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Osvaldo dos Santos Gonçalves

Caros Concidadãos,

Na reta final de mais um ano civil, importa sempre um 
exercício de reflexão e balanço daquilo que fizemos, 
do que poderíamos ter feito, e obviamente perspetivar 
no futuro aquilo que ainda pretendemos fazer.

A este exercício acomoda-se sempre a vontade de 
querer fazer mais e melhor, mesmo tendo consciência 
de que os obstáculos que muitas vezes temos de 
ultrapassar, são gigantes e exigem uma enorme 
persistência para nunca desanimar na ação quotidiana 
de pugnar pela construção de um concelho cada 
vez melhor e mais apelativo. Os tempos de espera 
para aprovação de projetos, nomeadamente, nos 
pareceres das várias entidades, por vezes esgotam 
a nossa paciência; o fundamentalismo existente 
em áreas tão importantes como o ordenamento do 
território tendem a uma asfixia até na mínima ideia 
de construção; alterações legislativas que não têm 
em conta as características do meio em que estamos 
inseridos  e da nossa dinâmica socioeconómica, 
baralham as ideias de combate às assimetrias; a 
lógica da criação de programas operacionais (fundos 
comunitários) são muito condicionantes da lógica 
de uma ação de desenvolvimento em territórios de 
baixa densidade. Por tudo isto é importante cada vez 
mais mantermo-nos firmes na nossa característica de 
resiliência e vigilantes na procura e aproveitamento de 
oportunidades que irão surgir na nova dinâmica que 
se perspetiva com a transferência de competências 
e com a concretização do programa de valorização 

para o interior, com especial enfoque para as regiões 
transfronteiriças.

Na leitura a que vos convido nesta edição do Boletim 
Municipal, resumimos as principais obras e ações do 
executivo nos últimos 6 meses com perspetiva de 
um ano 2019 a dar continuidade ao cumprimento 
daquele que é o nosso compromisso com os nossos 
munícipes, através de uma ação centrada nas pessoas 
e em que o conjunto de obras em fase de aprovação 
e de concurso, elevará para o maior de sempre, o 
investimento realizado na área da habitação.

Em tempo de festa e de família, desejando que o 
espírito do Natal habite em todos os lares e todas as 
famílias, renovo os votos de um Santo e Feliz Natal e 
um Ano Novo cheio de prosperidades.

Um caloroso abraço do vosso presidente e amigo,

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

“Em tempo de festa e de família, desejando que 
o espírito do Natal habite em todos os lares 
e todas as famílias, renovo os votos de um 
Santo e Feliz Natal e um Ano Novo cheio de 
prosperidades.”

EDITORIAL
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Médico Óscar da Silva Oliveira foi 
homenageado em Giões
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da Câmara Municipal de Alcoutim.  

“O Dr. Óscar, pessoa alegre,  

bem-disposta, bondoso, generoso 

e simpático, interrompeu a sua 

atividade em 2014, fruto de sucessivos 

golpes emocionais, o que o deixou 

fortemente condicionado e abalado 

animicamente e socialmente mais 

reservado. Desde essa altura, muitas 

têm sido as manifestações de 

solidariedade e amizade, fazendo jus 

à frase feita de que nas dificuldades 

é que se conhecem os amigos”, 

prosseguiu Osvaldo dos Santos 

Gonçalves.

SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

Nascido, em Luanda, a 20 de 

novembro de 1948, ali frequentou 

o ensino primário e o liceu, mas 

foi já em Lisboa, em 1978, que se 

licenciou em Medicina. Entre 1979 e 

1981 exerceu nos Hospitais Civis de 

Lisboa, tendo sido transferido para 

o Algarve, em janeiro de 1983, onde 

ficou efetivo como médico de clínica 

geral no Centro de Saúde de Alcoutim 

e ali viria a exercer até à sua reforma, 

em 2008. “Apesar disso, de 2008 a 

2014, continuou a exercer em regime 

de voluntariado, como forma de 

compensar a falta de resposta pela 

ARS, na sua substituição, dando prova 

da sua abnegação e altruísmo, em prol 

do bem-estar de todos nós enquanto 

utentes”, destacou o presidente 

Foi inaugurado, no dia 1 de 
novembro, em Giões, um 
monumento de homenagem 
ao médico Óscar da Silva 
Oliveira para reconhecer 
os anos de serviço 
prestados à população do 
concelho de Alcoutim e 
distinguir todo o trabalho 
que desenvolveu na área 
social. O seu percurso ficou 
marcado pela dedicação, 
talento e brio profissionais, 
tendo continuado, após a 
aposentação, a exercer a 
atividade médica como 
voluntário, por considerar 
de extrema importância o 
seu contributo em prol da 
população deste território, 
principalmente dos idosos. 



Foi esse carinho e manifestações de 

amizade que agora ficaram, de certa 

forma, materializados num monumento 

evocativo, “que entendemos ser 

adequado, nesta imagem do homem, 

do médico e do amigo, com uma 

dedicatória simples, mas inclusiva 

do sentido reconhecimento pelo 

seu percurso e pela sua dedicação 

ao povo de Alcoutim”, frisou o edil 

alcoutenejo. A cerimónia contou com 

a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, do Presidente do 

Conselho Diretivo da ARS Algarve, 

Paulo Morgado, do Presidente da 

Assembleia Municipal de Alcoutim, 

José António Moreira, do Presidente 

da Junta de Freguesia de Giões, José 

Manuel Pereira Afonso, bem como 

outros autarcas, autoridades civis e 

militares, além de muitos alcoutenejos 

que não quiseram faltar à homenagem.
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Universidade Sénior de Alcoutim terminou 2017/2018 
em festa e já iniciou o plano de atividades para 
2018/2019
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SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

O Município de Alcoutim desenvolveu, 

em colaboração com a Administração 

Regional de Saúde do Algarve, nos 

dias 8 e 9 de outubro, rastreios 

gratuitos do cancro da pele e 

tratamentos de algumas doenças 

com azoto líquido. Nesse sentido, a 

dermatologista Manuela Aguiar esteve 

ao dispor da população no Gabinete 

de Ação Social, Saúde e Educação da 

Câmara Municipal de Alcoutim, nos 

Lares de Idosos de Alcoutim, Balurcos 

e Martim Longo, no Centro de Saúde 

de Vaqueiros e no Centro de Dia de 

Martim Longo. 

Rastreios 
gratuitos do 
cancro da pele 
visam promover 
a saúde no 
concelho

A festa iniciou-se com a visita à 

exposição dos trabalhos realizados 

pelos utentes, que esteve patente na 

Casa dos Condes, seguindo-se um 

jantar-convívio no Castelo de Alcoutim, 

que permitiu a confraternização 

entre alunos e docentes antes da 

interrupção para as férias de Verão. 

Na ocasião estiveram presentes 

formadores e formandos, técnicos da 

autarquia, os elementos do executivo 

municipal liderado por Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, representantes do 

Agrupamento de Escolas do Concelho 

de Alcoutim e entidades colaborantes 

na implementação deste projeto 

socioeducativo.

Recorde-se que a Universidade Sénior 

de Alcoutim tem como objetivos 

incentivar a cultura, o saber, o convívio 

e a integração dos mais idosos. 

O Castelo de Alcoutim 
acolheu, no dia 11 de julho, 
a festa comemorativa do 
encerramento do ano letivo 
2017/2018 da Universidade 
Sénior de Alcoutim. 



Boletim Municipal de Alcoutim  07

SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

Destinada a pessoas com mais de 50 

anos com disponibilidade, abertas 

a novas experiências e interessadas 

em partilhar conhecimentos, 

competências e experiências de vida, 

desenvolve atividades um pouco por 

todo o concelho. 

Assim, em Alcoutim têm lugar aulas 

de informática; Serões Luminosos 

(Meditação e Desenvolvimento 

Pessoal); Saúde e Bem-Estar e Pintura 

de Vitral e Trabalhos em Estanho. Em 

Cortes Pereiras leciona-se Macramé 

e Bordados, em Corte das Donas a 

Oficina de Artes e em Pereiro o curso 

de Bordados. Na Barrada funciona 

o curso de Costura Criativa e em 

Giões estão em destaque as Artes 

Decorativas. 

