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Osvaldo dos Santos Gonçalves

Caras e caros amigos,

Nesta edição de 2019 do nosso Boletim Municipal, 

eis que, um ano depois da última publicação, tenho o 

grato prazer de vos dirigir neste editorial, uma palavra 

sempre renovada de saudação.

Neste período, que decorreu no cumprimento de 

mais um ano do exercício do mandato autárquico, 

concluímos um conjunto de obras importantes 

para o concelho, das quais destaco as condutas de 

ligação à Águas do Algarve, de mais 12 povoações do 

concelho, a conclusão da ETAR do Montes do Rio e a 

execução de relevantes obras de reabilitação urbana.  

Paralelamente, iniciámos outras de importância 

estratégica no domínio das necessidades de oferta 

habitacional, assumindo, deste modo, um papel 

preponderante do que diz respeito à criação de 

condições para fixação de jovens.

Na área social e da saúde, demos passos sólidos 

na aproximação das soluções às necessidades dos 

alcoutenejos, foi elaborada uma candidatura no âmbito 

dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social, e 

vimos ainda reforçado o quadro de profissionais de 

saúde com mais um médico no concelho.

Ouvir toda a população e desenvolver programas e 

planos que se enquadrem no nosso diagnóstico, sem 

esquecer a nossa condição de território do interior, 

com características profundamente rurais, mas de 

elevado potencial, são uma aposta e um compromisso 

desafiante, que todos os dias nos estimula a vontade 

de trabalhar mais e melhor para que a minha/nossa 

missão seja bem-sucedida, vá ao encontro daquelas 

que são as vossas expectativas e honre a vossa 

confiança.

Deixo-vos, por fim, nesta minha curta mensagem, um 

abraço fraterno e de amizade, desejando a todos um 

Feliz Natal e um muito próspero Ano Novo.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

“Ouvir toda a população e desenvolver 
programas e planos que se enquadrem no nosso 
diagnóstico, sem esquecer a nossa condição 
de território do interior, com características 
profundamente rurais, mas de elevado 
potencial, são uma aposta e um compromisso 
desafiante...”

EDITORIAL
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Novas 
infraestruturas 
inauguradas em 
Martim Longo
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OBRAS

Realizou-se, no dia 30 de agosto, a cerimónia de inauguração das infraestruturas 

de apoio ao ensino na Escola Básica Prof. Joaquim Moreira e a revitalização 

urbana na Aldeia de Martim Longo, considerando o arranjo paisagístico 

nas ruas principais e junto à igreja, assim como o espaço de acolhimento ao 

visitante/turista, onde é disponibilizada informação/divulgação turística no 

Espaço Gerações. As inaugurações contaram com a presença da população, 

do executivo alcoutenejo e convidados, que assistiram ao descerrar das placas 

de inauguração pelo Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 

dos Santos Gonçalves, e pelo Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve e da Comissão Diretiva do Programa 

Operacional CRESC Algarve 2020, Francisco Serra, com a presença ainda do 

Presidente da Junta de Freguesia de Martim Longo, Paulo Ginga, e da Diretora 

do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, Lurdes Gonçalves.

A Revitalização Urbana na Aldeia foi 

executada através da candidatura 

ao Programa Operacional CRESC 

Algarve 2020, operação incluída no 

Plano de Ação de Desenvolvimento 

de Recursos Endógenos (PADRE), 

tendo as Infraestruturas de Apoio ao 

Ensino na Escola Básica Prof. Joaquim 

Moreira sido executadas através da 

candidatura designada por «Criação 

de Infraestrutura de Apoio ao Ensino 

na EBI 1,2,3, Joaquim Moreira, em 

Martim Longo», pelo Programa 

Operacional CRESC Algarve 2020, 

eixo prioritário 7. 



Município 
melhorou 
abastecimento 
de água e 
construiu ETAR
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OBRAS

O Município de Alcoutim concluiu 

a Empreitada de Execução de 

Condutas de Ligação entre o Sistema 

em Alta (Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água do Algarve) e 

em Baixa no Concelho. A intervenção 

foi objeto de uma candidatura 

aprovada pelo POSEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso dos Recursos, 

financiado pelo Fundo de Coesão 

à taxa de 85 por cento, com um 

montante elegível de 992 mil e 631,32 

euros.

O investimento visou a construção 

de sete condutas adutoras, de 

ligação aos pontos de entrega 

em alta da «Águas do Algarve», 

permitindo o abastecimento de água 

às povoações de Pessegueiro, Diogo 

Dias, Tremelgo, Azinhal, Castelhanos, 

Laborato, Fonte Zambujo, Pão Duro, 

Alcaria Alta e Tacões, bem como o 

reforço a Martim Longo.

A funcionar desde o final de março 

está igualmente a Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de 

Montes do Rio, cuja intervenção foi 

A autarquia já iniciou as obras 

de remodelação e ampliação 

do Edifício do Centro Náutico 

de Alcoutim. Esta Infraestrutura 

beneficiará com esta obra de 

melhores condições de treino para 

os atletas e maior poder de atração 

de equipas externas ao território 

para a realização de estágios.

As remodelações surgiram por via 

da candidatura «Remodelação do 

Centro Náutico» aprovada pelo 

Programa Operacional CRESC 

Algarve 2020, numa operação 

incluída no Plano de Ação de 

Desenvolvimento de Recursos 

Endógenos (PADRE).

Recorde-se que Alcoutim detém 

Edifício do Centro Náutico alvo de 
remodelação e ampliação

excelentes condições para a prática 

de canoagem, beneficiando de 

magníficas condições naturais 

oferecidas pelo rio Guadiana, o que 

lhe permite afirmar-se como grande 

potência regional de canoagem. 

objeto de uma candidatura aprovada 

pelo POSEUR, financiada pelo Fundo 

de Coesão à taxa de 85 por cento, 

com um montante elegível de 198 

mil e 10,62 euros. A nova ETAR vem 

assegurar o tratamento das águas 

residuais geradas pela população 

residente em Montinho das 

Laranjeiras, Laranjeiras, Guerreiros 

do Rio, Álamo e Corte das Donas. 

O preço da empreitada é de 161 

mil e 010,05 euros, acrescido de 

IVA, tendo um prazo de execução 

de seis meses. O projeto tem um 

investimento elegível de 234 mil e 

870,27 euros, ao qual foi atribuída 

uma comparticipação comunitária 

(FEDER) de 164 mil e 409,19 euros, 

com conclusão prevista até final do 

ano.



Obra do 
Loteamento 
Urbano, em
Martim Longo,
já está em curso
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OBRAS

Vai nascer novo edifício 
habitacional em Alcoutim

O Município de Alcoutim assinou, 
em maio, o contrato de empreitada 
para a construção do edifício 
habitacional de cinco fogos, na 
sede de concelho.

Situado junto ao castelo, numa 

zona privilegiada da vila, o prédio 

apresentava um elevado grau de 

degradação, pelo que a opção da 

autarquia passou pela sua demolição 

integral. 

Com a obra já a decorrer, ali  vai 

nascer um edifício multifamiliar com 

cinco fogos habitacionais, quatro de 

tipologia T2, divididos por dois pisos 

com entrada pela Rua D. Sancho II, 

e um fogo de tipologia T0, com um 

único piso e entrada pela rua junto 

ao castelo e acessível a pessoas com 

mobilidade reduzida. O preço da 

empreitada é de 464 mil e 700 euros, 

acrescido de IVA, tendo um prazo de 

execução de 24 meses.

Inserido numa zona habitacional a 

norte do núcleo urbano, junto à Escola 

Básica de Martim Longo, ao Pavilhão 

Desportivo e à Piscina Municipal, o 

terreno a intervencionar tem uma área 

total de 20 mil metros quadrados. O 

preço base da empreitada cifra-se em 

1 milhão, 61 mil e 760,40 euros e tem 

um prazo de execução de 12 meses.

O Município de Alcoutim avança 
com um loteamento de carácter 
habitacional na aldeia de Martim 
Longo, cujo projeto de execução 
foi aprovado em reunião de 
câmara de 27 de junho.

A operação de loteamento tem como 

objetivo a implementação de um 

conjunto de 26 lotes, exclusivamente 

para uso habitacional. 

Toda a zona residencial enquadra 

um conjunto de zonas verdes 

com espécies endógenas, com 

uma área total de 3.179,69 metros 

quadrados e espaço infantil, com 

posterior implantação do respetivo 

equipamento. “Com esta medida, 

a Câmara Municipal contribui para 

fixar os jovens à sua terra e para 

resolver problemas de habitação, já 

que a falta de casas para venda ou 

arrendamento e os elevados preços 

das poucas existentes constitui um 

dos entraves à atração das camadas 

mais jovens da população”, refere 

Osvaldo Gonçalves, presidente da 

autarquia.
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Arranjo em antiga escola
Laranjeiras

Abertura de furo
Corte Serranos

Arranjo exterior
Marmeleiro

Arruamento em cimento
Alcoutim

Arruamento em cimento
Cortes Pereiras

Colocação de lombas em diversas 
localidades

Arruamento em cimento
Cercado

Arruamento em cimento
Corte Serranos

Arruamento em cimento
Farelos

Arruamento em cimento
Torneiro

Colocação de mobiliário urbano
Alcoutim

Colocação de sinalização em 
diversas localidades do concelho
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Construção de abrigo rodoviário
Montinho das Laranjeiras

Construção de abrigo rodoviário
Álamo

Construção de aqueduto
Laranjeiras

Construção de murete para 
quadros eléctricos
Corte Serranos

Construção de parque infantil
Martim Longo

Melhoramentos em parques infantis
Alcoutim

Construção de murete para 
quadros eléctricos
Giões

Construção de parque geriátrico
Barrada

Construção de resguardo para 
contentor
Azinhal

Limpeza de estrada agrícola
Alcoutim

Obras no sistema de abastecimento 
de água
Alcoutim

Pinturas de casas de furo em 
diversas localidades do concelho
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Reparação de caminho agrícola
Clarines

Reparação de caixas de válvulas
Alcoutim

Reparação de caminho agrícola
Balurcos

Reparação de caminho agrícola
Fonte Zambujo

Reparação de estruturas na praia 
fluvial
Alcoutim

Reparação em edifício municipal - 
piscinas
Martim Longo

Reparação de caminho agrícola
Palmeira

Reparação de caminho agrícola
Pereiro

Reparação de via
Martim Longo

Reparação de via
Santa Marta

Terraplanagem em cemitério
Vaqueiros

Trabalhos de manutenção da rede 
de abastecimento de água
Pessegueiro



Alcoutim volta a 
ser Autarquia + 
Familiarmente 
Responsável

O Município de Alcoutim foi distinguido, pela quarta vez, pelo 
Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis 
(OAFR) como «Autarquia + Familiarmente Responsável», com 
a Bandeira Verde, símbolo desta distinção, entregue, no dia 
27 de novembro, no Auditório da Fundação para os Estudos e 
Formação Autárquica (Fundação CEFA), em Coimbra. 
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AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Cartão Social é atribuído a 48 famílias com baixos 
rendimentos

resíduos urbanos.

O apoio está aberto a todos os 

residentes no concelho, há pelo 

menos um ano, que cumpram os 

critérios previstos no Regulamento 

de Atribuição do Cartão Social. O 

cartão é válido por um ano, renovável 

por igual período a requerimento 

do interessado. As candidaturas 

decorrem no Gabinete de Ação 

Social, Saúde e Educação da Câmara 

Municipal, durante os meses de 

novembro e dezembro.

De acordo com o previsto no 

regulamento do Cartão Social, a sua 

atribuição confere aos respetivos 

titulares o direito a serem apoiados 

pelo Município de Alcoutim na 

aquisição de bens e serviços em que 

este seja fornecedor, designadamente 

através da redução em 50 por cento 

do pagamento das taxas, tarifas, 

preços e licenças. Confere ainda o 

direito a usufruírem da aplicação 

do tarifário social nos serviços de 

abastecimento de água, saneamento 

de águas residuais e gestão de 

Visando o apoio às famílias 
com baixos rendimentos, 
a Câmara Municipal de 
Alcoutim deliberou, em 
reunião do executivo de 
9 de janeiro, atribuir o 
Cartão Social do Município 
a 48 agregados familiares.

Através desta iniciativa, o 

Observatório dá visibilidade a todas 

as boas práticas municipais de 

política de família existentes no país. 

A prestação das autarquias foi 

avaliada através de um inquérito 

realizado a nível nacional, cuja 

participação é voluntária, onde foram 

analisadas as políticas de família 

dos municípios em dez áreas de 

atuação, designadamente: apoio à 

maternidade e paternidade; apoio às 

famílias com necessidades especiais; 

serviços básicos; apoio à educação 

e formação; habitação e urbanismo; 

transportes; saúde; cultura, desporto, 

lazer e tempo livre; cooperação, 

relações institucionais e participação 

social; assim como outras iniciativas. 

São ainda analisadas as boas práticas 

das autarquias para com os seus 

funcionários autárquicos em matéria 

de conciliação entre trabalho e 

Família.
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Autarquia adere à Rede Nacional 
de Apoio às Vítimas de Violência 
Doméstica

Mês da Prevenção dos Maus-Tratos une gerações
A Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Alcoutim associou-se, 

com o apoio da autarquia alcouteneja, 

à campanha nacional alusiva ao Mês 

da Prevenção dos Maus-Tratos na 

Infância, «Serei o que me deres…

que seja amor», dinamizando 

Nos termos do acordo, os principais 

objetivos são desenvolver um 

processo de territorialização das 

respostas de prevenção, proteção e 

combate à violência, através da ação 

em rede, multidisciplinar, intersectorial 

e numa perspetiva intersecional 

da intervenção e da problemática; 

promover as condições e articulação 

necessárias ao atendimento, 

encaminhamento, apoio e proteção 

das vítimas de violência, assegurando 

a necessária confidencialidade e 

eficácia da resposta de acordo 

com o diagnóstico da situação, seja 

em caso de emergência ou não; 

assegurar que o encaminhamento 

das vítimas se processa de acordo 

com as regras da boa gestão dos 

recursos técnicos, logísticos e 

Considerando a 
inexistência no Concelho 
de Alcoutim de qualquer 
estrutura especializada no 
apoio a vítimas de violência 
doméstica e de género, 
a autarquia alcouteneja 
celebrou um protocolo 
para a territorialização da 
Rede Nacional de Apoio 
Às Vítimas de Violência 
Doméstica. 

financeiros na prossecução da 

máxima eficácia e eficiência da 

sua utilização; e assegurar que as 

respostas de prevenção, proteção e 

combate à violência são adequadas 

e reconhecem as necessidades de 

vítimas particularmente vulneráveis, 

em razão da origem racial e étnica, 

nacionalidade, deficiência, idade, 

orientação sexual, identidade e 

expressão de género, e características 

sexuais.

