: Comissão do OP de Alcoutim, Rua do Município n.º 12, 8970-066 Alcoutim (o 

Boletim de Voto deverá ser colocado em envelope fechado, sem identificação, no interior de um outro com a respetiva 

identificação do Munícipe (nome completo, n.º do Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão, n.º de eleitor e data de 

nascimento)). 

 