Encontra-se a funcionar 

semanalmente, todas as segundas-

feiras, desde o dia 14 de outubro 

de 2019, entre as 9:00 e as 13:00, 

no município de Alcoutim, no 

Gabinete de Ação Social Saúde e 

Educação, sito no Largo de São 

Salvador, Urbanização Vila Rio, 8970 

– 057 Alcoutim, o serviço de apoio 

móvel, especializado e qualificado, 

prestado por Técnicos de Apoio 

Vítima da APAV, de forma gratuita 

e confidencial, tendo em vista a 

promoção dos direitos da vítimas 

de crime, em articulação com outras 

entidades públicas e privadas. 

para o efeito várias iniciativas ao 

longo do mês de abril, tais como 

o afixar de cartazes da campanha, 

comunicação no site do município e 

do agrupamento de escolas, leitura 

da história do Laço Azul nas turmas e 

divulgação do concurso do Laço Azul 

em todas as turmas. Para encerrar 

o mês da prevenção aconteceu, no 

dia 30 de abril, a criação de um laço 

azul humano na Praça da República, 

em Alcoutim, pelas crianças do 1.º 

ciclo da Escola, do Infantário e pelos 

utentes do Lar de Idosos de Alcoutim. 
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Protocolo com 
a AHBV visa 
a melhoria do 
bem-estar dos 
munícipes

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Autarquia 
apoia Centro 
Paroquial de 
Vaqueiros

O Município de Alcoutim celebrou 

um protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim (AHBVA) 

tendo em conta os constrangimentos 

identificados no diagnóstico social 

do concelho de Alcoutim que 

se prendem com o aumento de 

situações de idosos com grande 

dependência e sem suporte familiar; 

o isolamento geográfico do concelho 

que restringe o acesso de jovens 

e idosos a algumas valências nas 

áreas do desporto, cultura e saúde; 

os sentimentos de insegurança dos 

idosos e a inexistência de rede de 

voluntariado; e a necessidade de 

prestar cuidados de fisioterapia, 

educação, enfermagem, terapia da 

fala e nutrição.

O apoio da autarquia traduz-se na 

atribuição da verba mensal de três 

mil euros, perfazendo o total de 

36 mil euros anuais, sendo que a 

AHBV se compromete a desenvolver 

sessões de fisioterapia, nutrição e 

enfermagem dirigidas à população 

do concelho, em particular para 

utentes que apresentem situação 

de isolamento social, demências 

ou diminuição da funcionalidade 

da marcha; a dinamizar sessões de 

terapia da fala dirigidas a crianças 

e jovens a frequentar infantários e o 

Agrupamento de Escolas do Concelho 

e outra situações referenciadas; 

dar resposta às solicitações de 

fisioterapia da população ativa 

que o Centro de Saúde não tenha 

capacidade de solucionar; dar apoio 

às associações juvenis na prática 

das várias modalidades desportivas 

e realizar ações de sensibilização 

relacionadas com a prevenção de 

lesões.

Considerando o apoio social 

prestado à população da freguesia, 

em especial nas suas valências de 

Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário, a Câmara Municipal 

de Alcoutim deliberou, em reunião 

realizada a 13 de fevereiro, atribuir 

uma comparticipação financeira 

no montante de 20 mil euros ao 

Centro Paroquial de Vaqueiros. O 

apoio visou suprir a dificuldade 

manifestada pela instituição em dar 

continuidade ao serviço de apoio 

domiciliário ao fim-de-semana e 

feriados, resultante do número de 

utentes não comparticipados pela 

Segurança Social.

A instituição assiste 35 idosos, seis 

dos quais no Centro de Dia e os 

restantes 29 em apoio domiciliário.
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AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Câmara Municipal de Alcoutim 
apoia estudantes do concelho

No âmbito da sua política de 
apoio à Educação, a Câmara 
Municipal de Alcoutim abriu 
concurso para a atribuição de 
40 bolsas, com o valor mensal 
de 100 euros, durante um 
período de dez meses (outubro 
a julho), referentes ao ano 
letivo de 2019/2020.

As bolsas destinam-se aos alunos 

residentes no Concelho que 

frequentam cursos do ensino 

superior, licenciatura ou mestrado, 

em estabelecimentos públicos 

ou privados. Entretanto, foram 

entregues, no dia 18 de abril, as 38 

bolsas de estudo respeitantes ao ano 

letivo 2018/2019, no valor total de 38 

mil euros.

A par desta medida, prosseguiu o 

apoio, sobre outras formas, às escolas 

e aos estudantes do concelho com o 

intuito de promover a igualdade de 

oportunidades no acesso ao saber. 

Esse apoio socioeducativo traduz-se 

na cedência de transportes, tanto para 

visitas de estudo como transportes 

diários, dentro do concelho, e o 

pagamento da totalidade do passe 

para alunos que frequentam o ensino 

secundário nos concelhos limítrofes, 

de forma a assegurar o acesso de 

todos os alunos aos respetivos 

estabelecimentos de ensino.

A autarquia alcouteneja continuou 

a oferecer a Escola Virtual a todos 

os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 

Agrupamento de Escolas de Alcoutim; 

e a pagar a frequência da Academia 

de Inglês (Ginásios da Educação Da 

Vinci) aos alunos que frequentem 

o 3.º ciclo do ensino básico. No que 

se refere à alimentação, a autarquia 

suporta as despesas com o almoço 

de todas as crianças a frequentar os 

infantários e as escolas do concelho, 

efetuando o respetivo pagamento 

diretamente às diversas instituições 

e estabelecimentos que fornecem as 

refeições. No corrente ano letivo, irá 

despender com a alimentação uma 

verba total de 50 mil euros.

Quanto ao auxílio para aquisição 

de material didático, é atribuído um 

montante coletivo no valor de dois 

mil euros para os alunos dos 1.º, 2.º e 

3.º ciclos a frequentar as escolas do 

concelho. Ainda no âmbito da ação 

social escolar, e atendendo que a 

maioria das famílias com filhos em 

idade escolar tem baixos rendimentos 

e carências económicas e sociais, 

foi também decidido atribuir um 

subsídio anual, no valor de 60 euros, 

a todas as crianças que frequentam 

o 1.º, 2.º e 3.º ciclos e que venham 

a requerer o auxílio; a atribuição 

de um auxílio económico no valor 

de 70 euros a todos os alunos que 

frequentem o ensino secundário e 

ensino profissional; e a atribuição 

de um auxílio económico no valor 

de 300 euros a todos os alunos 

que frequentem um CET (curso de 

Especialização Tecnológica) ou 

um CTSP (Curso Técnico Superior 

Profissional).
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Café Memória veio a Alcoutim falar 
de Alzheimer e outras demências

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

O projeto foi lançado em 2013 pela 

Associação Alzheimer Portugal 

e consiste numa intervenção 

comunitária na área das demências 

complementar à resposta técnica. 

O Município de Alcoutim 
recebeu o «Café Memória 
Faz-se à Estrada», no 
dia 28 de maio, no Hotel 
d’Alcoutim, subordinado 
ao tema «Vamos falar sobre 
Doença de Alzheimer e outras 
Demências». 

A Câmara Municipal de Alcoutim 

continua a proporcionar tratamentos 

termais aos munícipes que 

tenham problemas de saúde e, 

por conseguinte, necessidade de 

realizar estas terapêuticas, com os 

beneficiários a assumirem apenas as 

despesas de alojamento. 

Tratamentos termais visam 
melhorar o bem-estar dos 
munícipes
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Alunos do 
3.º Ciclo 
participaram no 
V Concurso de 
Leitura do Baixo 
Guadiana

Dia Mundial 
da Criança 
assinalado 
com passeio no 
Guadiana

Para assinalar o Dia Mundial da 

Criança, comemorado a 1 de junho, o 

Município de Alcoutim preparou, em 

colaboração com o Agrupamento de 

Escolas do Concelho de Alcoutim, 

um passeio de barco no Rio Guadiana 

e diversas atividades para os mais 

novos, que tornaram o dia 3 de junho 

numa data inesquecível para todos os 

participantes.

O Município de Alcoutim promoveu, 

no dia 13 de junho, o V Concurso de 

Leitura do Baixo Guadiana, que contou 

com a presença de alunos do 3º Ciclo 

provenientes dos agrupamentos de 

escolas dos concelhos de Alcoutim, 

Castro Marim e Vila Real de Santo 

António. O evento é uma iniciativa 

da Rede de Bibliotecas do Baixo 

Guadiana e propõe um desafio às 

competências de expressão escrita e 

oral dos alunos do 3º Ciclo. 

«O Papalagui», de Tuiavii de Tiávea, 

foi o livro base da prova, tendo os 

alunos respondido a perguntas e 

realizado a leitura de excertos do 

mesmo livro. O concurso realizou-se 

no Salão Nobre da Câmara Municipal 

de Alcoutim e teve como principais 

objetivos incentivar e reforçar as 

práticas de leitura lúdica e autónoma 

dos alunos, favorecer a competição 

saudável entre pares e premiar o 

empenho e o investimento na leitura 

feito pelos alunos, ao longo do ano.
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Jovens 
Alcoutenejos 
participam na 
«Universidade 
Júnior» 

Os objetivos principais deste 

programa, denominado 

«Universidade Júnior», são o fomento 

do gosto pelo conhecimento em 

diversas áreas, a familiarização 

com o ambiente universitário e 

a contribuição para a escolha de 

um percurso vocacional. Este ano 

participaram 12 jovens, na semana de 

21 a 28 de julho, na Universidade do 

Porto. 

Prosseguindo uma política de incentivo à continuação dos 
estudos e fomento do ingresso no ensino superior, o Município 
de Alcoutim deliberou, no dia 9 de janeiro, em reunião do 
executivo, a renovação de um protocolo existente com a 
Universidade do Porto que visa a participação de jovens 
estudantes do ensino básico e secundário em cursos de Verão 
daquela instituição de ensino superior.

A festa comemorativa do encerramento do ano letivo 2018/2019 da 
Universidade Sénior de Alcoutim e do Desporto Alcoutim  
realizou-se a 3 de julho.

Ano Letivo da Universidade Sénior 
de Alcoutim terminou em festa

A mesma teve início com a Inauguração da exposição dos trabalhos realizados, durante o ano letivo, pelos alunos da 

Universidade. Seguiu-se o jantar convívio no Cais de Alcoutim.



Autarquia 
proporcionou 
um dia especial 
aos mais idosos
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O Município de Alcoutim assinalou o 

Dia Internacional do Idoso com um 

passeio de barco no Rio Guadiana, 

entre Vila Real de Santo António e 

Alcoutim. A iniciativa decorreu, no dia 

1 outubro, para os residentes da União 

das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

e da Freguesia de Giões e, no dia 2 

de outubro, foi a vez dos habitantes 

mais seniores da Freguesia de Martim 

Longo e Vaqueiros. A iniciativa da 

Câmara Municipal de Alcoutim foi 

realizada em conjunto com as IPSS’s 

do concelho e não faltou muita 

animação musical, sempre com a 

presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, e do vereador 

José Galrito.



AMBIENTE, AGRICULTURA E FLORESTA
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Jornadas 
debatem o 
Mundo Rural

As Câmaras Municipais 
de Alcoutim e de Mértola 
promoveram, em colaboração 
com a Associação de 
Proprietários Florestais 
das Cumeadas do Baixo 
Guadiana, nos dias 1 e 2 de 
março, mais umas Jornadas 
do Mundo Rural, no Espaço 
Guadiana, em Alcoutim.

Esta organização conjunta decorre 

de uma visão de território integrada 

que entende que a geografia dos 

problemas e desafios que estes 

dois concelhos enfrentam (muito 

baixa densidade, vulnerabilidade à 

desertificação e alterações climáticas) 

não se coaduna com as geografias 

administrativas dos territórios. Nesse 

sentido, as duas autarquias têm 

encetado um conjunto de reflexões, 

iniciativas e projetos conjuntos e/ou 

complementares em várias áreas.

A Floresta e a Agricultura foram os 

temas centrais da edição de 2019 

das Jornadas do Mundo Rural, que 

contou com a participação de um 

conjunto prestigiado de oradores 

de instituições de relevância para o 

setor, com o objetivo estratégico e 

transversal de apresentar os desafios 

e oportunidades que os profissionais 

e as instituições têm de enfrentar, e 

sobre os quais importa refletir de 

forma global, contando com espaços 

abertos ao debate em torno das 

questões apresentadas. 



Alcoutim 
recolheu 
cerca de uma 
tonelada de 
resíduos em 
campanha de 
sensibilização e 
limpeza
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A campanha de sensibilização e 

limpeza «Por mim, Por Todos, Por 

Alcoutim sem lixo» assenta em ações 

de limpeza com voluntários e ações 

de sensibilização direta e é promovida 

pela Município de Alcoutim com o 

objetivo de potenciar o desempenho 

de um papel mais ativo e consciente 

por parte dos cidadãos no âmbito 

da correta gestão dos resíduos 

produzidos, mas em especial os 

jovens. A iniciativa teve a sua primeira 

ação no dia 6 de julho e juntou 15 

voluntários, a maioria bolseiros das 

Bolsas de Estudo «Dr. João Dias», 

para além do presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, e dos vereadores 

Paulo Paulino e José Galrito, que 

percorreram aproximadamente 28 

quilómetros da Estrada Nacional 

Greve global 
pelo clima 
alerta para a 
necessidade 
de proteção do 
ambiente

A greve global pelo 
clima juntou cerca de 150 
manifestantes de várias 
gerações na manhã do dia 27 
de setembro, em Alcoutim. 

A esta iniciativa, que decorreu no 

centro da vila, aderiram alunos e 

professores do Agrupamento de 

Escolas de Alcoutim, entre outros 

participantes que alertaram para a 

necessidade de tomada de medidas 

concretas para salvar o planeta.

124, entre Martim Longo e Alcoutim, 

e algumas zonas urbanas da vila de 

Alcoutim. 

No final da jornada, tinha sido 

recolhida cerca de uma tonelada 

de lixo, destacando-se uma grande 

quantidade de objetos de plástico. 

A caminhada contou com a 

colaboração dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim, da 

Guarda Nacional Republicana, do 

Agrupamento 1107 de Escuteiros de 

Alcoutim, da União de Freguesias 

de Alcoutim Pereiro, da Junta de 

freguesia de Martim Longo, da Junta 

de Freguesia de Giões e da empresa 

ALGAR.  

A ação chegou ao fim com um almoço 

convívio na Barragem do Pereiro.



Bombeiros e 
autarquia juntos 
na proteção 
e socorro das 
populações

PROTEÇÃO CIVIL
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A Câmara Municipal de Alcoutim 

aprovou um protocolo de colaboração 

com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alcoutim 

nos termos dos quais se compromete 

a transferir para a instituição uma 

verba global no valor de 144 mil 

euros.  

Este encargo financeiro resulta da 

necessidade de garantir os interesses 

da população, dando continuidade 

na prestação de cuidados de socorro 

no concelho de Alcoutim.

Este acordo de cooperação assegura 

a manutenção de diversos serviços 

prestados pelos bombeiros, 

nomeadamente na prevenção e 

combate a incêndios, na proteção e 

socorro da população, no transporte 

de doentes não urgentes, no socorro a 

náufragos e apoio a outras atividades 

fluviais, bem como, outras missões de 

proteção civil em estrita colaboração 

com o Serviço Municipal de Proteção 

Civil e outros agentes. A Associação 

assegura também, no âmbito do 

Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Rurais (DECIR), no período 

da Fase Charlie, ou quando se 

justifique operacionalmente devido 

a Estado de Alerta Especial, o pré-

posicionamento de uma equipa de 

combate a incêndios florestais em 

Vaqueiros.

Para Osvaldo dos Santos Gonçalves, 

presidente da Câmara Municipal da 

Protocolo com Associação Cumeadas visa reduzir o 
risco de incêndio

Alcoutim, os protocolos “constituem 

uma forma relevante de apoiar 

a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários, estreitando 

relações de cooperação, ao mesmo 

tempo que desempenham um papel 

crucial na procura de garantir a 

qualidade e variedade dos serviços 

prestados pela instituição e a 

necessidade de salvaguarda dos 

interesses da população”. 

Para o Comandante dos Bombeiros 

Voluntários de Alcoutim, José 

Alberto Colaço Ribeiros, “os apoios 

dados à Associação são de extrema 

importância para a concretização 

daquela que é a sua missão, e neste 

sentido, importa agradecer a todos 

aqueles que quer através de apoio 

financeiro, quer através da doação 

de bens, dos quais são exemplos 

os equipamentos de proteção 

individual e consumíveis, nos ajudam 

a fazer o nosso trabalho em prol das 

populações”.

A Câmara Municipal de Alcoutim 

deliberou, em reunião de 13 de 

fevereiro, a renovação de um 

protocolo de colaboração com 

a Cumeadas – Associação de 

Proprietários Florestais das Cumeadas 

do Baixo Guadiana, no sentido 

de garantir o desenvolvimento de 

ações de conservação e valorização 

do património natural, endógeno, 

agrícola e florestal. Nos termos do 

documento, a autarquia apoia a 

Cumeadas com 20 mil euros anuais, 

investidos em ações de silvicultura 

preventiva, para reduzir o risco 

de incêndios; ações de vigilância 

de incêndios e apoio ao combate 

(primeira intervenção, ações de 

rescaldo e vigilância após o rescaldo); 

ações de sensibilização junto das 

populações; e colaboração na 

organização de jornadas e eventos.
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XXI Feira do 
Pão Quente 
e do Queijo 
Fresco animou 
Vaqueiros

Mas o programa começou bem mais 

cedo, logo pelas 10h, com a realização 

de mais uma marcha/corrida inserida 

no Calendário Regional de Marcha e 

Corrida do Algarve. 

A animação prosseguiu com o Grupo 

Bailasons, às 13h, com Ruth Marlene 

A conhecida cantora Ruth 
Marlene foi a  
cabeça-de-cartaz da XXI 
Feira do Pão Quente e do 
Queijo Fresco , que teve 
lugar, no dia 10 de março, 
em Vaqueiros, numa 
organização da Junta de 
Freguesia de Vaqueiros 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Alcoutim.

Alcoutim recebeu, nos dias 19 e 20 

de abril, mais uma edição da Feira de 

Doces d’Avó, que teve como atração 

principal, como seria de esperar, os 

doces e produtos típicos da serra 

algarvia, mas do programa também 

constaram muitos ateliers infantis e 

muita animação de rua. Organizado 

pelo Município de Alcoutim, o certame 

pretende constituir um incentivo 

à produção e comercialização dos 

doces típicos da serra algarvia e já 

é uma referência no calendário de 

eventos da região.

Feira de Doces 
d’Avó fez as 
delícias de 
residentes e 
visitantes de 
Alcoutim

e as suas bailarinas a subirem ao 

palco às 16h, para recordar os êxitos 

da artista. Uma hora depois, o Grupo 

Bailason regressou à ação, em 

mais uma iniciativa que teve como 

objetivo dar a conhecer o território 

da freguesia e concelho, bem como a 

sua gastronomia e artesanato.  

Ao longo de dois dias, os mais 

pequenos aprenderam, por exemplo, 

a confecionar folares e a fazer pintura 

de ovos da Páscoa, enquanto que 

os mais crescidos se divertiram com 

as atuações protagonizados pela 

«Mimo ś Dixie Band» e «Blain TE ORI 

TAHITI» e demonstraram os seus 

dotes de dançarinos no baile animado 

por Sérgio Conceição.



Festival do 
Contrabando 
voltou a unir as 
duas margens do 
Rio Guadiana
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As ruas de Alcoutim e Sanlúcar 

de Guadiana estiveram cheias e a 

animação foi uma constante, num 

evento que aposta na identidade 

cultural da região como forma de 

valorizar as potencialidades do 

território, trazendo uma oferta cultural 

que desafia todas as condicionantes 

existentes. 

As vilas «vestiram-se», por isso, a 

rigor e proporcionaram a residentes 

e visitantes um cartaz diversificado 

de eventos, desde espetáculos de 

música e teatro a artes e ofícios 

tradicionais, à arte circense e 

animação musical, a personagens 

como os contrabandistas e guardas-

fiscais a passearem pelas ruas. 

Em paralelo, realizaram-se 

workshops de ofícios tradicionais e 

as Jornadas do Contrabando, que 

pretende transmitir uma visão clara 

das atividades do contrabando, 

efetuando o reconhecimento e a 

valorização de uma identidade local, 

O Festival do Contrabando 
decorreu de 29 a 31 de 
março e, na sua terceira 
edição, duplicou o número 
de travessias da Ponte 
Pedonal Transfronteiriça, 
com milhares de visitantes 
a não desperdiçarem a 
oportunidade de caminhar 
sobre as águas do Rio 
Guadiana.

das memórias e do património do 

contrabando. Debateram-se, por isso, 

ideias como: o reconhecimento e a 

valorização de uma identidade local 

própria; entender as necessidades 

locais e o contributo do contrabando 

para a sobrevivência das populações; 

a importância de uma rede de 

contatos e relações familiares na 

ligação entre margens; abertura de 

fronteira versus despovoamento 

crescente; valorização das memórias 

e do património do contrabando na 

perspetiva da promoção turística do 

território. 

A terceira edição do Festival do 

Contrabando consolidou e reafirmou 

o evento como determinante na 

estratégia de desenvolvimento 

dos concelhos de Alcoutim e de 

Sanlúcar de Guadiana, das regiões 

do Algarve e da Andaluzia, devido 

à sua capacidade de atração de 

milhares de visitantes durante a 

época baixa, que ali encontram um 

acontecimento diferente e singular, 

com uma identidade própria de 

fronteira e de homenagem histórica 

às suas gentes, por via de um tema 

enraizado na memória coletiva local, 

regional, nacional e ibérica, como era 

a atividade do contrabando. 
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A Cerimónia Oficial de Abertura 

contou a presença do Presidente 

Câmara Municipal de Alcoutim, 

Osvaldo dos Santos Gonçalves; do 

Alcaide de Sanlúcar de Guadiana, 

José María Perez Díaz; da Secretária 

de Estado da Cultura, Ângela Ferreira; 

do presidente da Região de Turismo 

do Algarve, João Fernandes; do 

Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 

Histórico, Alejandro Romero Romero; 

e da Vicepresidenta de Coordinación 

y Políticas Transversales y diputada 

responsable de Huelva Empresa da 

Diputación de Helva, María Eugenia 

Limón Bayo; tendo todos enfatizado 

a singularidade do evento e o seu 

potencial. 

O Festival do Contrabando foi 

organizado pela Câmara Municipal 

de Alcoutim em parceria com o 

Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana, 

com o apoio do Governo de Portugal, 

Turismo de Portugal, Região de 

Turismo do Algarve e «365 Algarve». 

Contou ainda com a importante 

colaboração da ADECMAR – 

Associação de Desenvolvimento 

Etnográfico Cultural de Martim 

Longo, das associações do concelho, 

das forças de segurança terrestre 

e marítimas e de muitas entidades 

regionais.



Alcoutim 
Comemora a 
Revolução de 
Abril
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Alcoutim assinalou o 45.º aniversário da Revolução de Abril 
com um programa que teve início, na noite de 24 de abril, no 
Espaço Guadiana, em Alcoutim, com o concerto do quarteto 
de guitarras «Concordis», cujo disco «Encontros» tornou bem 
presente a herança musical de Carlos Paredes e Zeca Afonso.

As comemorações do Dia da 

Liberdade prosseguiram, na manhã 

do dia 25 de abril, com a arruada 

e içar das bandeiras na Praça da 

República, em Alcoutim. Seguiu-se 

a sessão solene, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, em que usaram 

da palavra o presidente da autarquia, 

Osvaldo dos Santos Gonçalves, o 

presidente da Assembleia Municipal, 

José Moreira, o representante da 

Bancada do PSD, Abílio Encarnação, 

e o representante da Bancada do PS, 

Francisco Xavier.

José Moreira recordou “um momento histórico que garantiu a implementação do poder local democrático e um conjunto 
de liberdades fundamentais”. O presidente da Assembleia Municipal de Alcoutim lembrou, porém, que continuam a existir 

muitos desafios pela frente, “sendo o maior de todos a desertificação humana do nosso território”. 

A Bancada do PSD na Assembleia Municipal 

foi representada pelo deputado Municipal, 

Abílio da Encarnação, que leu o Manifesto 

pelo Mundo Rural apresentado, a 11 de abril 

de 2019, no Grémio Literário de Lisboa, pela 

Associação Nacional de Proprietários Rurais, 

Gestão Cinegética e Biodiversidade. “É 
crucial cativar gente para a causa do Mundo 
Rural, até porque a Revolução de Abril deu-
nos a possibilidade da escolha. E a escolha 
entre o mundo rural e o mundo urbano deve 
ser nossa e não deve ser uma imposição. 
O Mundo Rural precisa de todos e todos 
precisamos do Mundo Rural”. 

Pela Bancada do PS na Assembleia 

Municipal usou da palavra o Deputado 

Municipal, Francisco Xavier, que sublinhou 

que o 25 de Abril de 1974 é “o garante 
das nossas liberdades, alicerçadas em 
leis inseridas na nossa Constituição”. 

“A mudança de regime após 48 anos de 
subjugação, opressão e autoritarismo 
antidemocrático permitiu que um povo já 
bastante fragilizado e muito maltratado 
fosse, a pouco e pouco, acordando para 
uma nova realidade nascida das cinzas”, 

declarou. 
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A finalizar as intervenções, Osvaldo 

dos Santos Gonçalves, presidente 

da Câmara Municipal de Alcoutim, 

salientou que uma das formas mais 

céleres e diretas de se transformar 

a sociedade é através da ação 

política, mostrando-se preocupado 

face ao afastamento dos jovens da 

vida política ativa e da participação 

na tomada das decisões que virão a 

transformar o concelho, a região, o 

país, a Europa e o Mundo. Sublinhou 

ainda que “o poder local foi, sem 
dúvida, uma das maiores conquistas 
da Revolução de Abril e este 
executivo tem a preocupação diária 
de estruturar a sua ação política 
de acordo com os interesses e as 
necessidades dos alcoutenejos”.

No dia 25 de abril, realizou-se ainda a Feira de São Marcos, no Pereiro. O evento foi organizado pelo União de Freguesias 

de Alcoutim e Pereiro, com o apoio do Município, e contou com animação musical. 
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Santos Populares 
festejados pela 
população

O largo da Junta de 
Freguesia de Martim 
Longo acolheu, no dia 14 
de junho, mais uma edição 
das Marchas Populares em 
Honra de Santo António, 
coincidindo também com 
a festa de encerramento do 
ano letivo 2018/2019. 

A população reuniu-se para a tradicional sardinhada e baile, a cargo do 

acordeonista António Manuel, e para assistir ao desfile da Marcha Popular de 

Bordeira, numa organização da Junta de Freguesia de Martim Longo com o 

apoio da Autarquia de Alcoutim.

A 22 de junho foi a vez da aldeia do Pereiro receber a Festa de S. João e as 

Marchas Populares, num dia preenchido com a habitual sardinhada de S. João, 

a atuação do Grupo «Improviso», o baile com António Manuel e, claro, o desfile 

da marcha da Associação Cultural, Social e Recreativa Estrela Pereirense. A 

organização coube à Associação Cultural, Social e Recreativa Estrela Pereirense 

e à União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

Finalmente, a 29 de junho, aconteceu a Festa de São Pedro, na sede da Associação 

de caçadores Cerro dos Cabeços, com o acordeonista Ernesto Batista, numa 

organização da população local com o apoio do Município de Alcoutim.

Giões, Bentos 
e Alcoutim 
festejaram o 1.º 
de Maio

O 1.º de Maio voltou a colocar o 

concelho de Alcoutim em festa, 

com as comemorações do Dia 

Internacional do Trabalhador a 

realizarem-se em Giões, Bentos e 

Alcoutim, sempre com casa cheia. 

A tradicional sardinhada começou 

logo pela manhã, seguindo-se a 

animação musical, a cargo de Luís 

José em Giões, em Alcoutim Linda e 

suas bailarinas e Sérgio Conceição. A 

organização das festas coube à Junta 

de Freguesia de Vaqueiros (Bentos), 

à Câmara Municipal de Alcoutim 

(Alcoutim) e à Associação Grito 

D’Alegria (Giões).
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Alcoutim 
recebeu VI 
Encontro de 
Arquivos do 
Algarve

Os Encontros de Arquivos do 
Algarve são eventos regulares 
promovidos pela Rede de 
Arquivos do Algarve (Raalg), 
de dois em dois anos, onde 
técnicos de diversas áreas 
ligados aos arquivos e à gestão 
da informação de instituições 
públicas e privadas trazem 
ao debate assuntos do 
interesse de profissionais e da 
sociedade civil. 

Realizou-se em Alcoutim, no Espaço 

Guadiana, nos dias 24 e 25 de maio, o 

VI Encontro de Arquivos do Algarve, 

durante o qual foram abordadas 

diversas perspetivas sobre a temática 

«Arquiteturas da Informação», 

onde profissionais da gestão da 

informação, investigadores e aqueles 

que lidam direta ou indiretamente 

com a informação apresentaram 

comunicações e debateram sobre os 

diferentes painéis subordinados aos 

temas: infraestruturas da informação, 

proteção de dados e experiências de 

investigação nos arquivos do Algarve.

Após o almoço do dia 25 teve 

lugar o programa cultural, como é 

habitual nestes encontros, desta 

vez oferecido pelo Município de 

Alcoutim, onde foi dado a conhecer 

o património cultural e natural da vila 

de Alcoutim, zona raiana do nordeste 

algarvio. No âmbito deste encontro  

celebrou-se igualmente o 10.º 

aniversário da criação da Rede 

de Arquivos do Algarve, que 

foi assinalado com um jantar 

comemorativo no dia 24.

«O Capricho dum Grande Senhor» foi apresentado em 
Alcoutim

Teve lugar, no dia 10 de agosto, na Sala Castelo do Hotel d’Alcoutim, a apresentação do livro «O Capricho dum Grande 

Senhor», de Tito de Noronha. O romance relata uma história verídica, vivida pelo próprio autor, e contou com o apoio dos 

Municípios de Alcoutim e Almodôvar. Na sessão participaram os presidentes das duas autarquias, Osvaldo dos Santos 

Gonçalves e António Manuel Ascenção Mestre Bota, respetivamente, assim como Carlos Brito e os netos do autor, Rui 

Noronha e Teresa Noronha.



Folclore, Cante
Alentejano e 
Feira de
Artesanato 
dinamizam fim 
de semana em 
Martim Longo 
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Fado e 
Flamenco 
fazem ouvir-se 
na Praça 

Nos dias 6 e 7 de julho decorreu, 

no Largo da Junta de Freguesia 

de Martim Longo, o Festival de 

Folclore e Cante Alentejano e a Feira 

de Artesanato de Martim Longo, 

organizados pela Junta de Freguesia 

de Martim Longo e pela Associação 

Inter-Vivos, com o apoio do Município 

de Alcoutim. 

O Festival foi caracterizado pela 

riqueza e diversidade da cultura 

nacional e contou com a participação 

do Rancho Folclórico do Azinhal, 

Rancho Folclórico de Tavira e Rancho 

Folclórico de Quelfes, assim como 

A IV Noite de Fado e Flamenco 

realizou-se, no dia 13 de julho, na 

Praça da República, em Alcoutim.

O evento, organizado pela Câmara 

Municipal de Alcoutim e pelo 

Ayuntamiento de Sanlúcar de 

Guadiana, é já um «cartão-de-visita» 

do trabalho conjunto de promoção 

cultural entre as duas vilas de 

Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, 

com o propósito de estreitar os 

laços entre as duas populações e  

oferecer-lhes, a elas e a quem as visita 

no Verão, um espetáculo com as duas 

artes representativas de ambos os 

países. 

Recorde-se que o Fado e o 

Flamenco são ambos Património 

Imaterial Cultural da Humanidade. 

O evento transfronteiriço tem uma 

periodicidade anual e vai alternando 

a sua localização entre os dois lados 

do Rio Guadiana. 

do Grupo Terra Bela, Grupo Flores 

de São João, Grupo As Cancioneiras 

do Vascão, Os Cantadores do 

Desassossego – Beja e Grupo 

Musical e Tradicional «Beira Serra». 

A todos estes somaram-se ainda 

os acordeonistas António Manuel e 

Ernesto Batista. 
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Acordeonistas do Concelho de 
Alcoutim brilharam em Giões

Município dinamizou mais uma edição do «Alcoutim 
Com Vida» durante o Verão

Giões foi palco, no dia 23 de agosto, de mais uma edição do festival de 

acordeão «As nossas gentes», na sede da Associação Grito d’Alegria. Ao 

longo da noite mostraram os seus dotes os acordeonistas Jorge Alves, 

António Manuel, Rodrigo Maurício, Manuel Mendes, Luís José, Pedro 

Constâncio, Ernesto Baptista e Wilson Rodrigues, num evento que contou 

com o apoio do Município de Alcoutim.

As noites de quarta-feira de 
julho e agosto voltaram a 
estar bastante animadas em 
Alcoutim, mercê de mais 
uma edição do «Alcoutim 
Com Vida», organizado pela 
autarquia local. 

O projeto de cariz cultural e recreativo 

tem como objetivo dinamizar as 

noites de Verão na sede de concelho 

e assim aconteceu, com a Praça da 

República a encher com residentes e 

visitantes. 

Do cartaz fizeram parte os Cookie 

Monsters Band; Fole`Percussion; uma 

noite de fados com Nádia Catarro e 

Márcio Gonçalves nas vozes, Jorge 

Franco na guitarra portuguesa e 

Virgílio Lança na viola de fado; 

um espetáculo em que Domingos 

Caetano cantou clássicos da música 

portuguesa; Ricardo Sousa com 

Banda; Al-Gharband; Forró do Xerém; 

e o projeto «Música no teu tempo».



Alcoutim 
festejou o Dia do 
Município

DIA DO MUNICÍPIO
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Alcoutim comemorou, a 13 de setembro, o Dia do Município, 
tendo o feriado municipal sido assinalado com diversas 
iniciativas. O programa comemorativo iniciou-se, na Praça 
da República, com o hastear das bandeiras, ao som da Banda 
Musical Castro-Marinense, seguindo-se a Sessão Solene, no 
Espaço Guadiana, que contou com as intervenções do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves, e 
do Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, António 
Amorim, e ainda com a atribuição da medalha de honra, a 
Carlos Brito, de mérito, a Albino Martins e Maria Ribeiro 
Vicente, e de bons serviços e dedicação aos trabalhadores da 
autarquia que completaram 20 e 35 anos de serviço efetivo, 
ininterruptos tenham tido comportamento exemplar, e 
assiduidade e classificação de serviço não inferior a bom. 

O dia foi também marcado pela 

Assinatura do Protocolo de 

Cooperação Institucional para a 

Cedência de Veículo do Município 

de Alcoutim à Guarda Nacional 

Republicana (GNR) e entrega da 

respetiva viatura. 

Incluído nos festejos do Dia do 

Município aconteceu, também no dia 

13 de setembro, no terraço do Hotel 

d’Alcoutim, a apresentação do livro 

«Ecos do Passado em Balurcos», um 

livro de crónicas do tempo passado 

da autoria de José Dias Rodrigues 

que contou com o apoio do Município 

de Alcoutim e da União de Freguesias 

de Alcoutim e Pereiro.



O concelho 
de Alcoutim 
esteve em festa

De 13 a 15 de setembro, a sempre animada Festa de Alcoutim voltou 
a quebrar a habitual pacatez desta vila raiana. Na 68.ª edição de 
um carismático evento que marca o fim do Verão na região, o 
Município de Alcoutim apostou num programa diversificado com 
três dias repletos de atividades para todos os públicos e que tiveram 
como cabeças-de-cartaz, em termos musicais, Badoxa no dia 13, 
Remember Me no dia 14, e os D.A.M.A. no dia 15.
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Destaque ainda para a Discoteca no 

Cais, tão apreciada pelo público mais 

jovem, que foi animada ao longo dos 

três dias pelos Dj’s Christian F, Mark 

Guedes e Andy F com Lady F.

As atividades desportivas iniciaram-

se no sábado com o jogo de Futebol 

Internacional, e prolongaram-se 

no domingo com a 6.ª Prova de 

Ciclismo do 1.º Troféu do Algarve 

«Ciclismo para todos», para além das 

tradicionais atividades desportivas 

no Rio Guadiana, designadamente 

a travessia a nado, a apanha do 

pato e o pau de sebo. Gastronomia, 

artesanato, desporto, concursos, 

fogo-de-artifício no Guadiana 

e bastante animação musical 

preencheram igualmente o programa.
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Para além da  Festa de Alcoutim que encerrou as festividades de verão, 

decorreram durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, no concelho 

e em todas as freguesias, diversas festas e convívios que contribuíram para a 

sua dinamização cultural e momentos de encontro entre residentes e visitantes.



Casa dos 
Condes e Espaço 
Guadiana 
foram o centro 
de múltiplas 
expressões 
artísticas
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A Casa dos Condes e o Espaço Guadiana, em Alcoutim, proporcionaram ao 

público um programa cultural com múltiplas atividades vocacionadas para 

diferentes públicos, nas mais diversas áreas da expressão artística, das quais 

são exemplos, exposições, teatro, música, dança e cinema. 

A Casa dos Condes, 
continuou, ainda, a 
promover as tertúlias 
“Sexta à Noite”, onde 
os participantes têm a 
oportunidade de refletir 
sobre diferentes Temas.
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7.º Festival 
Internacional 
de Música 
voltou a unir as 
comunidades 
das margens do 
Guadiana

Câmara Municipal de Alcoutim promoveu segunda 
edição do Passaporte Cultural e Desportivo

A Câmara Municipal de 
Alcoutim levou a cabo, 
em 2019, a segunda edição 
do passaporte cultural e 
desportivo, com o objetivo 
de estimular a frequência 
das iniciativas culturais e 
desportivas no concelho. 

O Cais de Alcoutim voltou a receber, de 18 a 20 de outubro, o Festival Internacional 

de Música do Guadiana, uma organização da comunidade estrangeira de 

Alcoutim, do Município de Alcoutim e da União de Freguesias de Alcoutim e 

Pereiro que já vai na sua sétima edição. 

O festival história contou 
com um programa de 
natureza eclética, com 
referências de vários de 
géneros musicais que 
incluíram Blues, Folk, Jazz, 
Fado e muito mais. 

O passaporte destina-se a cidadãos 

com idade igual ou superior aos 16 

anos com residência no município 

e para maiores de 18 anos com 

recenseamento eleitoral no concelho 

de Alcoutim, que, ao participarem 

nas atividades culturais e desportivas 

definidas, recebem por parte 

da organização um carimbo. O 

preenchimento do passaporte com 

oito carimbos ao longo de 2019 com 

atividades culturais e/ou desportivas 

dava direito a um prémio no início do 

próximo ano.

Na primeira edição, o programa 

recolheu a adesão de muitos dos 

munícipes e o êxito repetiu-se 

na segunda edição. “As muitas 

iniciativas culturais e desportivas 

que se realizam ao longo do ano 

no nosso concelho são destinadas 

aos mais diversos públicos, sendo 

na sua conceção privilegiados os 

nossos munícipes. A adesão aos 

eventos é agora premiada através 

do passaporte cultural e desportivo, 

que se insere numa política de 

descentralização da programação 

cultural, fazendo do acesso à cultura 

uma realidade efetiva”, explica o 

Presidente da Câmara Municipal 

de Alcoutim, Osvaldo dos Santos 

Gonçalves.



XII Feira 
da Perdiz 
celebrou a caça 
e os produtos 
endógenos de 
Alcoutim
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A Feira da Perdiz de Martim 

Longo celebrou, nos dias 9 e 10 de 

novembro, a sua 12.ª edição, com um 

programa diversificado e interventivo 

no que é a valorização do património 

cinegético e endógeno de Alcoutim. 
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O evento é promovido pela Câmara 

Municipal de Alcoutim e pela 

Associação ADECMAR com o apoio 

da Federação de Caçadores do 

Algarve, Junta de Freguesia de 

Martim Longo, Zona de Caça Turística 

de Pereiro - Hunting, Associação 

«A Moira», Associação Inter-Vivos, 

Viveiros Monterosa, Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Algarve 

e ICNF – Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas, Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária, 

IPDJ – Instituto Português do 

Desporto e Juventude, PSP – Polícia 

de Segurança Publica e GNR – Guarda 

Nacional Republicana. 

A 12.ª edição reforçou o dinamismo 

que esta feira aporta ao setor, que, 

para além do modelo tradicional 

de feira – onde estiveram presentes 

empresas do sector e empresas 

e instituições do concelho com 

produtos tradicionais –, acrescenta 

sempre diversas atividades paralelas 

que prendem visitantes e expositores, 

como foi o caso do convívio de 

folclore, da apresentação do cocktail 

«Mata-Bicho» do Contrabandista, da 

exibição de voo e demostração de 

falcoaria, do colóquio «Vida Selvagem 

e a Caça», do XI Concurso Canino de 

Alcoutim, da Marcha Corrida, do Trail 

«Na Rota da Perdiz» ou da corrida de 

Galgos. “Com 86 por cento do nosso 

território em reservas de caça, esta 

atividade representa uma importante 

fonte de emprego, direto e indireto, 

no concelho, assim como uma 

considerável entrada de receitas. Por 

outro lado, tem contribuído para o 

aumento do fluxo de visitantes, facto 

que por si só justifica a dinamização 

de eventos com este cariz”, sublinha 

Osvaldo dos Santos Gonçalves, 

presidente da autarquia. 
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Luís Conceição é eleito Treinador do 
Ano de Futsal Feminino e dá nome a 
Torneio

Futsal de Alcoutim conquista 
campeonato intermunicípiosDisputaram-se, no dia 22 

de setembro, no Pavilhão 
Municipal de Portimão, os 
play offs do campeonato 
intermunicípios de futsal, 
depois da equipa de 
Alcoutim ter ficado invicta 
na primeira fase da prova 
com cinco vitórias em 
cinco jogos.  

Nos play offs, a formação alcouteneja 

venceu no primeiro jogo por 7-2 a 

Câmara Municipal de Lagos e, na 

partida da final, derrotou a equipa da 

autarquia louletana por 2-0.

Perante estes resultados, a equipa 

da Câmara Municipal Alcoutim 

passou diretamente para a fase final 

do campeonato, que confrontava 

as oito melhores equipas. A equipa 

é constituída pelo vereador Luís 

Conceição e pelos funcionários do 

município Mário Guerreiro, José 

Natural de Martim Longo, Luís 

Conceição, selecionador nacional de 

futsal feminino, foi distinguido, na 

Gala Quinas de Ouro 2019, promovida 

pela Federação Portuguesa de 

Futebol, com o prémio de Treinador 

do Ano de Futsal Feminino. Este é 

mais um relevante feito na carreira de 

Luís Conceição, que no seu percurso 

como treinador trabalhou no 

departamento técnico da Associação 

de Futebol do Algarve, comandando 

várias seleções regionais. Sob o 

Palma, Bruno Santos, Miguel Galrito, 

André Martins, António Sousa, Manuel 

Guerreiro, Sérgio Fragoso, Ricardo 

Cavaco, Wilson Rodrigues, Renato 

Mestre, Fábio Reis e Nuno Valério.

comando de Luís Conceição, Portugal 

alcançou a medalha de ouro em 

futsal feminino nos Jogos Olímpicos 

da Juventude, em 2018, na Argentina, 

e já em 2019 o nosso país foi vice-

campeão da Europa.

Entretanto, no dia 25 de maio, o 

Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, 

em Martim Longo, foi palco do 1.º 

Torneio Futsal «Prof. Luís Conceição», 

numa iniciativa da Associação Inter-

Vivos, com o apoio do Município de 

Alcoutim, que pretendeu oferecer aos 

atletas da associação a possibilidade 

de participarem num quadro 

competitivo alargado, incentivando 

ainda a prática do Futsal e prestando 

também uma homenagem a Luís 

Conceição. No decorrer do torneio 

foi igualmente prestada homenagem 

ao sócio e antigo dirigente da Inter-

Vivos, Nelson do Nascimento Lopes 

Evangelista, tendo todas as equipas 

efetuado um minuto de silêncio. 

A classificação do torneio ficou assim 

ordenada: Iniciados: 1.º C.F. Boavista, 

2.º Inter-Vivos, 3.º GEJUPCE, 4.º 

Salesianos Évora, 5.º São Pedro-Faro 

e 6.º Internacional de Évora; Juniores 

Femininos: 1.º Castromarinense, 2.º 

Pedra Mourinha e 3.º Internacional 

de Évora; Seniores Femininos: 

1.º Mineiro Aljustrelense, 2.º UD 

Castromarinense, 3.º S.C. Farense, 4.º 

N.S. Almodôvar e 5.º GD Baronia.



Autarquia e 
Inter-Vivos 
colaboram na 
organização de 
eventos

O Município de Alcoutim apoiou a Associação 
Inter-Vivos com o valor total de 23 mil e 350 euros, em 2019, para 
ajudar na organização, entre outros, dos eventos 4 Horas TT, 
Campeonato Nacional de TT, Open Damas e 4.º Circuito Urbano de 
Martim longo, para além da auxiliar a cobrir as despesas decorrentes 
da época 2019/2020 do futsal da associação.
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O futsal continua a ser o prato-forte da 

Inter-Vivos, tendo vencido, na época 

2018/2019, o Torneio de Abertura de 

Futsal Iniciados Sotavento, a Taça 

do Algarve em Iniciados e o Torneio 

Gafanha Cup, na Gafanha da Nazaré, 

também em Iniciados, terminando a 

temporada na segunda posição do 

campeonato distrital de iniciados. 

Em 2019/2020, a Associação Inter-

Vivos participa com duas equipas 

nas provas da Associação de Futebol 

do Algarve, nomeadamente nos 

escalões de benjamins e juvenis.

Este ano, o grupo de trabalho 

da Seção de Futsal é constituído 

por: André Martins, treinador das 

duas equipas; José Miguel Palma, 

treinador adjunto dos Juvenis; Wilson 

Silva, treinador de Guarda Redes 

dos Juvenis; e Wilson Rodrigues, 

fisioterapeuta. A equipa de Benjamins 

é formada por Carlos Afonso, Diogo 

Palma, Gabriel Gonçalves, Henrique 

Fernandes, Hugo Luís, Leonardo 

Gomes, Raul Gregório, Sérgio 

Domingues, Francisco Palma, David 

Pereira, Alexandre Pedro, Gabriel 

Palma e Raul Silvestre. Já a equipa de 

juvenis é composta por André Palma, 

Francisco Monteiro, Guilherme 

Conceição, Gustavo Reis, Henrique 

Gomes, Lucas Mateus, Luís Afonso, 

Lucas Mestre, Miguel Palma, Rodrigo 

Rosa, Sérgio Gil e Sérgio Silva. Em 

termos individuais, recordar que 

Lucas Mestre participou no estágio 

da Seleção Nacional de Futsal Sub-

15, realizado em Rio Maior, de 5 a 8 de 

maio. Para além disso, foi nomeado 

pela Associação de Futebol do 

Algarve para melhor jogador jovem 

do ano em Futsal.

Em termos de eventos, a Associação 

Inter-Vivos mostrou-se bastante 

ativa ao longo de 2019. De facto, 

proporcionou um concerto com as 

Moçoilas, em Martim Longo, a 26 de 

janeiro; organizou o 4 Horas TT, no 

dia 23 de fevereiro, no Pereiro, e um 

Festival de Caminhadas, a 9 de março; 

apoiou a realização, nos dias 18 e 19 

de maio, do Rali de Alcoutim; levou 

a cabo mais um Open Nacional do 

Algarve de Damas, no dia 18 de maio; 

promoveu o 1.º Torneio Futsal «Prof. 

Luís Conceição», a 25 de maio, uma 

Festa de Folclore e Cante Alentejano 

(6 e 7 de julho), o 2.º Encontro de 

Ciclomotores Antigos de Martim 

Longo (28 de julho) e um Torneio de 

Sueca (1 de setembro). 

Do programa de atividades 

constaram ainda as marchas noturnas 

de 17 de julho e 8 de agosto, o 4.º 

Circuito Urbano de Martim Longo 

(31 de agosto), uma palestra sobre 

a importância da alimentação no 

desporto (26 de setembro) e os 

festejos do Magusto, a 9 e 10 de 

novembro, e o Trail na Rota da Perdiz 

(10 de novembro), ambos integrados 

na XII Feira da Perdiz de Martim 

Longo. 
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Karaté segue em 
grande forma 
em Alcoutim

Antes disso, a 9 de fevereiro, o 

Pavilhão Desportivo Municipal José 

Rosa Pereira, em Martim Longo, já 

tinha sido palco do V Torneio de 

Karaté do concelho de Alcoutim, 

numa organização do Clube de Karaté 

de Alcoutim e Martim Longo, com 

o apoio do Município de Alcoutim, 

da Junta de Freguesia de Martim 

Longo e da Liga de Karaté do Sul. Na 

competição, que incluiu provas de 

Kata (um conjunto de movimentos 

de ataque e defesa) e de Kumite (a 

luta, o combate), participaram alguns 

dos melhores atletas da modalidade, 

perante uma assistência a rondar as 

650 pessoas, e o karateca Henrique 

Palma conquistou o primeiro lugar no 

escalão de juvenis.

O karaté tem já cerca de 30 crianças 

e jovens praticantes no concelho 

de Alcoutim, com as aulas a serem 

O concelho de Alcoutim 
continua a dar cartas no 
Karaté, conforme atestou 
a conquista de Henrique 
Palma, atleta do Clube 
Karaté Alcoutim e Martim 
Longo, no dia 24 de março, 
em Portimão, da medalha 
de ouro no Campeonato 
Regional de Karaté, feito que 
lhe permitiu o apuramento 
para o Campeonato 
Nacional de Karaté, que se 
disputou, a 27 de abril, na 
Mealhada. 

financiadas em 50 por cento pela 

autarquia no âmbito de um protocolo 

de colaboração com o Clube Karaté 

Alcoutim e Martim Longo. As aulas 

têm lugar às terças e quintas-feiras, 

entre as 17h e as 19h, na escola EBI 

de Alcoutim e nos infantários de 

Martim Longo e Alcoutim. “Sendo 

o desporto um meio de divulgação 

e dinamização de clubes e regiões, 

é de extrema importância o apoio a 

esta tipologia de eventos, de forma 

a promover o nome do clube e do 

concelho de Alcoutim”, justifica 

Osvaldo Gonçalves, presidente do 

Município de Alcoutim.
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Município e Grupo Desportivo de 
Alcoutim articulam a dinamização 
de diversas iniciativas

A Câmara Municipal de 
Alcoutim apoiou o Grupo 
Desportivo de Alcoutim, 
em 2019, com a verba de 
53 mil e 749.89 euros, para 
fazer face ao seu plano de 
atividades, onde se inclui 
a canoagem, atividades 
desportivas da Festa de 
Alcoutim, vigilância na 
praia fluvial, obras no 
campo desportivo e a 
prova regional de fundo 
em canoagem.

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

No dia 16 de março, Alcoutim foi palco 

do Campeonato Regional de Fundo – 

Sul em Canoagem, numa organização 

do Grupo Desportivo de Alcoutim e 

Federação Portuguesa de Canoagem, 

tendo a equipa alcouteneja alcançado 

o 3.º lugar em termos coletivos, a par 

de excelentes prestações individuais. 

Com o objetivo de aproveitar as 

excelentes condições do concelho 

para a prática do trail running, o 

GDA criou a secção de Trail Runner, 

com o apoio do Intermarché de Vila 

Real de Santo António, o Município 

de Alcoutim e a União de Freguesias 

de Alcoutim e Pereiro. E no dia 15 de 

dezembro disputou-se o I TRAIL DO 

FALCÃO REAL em Alcoutim, a contar 

para a liga transfronteiriça. O Grupo 

Desportivo de Alcoutim organizou 

ainda o Trail Transibérico Solidário, 

no dia 27 de setembro; o Baile de 

Entrudo, no Centro Náutico de 

Alcoutim, no dia 4 de março; a Festa 

da Espuma de Alcoutim, no dia 24 de 

agosto; e uma Marcha Noturna, no dia 

4 de julho.

O apoio do Município de Alcoutim é 

um auxílio ao desenvolvimento do 

plano anual de atividades de Grupo 

Desportivo de Alcoutim, sobretudo 

à prática de canoagem, mas também 

pretende patrocinar a preparação 

do canoísta João Albuquerque, com 

o objetivo de integrar a Seleção 

Nacional e aspirar a uma participação 

Olímpica. Recorde-se que os 

excelentes resultados obtidos pelos 

atletas do GDA na canoagem levam o 

nome de Alcoutim a diversos pontos 

de Portugal, para além de que esta 

modalidade tem colaborado bastante 

na ocupação dos tempos livres das 

camadas mais jovens da população 

do concelho e na prossecução de 

uma vida mais saudável e ativa.
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Alcoutenejos 
em destaque no 
Campeonato 
Regional de 
Fundo de 
Canoagem

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Numa organização do Grupo Desportivo de Alcoutim e da 
Federação Portuguesa de Canoagem, disputou-se, no dia 16 de 
março, em Alcoutim, o Campeonato Regional de Fundo – Sul 
de Canoagem. O evento contou com o apoio do Município de 
Alcoutim, da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcoutim, da Polícia 
Marítima, da GNR, Bombeiros Voluntários de Alcoutim e da 
Uadikub. 

No final de um intenso e animado dia 

de competição, o Grupo Desportivo 

de Alcoutim obteve o 3.º lugar 

em termos coletivos, mercê das 

excelentes prestações individuais de 

vários dos seus atletas: K1 Iniciado – 

Guilherme Gonçalves – 3.º lugar; K1 

Veterano A Feminino – Jéssica Alves 

– 4.º lugar; K1 Veterano A Feminino 

– Carmen Garrido – Vice-Campeã 

Regional; K1 Infantil – Jorge Ribeiros 

Rodrigues – 10.º lugar; K1 Infantil – 

João Gonçalves – 5.º lugar; K1 Infantil 

– Edgar Rodrigues – 7.º lugar; K1 

Infantil Feminino – Luana Lopes – 

Vice-Campeã Regional; K1 Veterano 

A – Carlos Cruz – Campeão Regional; 

K1 Veterano A – Joaquin Martin – 6.º 

lugar; K1 Cadete – Ricardo Faustino – 

9.º lugar; K1 Cadete Feminino – Joana 

Ramos – Campeã Regional; K1 Sénior 

Feminino – Patrícia Domingues – 4.º 

lugar; K1 Júnior Feminino – Beatriz 

Ribeiros – Campeã Regional; K1 Júnior 

Feminino – Bárbara Teixeira – Vice-

Campeã Regional; C1 Júnior – Ângelo 

Palma – Campeão Regional; C1 

Sénior – João Simão – Vice-Campeão 

Regional; C1 Sénior – Luís Simão – 

Campeão Regional; K1 Sénior – João 

Domingues – 14.º lugar; K1 Sénior 

– João Albuquerque – 3.º lugar; K1 

Sénior – Rodrigo Romão – 18.º lugar; 

K1 Sénior – Pedro Fernandes – 5.º 

lugar; K1 Sénior – Daniel Cavaco – 13.º 

lugar.

Disputou-se, nos dias 24 e 25 de 

agosto, a já tradicional Subida 

e Descida do Guadiana à Vela, 

competição que atrai todos os anos 

dezenas de atletas para desfrutar 

das excelentes condições naturais do 

concelho de Alcoutim para a prática 

desta modalidade, bem como das 

suas magníficas paisagens. 

Vela tomou 
conta do Rio 
Guadiana

Também como é habitual, realizou-se, na noite de 24 de agosto, no Cais de 

Alcoutim, uma animada festa da espuma, que contou com as atuações do Deejay 

Zoon, DJ Special K e Mr. Drum.



Boletim Municipal de Alcoutim  43

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Marchas visam 
promover 
a saúde dos 
Alcoutenejos

As Marchas realizadas  
no âmbito do Calendário 
Regional de Marchas do 
Instituto Português do 
Desporto e Juventude, 
continuam a ser bastante 
concorridas.

Encontro de Natação Intermunicípios aconteceu em 
Martim Longo

Ao longo de 2019, várias foram as 

datas em que alcoutenejos de todas 

as idades participaram efusivamente 

nestes eventos desportivos que 

promovem o convívio, o exercício 

físico e o bem-estar da população, 

por toda a região do Algarve. 

As Marchas Noturnas são já uma 

referência no Verão de Alcoutim, 

com muitos participantes, de todas 

as idades, a saírem à noite para 

conviverem e exercitarem o corpo 

e a alma. O programa de 2019 

incluiu as marchas dinamizadas pelo 

Grupo Desportivo de Alcoutim, pela 

Associação Estrela Pereirense, pela 

Associação Grito d Álegria, em Giões, 

pela Associação Inter-Vivos e pela 

Associação Amigos dos Farelos e 

Clarines.

Realizou-se, no dia 25 de maio, em Martim Longo, nas Piscinas Municipais, o Encontro de Natação Intermunicípios, uma 

iniciativa da Câmara Municipal de Alcoutim desenvolvida no âmbito das áreas de desporto e lazer que visa promover a 

atividade física e o convívio. O evento contou com a participação das escolas de natação de Almodôvar, Castro Verde, 

Ourique e Alcoutim e, após o término, todos os participantes tiveram direito a medalhas.



V Encontro de 
Resistência 4 Horas 
TT realiza-se no 
Pereiro
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CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Realizou-se pelo quinto ano 

consecutivo, no dia 23 de fevereiro, 

o Encontro de Resistência 4 Horas 

TT, junto à barragem da aldeia do 

Pereiro, no concelho de Alcoutim, 

com partida ao estilo Le Mans. 

A prova foi disputada num circuito de 

aproximadamente seis quilómetros 

e a organização esteve a cargo da 

Associação de Jovens do Nordeste 

Algarvio Inter-Vivos.

Os pilotos lutaram inicialmente 

pelas primeiras posições em grelhas 

de partida convencionais com os 

treinos cronometrados a definirem 

a respetiva ordem. O evento contou 

com a colaboração da Câmara 

Municipal de Alcoutim e da União de 

Freguesias de Alcoutim Pereiro, da 

Junta de Freguesia de Martim Longo 

O III Encontro de Motorizadas 

Antigas de Alcoutim contou com 

a participação, no dia 10 de junho, 

de cerca de duas centenas de 

participantes, numa organização do 

Grupo Desportivo de Alcoutim que 

contou com o apoio da União de 

Freguesias de Alcoutim e Pereiro, do 

Município de Alcoutim, da Associação 

A Moira, da Guarda Nacional 

Republicana e do Agrupamento de 

Escolas do Concelho de Alcoutim. 

Com ponto de encontro no Centro 

Náutico de Alcoutim, os bólides de 

duas rodas desfrutaram das belezas 

naturais de Alcoutim ao longo de um 

percurso de aproximadamente 50 

quilómetros.

Ciclomotores antigos desfilaram por 
Alcoutim e Martim Longo
No dia 28 de julho foi a vez do II Encontro de Ciclomotores Antigos de Martim 

Longo, com os amantes das duas rodas a invadirem as ruas desta aldeia do 

sotavento. O passeio percorreu a freguesia numa organização da Associação 

Inter-Vivos que teve o apoio da Junta de Freguesia de Martim Longo, do 

Município de Alcoutim, da Associação de Caçadores dos Medronhais, da Guarda 

Nacional Republicana e do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim. 

e dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim.
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Mais de 100 jipes 
participaram no 
PessegueiroTT 
– Por maus 
caminhos

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Ralis voltaram 
a acelerar no 
concelho de 
Alcoutim 

O  «PessegueiroTT - Por maus 

caminhos» foi criado, em 2009, por 

Bruno Teresa e José Luís Silva e o 

que começou por ser um convívio de 

amigos rapidamente se tornou num 

evento muito conhecido dos amantes 

do todo-o-terreno, tendo nos últimos 

anos ultrapassado os 100 jipes, o que 

faz com que o concelho de Alcoutim 

receba mais de 200 pessoas todos os 

anos por esta ocasião.

Dez anos depois, o Município de 

Alcoutim foi novamente base de uma 

prova regional de ralis, com a terceira 

prova do Campeonato Sul de Ralis a 

ter lugar, nos dias 18 e 19 de maio, em 

Martim Longo. O traçado incluiu três 

especiais percorridas por duas vezes 

e Fernando Peres e José Pedro Silva 

dominaram por completo a prova, 

ao vencerem todas as especiais 

de classificação. Os campeões em 

título Márcio Marreiros e Rui Serra, 

apesar de sofrerem das habituais 

condicionantes de abertura de 

estrada e de terem alguns percalços 

mecânicos na primeira parte do rali, 

terminaram na segunda posição. 

Para estas duas classificações 

contribuíram os abandonos de Carlos 

Martins na segunda especial e de Paulo 

Santos no Parque de Assistências 

com problemas mecânicos, numa 

fase em que ocupavam o pódio. 

Ricardo Filipe e Fernando Almeida 

ficaram no terceiro lugar. 

O Rali, que contou com a participação 

de uma equipa do concelho, Team 

Inter-Vivos TT,  foi uma organização 

do Clube Automóvel do Algarve, sob 

a égide da Federação Portuguesa 

de Automobilismo e Karting, com 

o apoio do Município de Alcoutim e 

das Juntas de Freguesia de Martim 

Longo e Vaqueiros e da Associação 

Inter-Vivos.

Em 2019, o «Por Maus Caminhos» 

percorreu exclusivamente o concelho 

de Alcoutim e o mesmo irá acontecer 

em 2020. Este ano, a prova arrancou 

no Pessegueiro, o almoço aconteceu 

no Perreiro e o jantar teve lugar em 

Martin Longo.



Teve lugar, no domingo, 5 de maio, o XII Grande Prémio de 
Atletismo, uma organização do CAT – Centro de Apoio aos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Alcoutim que contou com 
o apoio da autarquia alcouteneja. 
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CAT de 
Alcoutim 
organizou XII 
Grande Prémio 
de Atletismo

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

4.º Circuito 
Urbano de 
Atletismo encheu 
de atletas as 
ruas de Martim 
Longo 

A prova foi disputada por atletas das 

categorias Benjamins A, Benjamins 

B, Infantis, Iniciados Femininos, 

Iniciados Masculinos, Juvenis /

Juniores /Seniores e Veteranos 

Femininos e Juvenis /Juniores /

Seniores e Veteranos Masculinos.

Teve lugar, no dia 31 de agosto, o 

4.º Circuito Urbano de Atletismo 

de Martim Longo, prova inserida 

nas tradicionais Festas em Honra 

de Nossa Senhora da Conceição. 

Participaram 70 atletas e a  

Inter-Vivos conquistou o prémio por 

equipas, com 20 inscritos na prova, 

designadamente Marta Conceição, 

Iris Martins, Carlos Afonso, Rafael 

Cardoso, Diogo Palma, Lucas Silva, 

Santiago Afonso, Diogo Afonso, 

Miguel Palma, Guilherme Conceição, 

Rodrigo Cardoso, Miguel Palma, 

Lucas Mestre, André Palma Carlos 

Saleiro, Ângelo Pama, Luís Afonso, 

Rodrigo Rosa, Henrique Gomes e 

António Afonso.

A iniciativa da Associação Inter-Vivos 

com o Município de Alcoutim contou 

com a colaboração da Associação de 

Atletismo do Algarve e da Comissão 

Regional de Juízes de Atletismo, da 

Junta de Freguesia de Martim Longo, 

da Cruz Vermelha, da GNR e do 

comércio local.
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Mês do Coração 
celebrado no 
concelho

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Alcoutim 
dinamizou 
Férias 
Desportivas

Com o objetivo de definir os direitos, 

deveres e regras a observar por 

todos os participantes no «Férias 

Desportivas», o Município de 

Alcoutim aprovou um regulamento 

interno para este programa 

destinado a crianças e jovens com 

idades entre os 6 e os 18 anos e que 

pretende desenvolver atividades 

de caráter educativo, cultural, 

desportivo e recreativo, durante as 

férias escolares, proporcionando 

a vivência de momentos únicos e 

inesquecíveis de alegria, partilha, 

amizade e aprendizagem. Para o 

presidente da autarquia, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, “a promoção e 

generalização da prática desportiva 

junto da população jovem é um 

fator essencial para a melhoria da 

qualidade de vida e para a formação 

pessoal, social e desportiva”. “O 

acesso dos jovens à prática física e 

desportiva constitui um importante 

fator de desenvolvimento quer 

desportivo, quer social”, acrescenta 

o autarca.

Os alunos do 1.º Ciclo tiveram 

acesso a jogos pré-desportivos, 

visitas ao Centro de Ciência Viva, à 

praia e à piscina, prática de futsal, 

canoagem, natação, karaté, tag 

rugby, futebol, frequência de atelier 

de pintura e idas ao parque aquático. 

As atividades para os alunos do 

5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos passaram por 

idas ao Parque Aventura, à praia 

e à piscina, pela prática de futsal, 

canoagem, natação, karaté, tag 

rugby, futebol, hóquei subaquático, 

idas ao Parque Aquático e visita aos 

estádios do Benfica e Sporting. Já 

os alunos do 9.º ano e Secundário 

foram ao Parque Aventura, à praia e 

à piscina, divertiram-se com o futsal, 

canoagem, karaté, tag rugby, futebol, 

hóquei subaquático e paddle, foram 

ao Parque Aquático, participaram 

num acampamento e visitaram 

também os estádios do Benfica e 

Sporting.

«Maio, Mês do Coração» foi celebrado em Alcoutim com atividades dedicadas à 

saúde cardiovascular, na tentativa de alertar a população para a problemática das 

doenças cardiovasculares. Nesse sentido, no dia 9 de maio, a Câmara Municipal 

de Alcoutim levou por diante uma jornada promotora de saúde, direcionada 

para a população sénior e organizada em colaboração com diversas entidades 

do concelho, juntando dezenas de participantes, que puderam desfrutar de 

jogos desportivos, de um almoço partilhado na Praia Fluvial e de uma palestra 

sobre alimentação saudável.
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Programa 
«Vamos a 
Banhos» é 
implementado 
no concelho

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Semana 
Europeia do 
Desporto 
festejada em 
Alcoutim

A iniciativa tem como intuito 

promover hábitos de vida saudáveis 

e uma melhoria dos relacionamentos 

sociais, ocupando os tempos livres 

dos alunos do concelho, e contou 

com 24 inscritos.

De 24 de junho a 31 de julho, a 
Câmara Municipal de Alcoutim 
implementou a primeira 
edição do programa «Vamos a 
Banhos», que consistiu em idas 
para a Piscina Municipal em 
Martim Longo, Praia Fluvial 
e canoagem em Alcoutim no 
período da manhã, destinadas 
aos alunos do 5.º ao 12.º ano.

De 23 a 28 de setembro, o desporto 

esteve em destaque no concelho de 

Alcoutim, por ocasião da Semana 

Europeia do Desporto, com a 

autarquia local a dinamizar diversas 

atividades para todos os estratos 

etários. Assim, no dia 23 teve lugar 

uma aula de Ginástica Sénior, no 

Pavilhão Desportivo de Martim 

Longo; no dia 24 aconteceu uma 

Mega Aula de Hidroginástica na 

Piscina Municipal de Martim Longo; 

no dia 25 de setembro realizaram-se 

Jogos Aquáticos, também na Piscina 

Municipal de Martim Longo; no dia 

26 de setembro ocorreram palestras 

sobre a importância da alimentação 

no desporto, na sede da Associação 

Inter-Vivos, em Martim Longo, e no 

Salão Nobre da Câmara Municipal 

de Alcoutim; no dia 27 desenvolveu-

se uma aula de Ginástica Sénior, no 

Pavilhão da EB1 de Alcoutim e o Trail 

Transibérico Solidário em Alcoutim; 

e, no dia 28, deu-se mais uma Subida 

do Rio Guadiana em Canoagem, 

entre Vila Real de Santo António e 

Alcoutim.

Alcoutim proporcionou, deste modo, 

uma semana cheia de atividades 

desportivas para todas as idades, 

que contaram com a participação 

de centenas de pessoas, desde 

a ginástica sénior às aulas de 

hidroginástica, do festival aquático às 

palestras, do trail solidário à subida 

do Rio Guadiana em canoa.

A Autarquia de Alcoutim 

disponibilizou todos os meios 

de apoio, logísticos e humanos, 

necessários aos participantes. 

Deste modo, o transporte foi 

da responsabilidade da Câmara 

Municipal, com as atividades a serem 

acompanhadas pelos seus técnicos. 
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CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Campeão nacional e mundial 
participaram em Open de Damas 
em Martim Longo 

Alcoutim 
organizou XXIII 
Campeonato 
Municipal de 
Sueca 

A sueca tem muitos adeptos no 
concelho de Alcoutim, a ver-se 
pelo sucesso do XXIII Campeonato 
Municipal de Sueca, organizado 
pela Autarquia de Alcoutim e 
disputado em duas fases. 

Torneio 
Municipal de 
Malha reúne 
jogadores do 
concelho

Teve lugar, no dia 26 de maio, em 

Martim Longo, a final do Torneio 

Municipal de Malha, uma iniciativa 

da Câmara Municipal de Alcoutim 

desenvolvida no âmbito das áreas de 

desporto e lazer que visa promover 

Numa primeira etapa, a competição 

teve lugar em Alcoutim, Martim Longo, 

Barrada, Farelos e Pessegueiro, 

para se apurarem as melhores 

equipas que iriam representar o 

seu clube ou associação na fase 

seguinte. Depois, no dia 27 de abril 

aconteceu, na sede da Associação 

dos Amigos dos Farelos e Clarines, 

a grande final do XXIII Campeonato 

Municipal de Sueca, com 12 equipas 

em ação. Após uma tarde de franco 

convívio, os vencedores da prova 

foram Fernando e João Lúcio, com 

as equipas constituídas por Ventura 

e José João, e por Manuel Inácio e 

Aida, a ocuparem, respetivamente, o 

segundo e terceiro lugares do pódio.

a atividade física e o convívio entre 

os habitantes. O evento contou 

com a participação de 14 equipas, 

compostas por dois elementos 

naturais e/ou residentes no concelho 

de Alcoutim. 

Na tabela de classificações, o primeiro 

lugar foi para a dupla Manuel Rosário 

e Celso, seguindo-se as duplas Carlos 

e José Carlos e Nivaldo e Humberto. 

A Associação Inter-Vivos levou a cabo, no dia 18 de maio, em Martim Longo, 

o Open Nacional do Algarve de Damas, que contou com a presença de 34 

jogadores. Entre os muitos damistas participantes contavam-se diversos 

jogadores desta associação do concelho de Alcoutim, mas também o campeão 

nacional e do mundo de Damas. Houve prémios individuais para os classificados 

até ao 10.º lugar e para as equipas que ficaram até à 5.ª posição, num evento que 

contou, mais uma vez, com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim.
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VI Festival de Caminhadas de Alcoutim proporcionou 
três dias de experiências aos apaixonados pela 
Natureza

TURISMO E PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

A sexta edição do Festival de 

Caminhadas de Alcoutim aconteceu 

nos dias 8,9 e 10 de março, numa 

organização da Câmara Municipal 

de Alcoutim em colaboração com 

o Ayuntamiento de Sanlúcar de 

Guadiana. O evento faz parte do 

Algarve Walking Season, apoiado 

pelo Turismo de Portugal e pelo 

Turismo do Algarve, tendo como 

promotora a Cooperativa QRER 

e como parceiro a Associação 

Almargem, sendo o primeiro de três 

festivais de caminhadas ao longo do 

ano na região.

Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana voltaram a ser o epicentro das caminhadas na 

região do sudoeste da Península Ibérica e da Europa, num festival que cresceu 

em participantes, em colaboradores e em experiências únicas no território. 

Desde a Serra do Caldeirão ao Rio Guadiana, e valorizando o património natural, 

cultural, histórico, gastronómico e etnográfico, Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana 

ofereceram três dias de atividades que, de uma forma sustentável, apaixonaram 

o visitante.
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Jornadas 
de Reflexão 
discutem o 
papel da Via 
Algarviana no 
Ecoturismo do 
Algarve

TURISMO E PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

A GR13 – Via Algarviana festejou, a 

29 de maio, o 10.º aniversário da sua 

inauguração e, para assinalar a data, 

a Associação Almargem organizou 

as jornadas de reflexão «O papel 

da Via Algarviana no Ecoturismo 

do Algarve», no Espaço Guadiana, 

em Alcoutim. O evento iniciou-

se com o painel constituído por 

Osvaldo Gonçalves, presidente da 

Câmara Municipal de Alcoutim, José 

Victoriano, presidente da Almargem, 

João Carlos Simões, presidente da 

União de Freguesias de Alcoutim e 

Pereiro, João Fernandes, presidente 

da Região de Turismo do Algarve e da 

Associação de Turismo do Algarve, 

e Filipe Silva, Vogal do Conselho 

Diretivo do Turismo de Portugal. 

Após uma sentida homenagem a 

João Santos, fundador da Almargem 

e mentor da Via Algarviana, as 

jornadas contaram, entre outros, 

com a participação de empresários 

e testemunhos de quem percorreu a 

Via Algarviana.

A encerrar o evento estiveram em 

palco os presidentes dos Municípios 

de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, de 

Loulé, Vítor Aleixo, de São Brás de 

Alportel, Vítor Guerreiro, e de Vila do 

Bispo, Adelino Soares, e ainda Filipe 

Vital, vice-presidente do Município 

de Portimão, e António Carvalho, 

vereador do Município de Aljezur. 

Aos autarcas juntaram-se Filipe 

Silva, do Turismo de Portugal, e João 

O Município de Alcoutim marcou 

presença em algumas das principais 

feiras de turismo realizadas em 

Portugal e em Madrid, visando a 

promoção do seu território. 

No dia 24 de janeiro, a Câmara 

Municipal de Alcoutim participou 

na 39.ª edição da FITUR – Feira 

Internacional de Turismo que 

tem lugar em Madrid, a convite 

da Associação Odiana, tendo 

Alcoutim promoveu-se em várias 
feiras de turismo

Fernandes, da Região de Turismo 

do Algarve e da Associação de 

Turismo do Algarve, Anabela Santos, 

coordenadora da Via Algarviana, e 

o moderador Joaquim Mealha, da 

Almargem, tendo sido abordada a 

importância desta rota e o que ainda 

há a fazer pela Via Algarviana no 

futuro. 

aproveitado a ocasião para dar a 

conhecer o Festival do Contrabando, 

que este ano ocorreu nos dias 29, 30 

e 31 de março. 

De 22 a 24 de fevereiro, o Município 

de Alcoutim participou na Bienal 

de Turismo de Natureza de Aljezur. 

Foram três dias de reflexão sobre 

o desenvolvimento do turismo 

de natureza no Algarve, tendo 

como mote o conhecimento, as 

competências e a adesão a padrões 

internacionais de turismo sustentável. 

Alcoutim promoveu o seu território, 

com destaque para o turismo de 

natureza, com produtos como o 

Festival de Caminhadas, a Grande 

Rota do Guadiana e a Via Algarviana, 

entre outras opções disponíveis.

De 13 a 17 de março, foi a vez de 

Alcoutim comparecer na BTL – 

Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior 

certame nacional na área do Turismo. 

Ao longo dos cinco dias de evento, a 

autarquia alcouteneja deu a conhecer 

as potencialidades do concelho, 

nomeadamente o seu património 

natural, histórico e arquitetónico, 

gastronomia, doçaria e eventos, 

com destaque para o Festival do 

Contrabando.  A participação na 

XXIII Feira de Caça, Pesca, Turismo 

e Natureza aconteceu de 5 a 7 de 

julho, na Marina de Albufeira, numa 

organização conjunta da Federação 

de Caçadores do Algarve, do 

Município de Albufeira e da Marina de 

Albufeira, em que a Câmara Municipal 

de Alcoutim voltou a ilustrar os 

seus atrativos junto de um público 

específico.  



1.º Fórum 
Municipal 
da Juventude 
de Alcoutim 
contou com a 
participação 
dos alcoutenejos 
mais jovens
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Realizaram-se, no dia 18 de abril, em 

Martim Longo, e no dia 19 de abril, 

em Alcoutim, as reuniões da primeira 

edição do Fórum Municipal da 

Juventude de Alcoutim, um espaço 

aberto ao diálogo e participação da 

juventude do concelho que contou 

com os contributos de mais de duas 

dezenas de jovens, que expressaram 

as suas ideias e projetos, e que se 

fizeram ouvir, tendo consciência que 

todas as ideias partilhadas serão 

objeto de análise e reflexão para o 

futuro do território. 

O Município de Alcoutim considera 

fundamental incrementar a 

participação ativa dos jovens, no 

processo de construção de uma 

comunidade que se pretende mais 

inclusiva, mais solidária e mais feliz.  

“É um projeto muito positivo, pois 

queremos ouvir os jovens, as suas 

opiniões e as suas ambições para 

fazer valer os seus direitos”, justifica 

o Presidente da Câmara Municipal 

de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, 

sublinhando que a opinião dos jovens 

“é bastante importante para se 

governar melhor”.

Numa componente de participação 

cívica, a primeira edição do Fórum 

da Juventude abordou temas como 

a educação/formação; emprego; 

cultura e turismo; desporto e 

lazer; saúde e comportamentos de 

risco; associativismo; entre outros. 

O Vereador da Juventude, Luís 

Conceição, presidiu à iniciativa e 

assumiu que a Câmara Municipal de 

Alcoutim considera a juventude como 

uma aposta estratégica.

55 jovens provenientes de 11 

países (Eslováquia, Letónia, Itália, 

Estónia, Espanha, Turquia, Chipre, 

Polónia, Bélgica, Grécia e Portugal) 

participaram no intercâmbio 

Internacional HEY – Heritage for the 

European Youth, de 9 a 19 de agosto, 

em Alcoutim. Jovens que, com 

recurso a materiais e histórias locais, 

apresentaram depois um espetáculo, 

no Castelo de Alcoutim, no dia 17 de 

agosto. 

Ao longo da estada no concelho 

houve muita música, dança, animação 

de rua, intervenções plásticas e 

diversão, numa iniciativa promovida 

Alcoutim acolheu intercâmbio 
juvenil internacional

pela Check-IN – Cooperação e 

Desenvolvimento, uma associação 

que conta com nove anos de trabalho 

em projetos nacionais e internacionais 

no âmbito da educação não formal. 

Dedica-se à promoção da integração 

social, solidariedade, tolerância, 

práticas democráticas, direitos 

humanos e consciência ecológica para 

o desenvolvimento sustentável. Este 

projeto foi aprovado pela Agência 

Nacional Erasmus+ Juventude 

em Ação, com o apoio da Câmara 

Municipal de Alcoutim e do Instituto 

Português do Desporto e Juventude 

e numa parceria com 10 entidades 

europeias e outras entidades locais.
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Município de Alcoutim apoia 
Agrupamento de Escuteiros
Tendo em conta a importância do 

espírito do escutismo na formação 

dos jovens, a Câmara Municipal de 

Alcoutim aprovou, a atribuição de 

um apoio financeiro no montante de 

3 mil e 700 euros ao Agrupamento 

de Alcoutim do Corpo Nacional de 

Escutas (CNE). O intuito é apoiar na 

aquisição de material diverso, bem 

como auxiliar a fazer face ao plano 

de atividades, onde se incluem as 

comemorações do 17.º aniversário do 

Agrupamento N.º 1107 de Alcoutim. 

De entre as atividades, o destaque 

vai ainda para a XIII ACAREG do 

Algarve, um acampamento regional 

do movimento que se efetua de 

quatro em quatro anos, contando 

com cerca de 1.500 escuteiros de 

todas as secções. 

Ao longo do ano, os Escuteiros de 

Alcoutim estiveram envolvidos nas 

comemorações do Dia de Baden 

Powell, em diversas atividades 

religiosas e de carácter escutista, em 

técnicas escutistas, acampamentos 

e acantonamentos, participaram na 

campanha «É tempo de Ajudar» e no 

Troféu Português do Voluntariado, 

no aniversário do Agrupamento 

com Vigília de Oração (Velada 

d’Armas) e promessas, apoiaram 

as ações do Banco Alimentar do 

Algarve e contribuíram para o 

Encontro Regional de Caminheiros 

e Companheiros. Do calendário 

fizeram ainda parte o Dia do Lobito, 

o Dia de S. Paulo, o Dia X, o Cenáculo 

Regional, a Iniciação à Pedagogia 

Escutista, a Formação Geral da 

Pedagogia Escutista, o Curso de 2.º 

nível CAP, o Dia do CNE, o JOTA – 

JOTI 2019, a Luz da Paz de Belém, 

ajudaram na limpeza das margens 

do Rio Guadiana, com recolha de 25 

quilos de lixo, e a Equipa RAYDE 100 

entrou no Algarve pela Ribeira do 

Vascão, no dia 6 de abril.

O Agrupamento N.º 1107 de Alcoutim 

do CNE, fundado em 8 de junho 

de 1997, conta atualmente com 16 

elementos que se reúnem todos os 

sábados (pioneiros) e segundas-

feiras (lobitos), pelas 10h e 17h30, 

respetivamente, no Centro de Artes e 

Ofícios, em Alcoutim.

A Câmara Municipal de Alcoutim 

celebrou um protocolo com o 

Agrupamento de Defesa Sanitária 

de Gado Bovino, Ovino e Caprino 

do Concelho de Alcoutim (ADS de 

Autarquia e Agrupamento de Defesa 
Sanitária de Alcoutim celebraram 
protocolo de colaboração
Alcoutim), com o intuito de promover 

a saúde pública e veterinária, 

mediante um apoio financeiro de 10 

mil euros. A ADS de Alcoutim, com 

sede em Giões, é uma associação sem 

fins lucrativos que tem por objetivo 

prevenir e combater doenças que 

possam ser transmitidas dos animais 

para as pessoas, assim como doenças 

dos animais que prejudiquem a 

rentabilidade económica de uma 

exploração pecuária. 

Para além de Alcoutim, a ADS 

desenvolve as suas atividades nos 

concelhos de Tavira, Loulé e São 

Brás de Alportel. Foram ainda 

signatários deste protocolo os 

Municípios de Loulé e São Brás de 

Alportel, que, após ponderação do 

número de explorações em cada 

concelho, número de ações previstas 

e distância percorrida em cada 

território, se comprometeram atribuir 

comparticipações financeiras à ADS 

no montante de 9 mil euros e 750 euros, 

respetivamente. “Esta é uma forma 

mais justa de apoio, uma vez que, com 

o esforço partilhado, conseguimos 

uma maior ajuda monetária e que 

irá também proporcionar melhorias 

significativas na situação financeira 

da ADS”, explica Osvaldo Gonçalves, 

presidente da autarquia alcouteneja.
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Alcoutim 
assinalou Dia do 
Combatente
O Município de Alcoutim assinalou, a 

9 de abril, o Dia do Combatente, na 

Praça da República, em Alcoutim. A 

cerimónia contou com a intervenção 

do Presidente da Câmara Municipal, 

Osvaldo Gonçalves, com a leitura da 

mensagem do Presidente da Liga 

dos Combatentes, o Tenente-General 

Chito Rodrigues, com a deposição 

de uma coroa de flores junto ao 

monumento de homenagem aos 

combatentes e com a realização de 

um minuto de silêncio.

A data comemora-se a 9 de abril 

por coincidir com o aniversário da 

Batalha de La Lys, que teve lugar, 

em 1918, durante a Primeira Grande 

Guerra, e onde centenas de soldados 

portugueses perderam a vida. A 

efeméride foi escolhida pela Câmara 

Municipal de Alcoutim para prestar 

homenagem, junto ao Monumento 

aos Combatentes, na Praça da 

República, a todos os alcoutenejos 

que se bateram nos campos de 

batalha dos diversos conflitos bélicos 

em que participaram, na defesa da 

sua Pátria e em prol da liberdade. 

O monumento, que perpetua os 

nomes dos militares que perderam 

a vida na Guerra Colonial, pretende 

precisamente simbolizar o sacrifício 

dos alcoutenejos que serviram o seu 

país em tempo de guerra, levantando 

a memória de todos os que caíram e 

deram a vida por Portugal. 

Na cerimónia foi lido um texto do 

presidente da Liga dos Combatentes, 

o Tenente-General Joaquim Chito 

Rodrigues, pelo presidente do núcleo 

de Vila Real de Santo António, 

Tenente-Coronel Marques Pereira. 

Depois das palavras do presidente 

do edil Osvaldo Gonçalves, seguiu-se 

a deposição de uma coroa de flores 

junto ao monumento e de um minuto 

de silêncio.

A Paróquia do Divino Salvador viu ser 

aprovada a candidatura ao Programa 

Equipamentos de Utilização Coletiva 

e conta também com o apoio do 

Município de Alcoutim. 

No dia 17 de setembro, o Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Alcoutim 

acolheu a assinatura do Contrato 

de Financiamento das Obras da 

Igreja de Alcoutim. Na cerimónia 

participaram o Presidente da Câmara 

Municipal, Osvaldo dos Santos 

Gonçalves, o Secretário de Estado 

das Autarquias Locais, Carlos Miguel, 

a representante da Direção Geral das 

Autarquias Locais, Sónia Ramalhinho, 

Igreja Paroquial 
de Alcoutim vai 
ser requalificada

o Presidente da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve e da Comissão 

Diretiva do Programa Operacional 

CRESC Algarve 2020, Francisco Serra, 

César Morais Chantre, da Diocese do 

Algarve, e o Diácono Albino Martins 

da paróquia de Alcoutim.
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Reconhecimento

Assim aconteceu com António Afonso Filipe Martins, 
Assistente Operacional da autarquia de 21 de julho de 2010 a 
31 de dezembro, residente em Azinhal, Martin Longo; Maria 
Celeste Teixeira Godinho, de Giões, Assistente Técnica 
de 22 de abril de 1974 a 28 de fevereiro de 2019; Mário Dias 
Guerreiro, que foi Assistente Operacional de 1 de abril de 1986 
a 31 de janeiro de 2019, residente em Corte das Donas; Maria 
José Mendes, de Alcoutim, Assistente Operacional de 9 de 
fevereiro de 1999 a 31 de julho de 2019; e Francisco José Cavaco 
Gonçalves, residente em Balurcos de Baixo, que foi Assistente 
Operacional de 7 de setembro de 2000 a 31 de outubro de 2019. 

O Município de Alcoutim volta a recordar os funcionários que 
atingiram a idade de reforma em 2018/2019. 



Joana Ramos
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Joana Morais Ramos, nascida a 
10 de fevereiro de 2003, natural 
de Martim Longo, dá cartas 
na canoagem e já contou com 
duas internacionalizações ao 
serviço da Seleção Nacional, 
em provas na Eslováquia e 
Polónia. 

Uma modalidade que começou a 

praticar aos seis anos porque o irmão 

mais velho já lá andava há algum 

tempo. “Ele foi mais que um incentivo 
para o início deste percurso. Vê-lo a 
passar fins-de-semana fora, a correr 
Portugal de uma ponta à outra e 
chegar a casa e contar todas as suas 
experiências, quer dentro de prova, 
quer nos restaurantes onde comeu, 
nas pousadas onde dormiu, com 
as pessoas que conheceu, tudo me 
despertou bastante curiosidade e 
levou-me a juntar-me a este mundo 
do desporto”, explica.

Para a jovem, a canoagem é um mundo 

à parte e só quem está dentro dele é 

que o percebe. “É um desporto que 
me ensinou bastante, a saber perder 
e ganhar, a colocar objetivos nas 
coisas, a gerir melhor o meu tempo. 
É uma segunda vida que consigo 
viver, traz-me muitas amizades, 
assim como muitos bons momentos. 
É uma modalidade especial e 
diferente de qualquer outra, eu 
diria que é única”, garante. E o seu 

talento é facilmente constatável, 

a ver pelos vários prémios que já 

conquistou, entre eles o de Campeã 

Nacional de 200 metros e o de Vice-

Campeã Nacional de 500 metros, 

assim como a medalha de bronze nos 

Olympic Hopes. “Desde que ando 
na canoagem já foram muitos os 
prémios que recebi, mas não deixo 
de valorizar qualquer prova, porque 
sei que, ficando em primeiro, em 
terceiro ou em décimo, esforcei-me 
e dei sempre o meu melhor em todas 
elas. Contudo, há sempre algumas 

que se vivem mais intensamente que 
outras”, admite. 

Com ídolos praticantes de canoagem 

espalhados por todo o mundo, há 

um que considera o seu «mestre», 

o treinador Bruno Carmo. “Sabe 
o que está a fazer e, no que toca 
aos treinos e provas, nunca falha. 
Se ele diz isto, e nós fazemos, é 
sucesso garantido. As táticas dele 
não falham, assim como as suas 
previsões”, enaltece Joana. E entre 

esses sucessos, recorda uma prova 

do Campeonato de Esperanças em 

Crestuma, onde participou com a 

sua parceira de K2, Beatriz Ribeiros. 

“Como em qualquer prova nacional, 
esta continha boas adversárias 
e algumas rivalidades. Lembro-
me perfeitamente de estar um rio 
repleto de ondas e nós acabamos 
por bater numa das boias da 
viragem e sair dentro de prova. Nós 
que íamos no grupo da frente, numa 
questão de segundos passamos para 
quinto lugar com um avanço enorme 
da primeira embarcação. Contudo, 
era uma prova consideravelmente 
grande, de seis quilómetros, e com 
muita garra conseguimos pouco a 
pouco alcançar o grupo da frente e 
ganhar a prova nos últimos metros. 
Foi uma sensação incrível, talvez 
uma das mais incríveis de todo o 
meu percurso. E depois sair da água 
e ter as felicitações pela excelente 
prova que tínhamos feito, encheu-
nos o coração”, conta.

Outra prova que marcou Joana 

Ramos realizou-se no estrangeiro, 

em K4 200 metros, onde, juntamente 

com as colegas Maria, Beatriz Bessa 

e a Gabriela, proveniente de outros 

pontos do país, alcançaram a tão 

esperada medalha internacional. “Lá 
fora é um terceiro lugar de K2 200 
metros e um 9.° de K1 500 metros. 
A nível nacional, sagrei-me campeã 
nacional umas quantas vezes”, 
relata. Para isso, a preparação é 
feita ao longo de toda a época. 
“Treinamos sempre para um objetivo 
e consoante o tipo de prova que se 
vai realizar. É muito diferente fazer 
uma prova de longas distâncias e 
uma prova de 200 metros. Para além 
dos treinos, é importante ter uma 
alimentação equilibrada e saber 
descansar”, aconselha. 

Portanto, Joana Ramos treina seis 

dias por semana, ou seja, todos os 

dias menos ao domingo, geralmente 

nas margens do Rio Guadiana, tirando 

o tempo em que está em estágio 

no Centro de Alto Rendimento em 

Montemor-o-Velho. “Houve alturas 
em que via a canoagem como um 
passatempo, mas agora cresci e, 
sim, posso dizer que a levo bastante 
a sério e isso exige alguns sacrifícios. 
Na altura do Verão, os meus amigos 
estão todos nas praias e em festas, 
o que é normal nestas idades, e eu 
estou a fazer dois treinos por dia, 
sem tempo para poder sair com eles, 
ou mesmo para passar o dia na praia 
e ir ao cinema. Mas, no final, ter o 
esforço compensado é gratificante”, 

afirma. “Quando ganhei o K1 200 
metros senti-me feliz e realizada 
porque, para além de ter trabalhado 
imenso no Verão todo para essa 
prova, tinha nas bancadas algumas 
das pessoas mais importantes para 
mim, a torcer e a apoiar-me como 
sempre o fazem, mesmo não estando 
perto”. 
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Henrique 
Vicente

Começou a jogar aos 15 anos, nos 

Inter-Vivos, mas antes disso praticou 

futebol de sete no Lusitano de 

Vila Real de Santo António, onde 

se sagrou campeão distrital no 

respetivo escalão. “Daí tenho as 
melhores recordações, que ainda 
hoje perduram. Fui nessa altura 
convocado para a seleção do 
Algarve na modalidade. Deslocava-
me a Vila Real de Santo António 
três vezes por semana para treinar 
e ao fim-de-semana para jogar, mas 
as partidas podiam acontecer até 
Setúbal”, recorda, acrescentando 

que estará eternamente grato aos 

pais que sempre o acompanharam 

nesse percurso. 

Memória especial tem de uma partida 

do Mundialito de Vila Real de Santo 

António, frente à Juventus de Itália, 

em que, depois de estarem a perder 

ao intervalo por três bolas a zero, 

conseguiram na segunda parte dar 

a volta ao resultado e vencer por 

4-3. “Marquei os quatro golos, 
foi simplesmente memorável”, 

reconhece, confirmando que jogar à 

bola sempre foi a sua maior paixão. 

“Quando comecei a perceber mais 
de futsal apaixonei-me ainda mais. 
Quando estou dentro de campo 
esqueço tudo, estou simplesmente 
focado no jogo, concentrado no 
momento, e isso faz-me feliz. O 
Futsal é, para mim, a modalidade 
mais bonita, rápida e inteligente. 
Só quero fazer o que gosto durante 
muitos anos na minha vida, pois 
assim sei que vou ser feliz. Para 
complementar tudo isto, o futsal 
era, e é, a modalidade praticada em 
Martim Longo, o que me permitiria 
fazer o que gosto sem percorrer 
tantos quilómetros”.

Henrique Mendes Vicente 
nasceu a 12 de abril de 1998, 
joga futsal na posição de ala e 
defende atualmente as cores 
do Eléctrico. 

No futsal, é a alta intensidade do 

jogo, a velocidade, toda a dinâmica 

em campo, que mais seduzem 

Henrique Mendes Vicente e o mais 

gratificante para o alcoutenejo é 

“sentirmos que demos tudo em 
campo contribuindo para um bom 
resultado do jogo, bem como sentir 
o apoio dos adeptos”. Depois de 

terminar o futebol onze, enveredou 

pela prática do futsal, tendo jogado 

nos Inter-Vivos de Martim Longo e 

integrado a seleção do Algarve nas 

camadas jovens. Foi depois para o 

Sport Lisboa e Benfica, ainda júnior, 

e um ano depois, ainda no mesmo 

escalão, ingressou no Sporting Club 

Farense, onde esteve três anos, foi 

campeão distrital e apurou-se para a 

Final Eight, meta nunca atingida pelo 

clube. “Atualmente, estou a jogar 
no Elétrico, em Ponte de Sôr, clube 
da primeira divisão, onde sempre 
ambicionei chegar”, relata. “Sempre 
tive a humildade de ouvir e aprender 
com os mais velhos. Chamar de 
«Mestre», talvez o Cary, não só 
pela sua capacidade, mas também 
porque é algarvio”. 

O sucesso não chega facilmente, 

porém, Henrique Mendes Vicente 

treina duas vezes por dia, faz ginásio, 

massagens, e tem uma alimentação 

mais ou menos cuidada. “Nesta 
fase, o futsal implica abdicar de 
tudo. Estar longe da família e 
dos amigos, evitar diversões em 
excesso”, reconhece. Quanto àquilo 

que o distingue dos outros, não sabe. 

“Considero-me normal, sempre 
normal. Nada me sobe à cabeça, 
nem quando ganho, nem quando 
perco. Sou amigo dos meus amigos”, 

descreve o atleta que já foi Campeão 

Nacional pela Associação do Algarve 

e detém outros títulos de Campeão 

Interassociações e Campeonatos 

Distritais. Sobre o futuro, “a Deus 
pertence”. “Dada a minha idade, 
estou agora a começar como 
profissional. Tenho contrato com o 
Eléctrico, onde me sinto bastante 
bem, mas finda a época logo se verá. 
Os meus pais e o meu irmão apoiam-
me totalmente, sem eles, nada teria 
sido possível”. 

Em relação aos mais novos que 

almejam ser jogadores de futsal, os 

conselhos são simples: “Há tempo 
para tudo, estudar, divertir, mas, 
se queremos chegar ao mais alto 
nível, temos que abdicar de algumas 
coisas, principalmente em termos 
de diversão, coisa de que todos os 
jovens gostam. No entanto, lutem 
por aquilo em que acreditam, 
sejam persistentes, mas sempre 
psiquicamente preparados para 
as diversas contrariedades, que 
são muitas ao longo da vida. Não 
apenas no desporto, mas em todas 
as atividades, sejam elas de que tipo 
for”. 

E Henrique Mendes Vicente admite 

que as suas origens também 

contribuíram para o seu trajeto. 

“Comecei desde pequenino a brincar 
com a bola. O meu pai até preparou 
um «campinho» no meu quintal 
para eu jogar à bola com os meus 
amigos. Outras vezes jogávamos na 
Primária. Os Inter-Vivos foram e são 
o fator fundamental na promoção 
da prática de futsal em Martim 
Longo. Por outro lado, o contributo 
do professor Luís Conceição, na 
dinamização do futsal, veio fazer 
com que o futsal crescesse ainda 
mais”, destaca o entrevistado. 
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Vila de gente pacata, onde o passar 

da idade se apoderou dos saberes 

e sabores do tempo, onde as 

andorinhas passeiam as asas em sinal 

de liberdade, de contentamento.

No rio passa um barquinho pequeno, 

outro, ao fundo, cruza a linha do 

porto, esse já maior, exibindo as suas 

velas brancas a lembrar a Páscoa, 

ressurreição de Cristo.

As casas brancas paredes meias com 

o rio transformam Alcoutim numa 

calma e paz quase peculiar, onde o 

homem se consegue perder no gole 

de uma sangria, de um licor de bolota 

já do outro lado, em terras outrora 

habitadas pelo famoso e mau feitor 

General Franco.

O relógio parou às duas menos pouco 

da manhã e até agora tudo o que sei 

Alcoutim

Alcoutim, terra mágica, 
palavra solta de um 
vocábulo perfeito perdido 
algures entre o baixo 
Alentejo anterior a 1832 e o 
atual Algarve interior!

resume-se a um nada saber, recheado 

de pequenos paraísos onde o meu 

olhar pernoita e volta a pernoitar. 

Como numa peregrinação, onde a 

junção dos marcos militares confere 

a totalidade de um percurso com 

sentido e com sentido pensado mas 

não programado.

O verde da vegetação enche a vista 

a qualquer um e por estas paisagens 

escrevem-se poemas a cada pedaço 

de terra, a cada bocado de gente. 

Sim, porque gente assim alegra a 

alma, aquece o espírito, preenche-

nos os retalhos de uma vida perigosa, 

onde o tempo é curto para aprender 

a viver.

Confesso às vezes ficar parado 

nesse mesmo tempo, percorrer os 

poucos metros que a minha vista 

alcança e sonhar. Como aquela 

criança que tenho dentro de mim e 

que diariamente sonha acordada no 

mundo dos sábios, onde a imaginação 

foi esquecida e o saber… o saber sobre 

o nada relativiza o nada que eu gosto 

e com o qual me habituei a viver.

Alcoutim, terra arábica, porque os 

árabes lá nisso têm saber! Paraíso 

perdido junto ao rio e ao barqueiro, 

quem quiser goza o momento, de um 

nada nada sem igual.

Conto as árvores com a memória, 

porque uma vez tentei contá-las à 

mão, conto o chilrear dos pássaros 

e depressa me perco numa melodia 

quase metódica de um simples 

acordar que me desperta.

Da minha janela vejo o rio, de cor 

barrenta e água parada, como se a 

Vila tivesse parado comigo o relógio 

do tempo que muitas vezes nos 

critica, nos atormenta e nos coloca 

uma fasquia demasiado alta para o 

aconchego do ser!

Na memória ficam sempre as 

imagens, aquelas árvores que nos 

envolvem em tons de verde, aquele 

licor de bolota de sabor fresco, o 

barqueiro que nos atravessa por essa 

barreira intemporal deste espaço 

aberto a quem o quiser aproveitar.

Quase que me atrevo a comungar 

da ideia de Miguel Torga e transpor 

uma das suas frases mais célebres 

sobre o Douro para este Guadiana: 

“Guadiana, rio e gente é a mais 

séria realidade social que temos”.  

Perdoa-me Torga, mas onde estiveres 

agora compreenderás o exagero a 

que me refiro e a que a minha retina 

toma como certo e real paraíso por 

entre terras, jamais, alguma vez, por 

mim esquecidas!

 Miguel Pignatelli