Em Martim Longo a oferta formativa 

contempla a Informática; Bordados e 

Macramé; Português; Dramatização 

e Serões Luminosos (Meditação e 

Desenvolvimento Pessoal).

 A inscrição na Universidade Sénior 

de Alcoutim é gratuita e as aulas 

decorrem de segunda a sexta-feira. 

Para mais informações e inscrições 

deverá ser contactado o Gabinete 

de Ação Social, Saúde e Educação 

da Câmara Municipal de Alcoutim, 

através do telefone 281 540 546 ou do 

email accao.social@cm-alcoutim.pt.



Idosos estiveram 
em festa em 
Alcoutim

Assinalou-se, a 1 de 
outubro, mais um Dia 
Internacional do Idoso, 
data que, como é costume, 
não foi esquecida pelo 
Município de Alcoutim. 
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Para tal, a autarquia promoveu um 

almoço convívio na Praia Fluvial 

de Alcoutim, que contou com 

aproximadamente 350 idosos 

oriundos de todo o concelho que 

usufruíram de um dia pautado 

por muito convívio e animação, 

permitindo, deste modo, reforçar os 

laços que a todos nos unem.
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Autarquia 
prescinde dos 
5% de IRS, cobra 
taxa mínima 
de IMI e aplica 
coeficiente 
familiar

A Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, no dia 12 de 
setembro, continuar a prescindir da coleta de 5% em sede 
de IRS sobre os rendimentos auferidos pelos contribuintes 
individuais com domicílio fiscal no município. Deliberou ainda 
fixar pela taxa mínima (0,3%) o IMI a cobrar no próximo ano, 
a redução máxima prevista na lei da taxa do IMI de acordo 
com o número de dependentes e uma redução até 20% da taxa 
de IMI a aplicar aos prédios urbanos arrendados destinados a 
habitação permanente.
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SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

No que toca ao coeficiente familiar, os benefícios fiscais traduzem-se numa 

redução da taxa de IMI a aplicar ao prédio urbano destinado à habitação própria 

e permanente do sujeito passivo, de acordo com o número de elementos que 

compõem o agregado familiar, manutenção e atração de novos residentes. 

“Conjugado com o Programa de Incentivo à Natalidade, que apoia as famílias 
com 5 mil euros por cada criança nascida no concelho, a redução da taxa de 
IMI para as famílias com filhos é mais um fator de diferenciação positiva do 
município, potenciador de atração e fixação de residentes e incentivador do 
aumento da população no nosso concelho”, sublinha o presidente da Câmara 

Municipal, Osvaldo dos Santos Gonçalves. As medidas foram depois aprovadas 

em sede de Assembleia Municipal, no dia 21 de setembro.

Município de Alcoutim continua a atribuir apoios 
sociais e educativos a crianças e jovens do concelho

Também no âmbito da sua política 

de educação e ação social escolar, 

a Autarquia deliberou a atribuição 

de apoios relativos a alimentação 

e auxílios económicos, quer 

individuais como coletivos. Assim, 

no que respeita à alimentação, o 

município paga o almoço a todas 

as crianças a frequentar o berçário, 

creche, pré-escolar, ATL, 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos nas escolas e infantários do 

concelho. Relativamente aos auxílios 

económicos a título individual, foi 

decidido atribuir auxílios no valor de 

60 euros a todos os alunos do 1.º, 2.º e 

3.º ciclos; no valor de 70 euros a todos 

os alunos que frequentem o ensino 

secundário e ensino profissional; e no 

valor de 300 euros a todos os alunos 

que frequentem um CET (curso de 

Especialização Tecnológica) ou 

um CTSP (Curso Técnico Superior 

Profissional). A título coletivo será 

concedido um auxílio económico 

para os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos no 

montante de mil euros.

O Município de Alcoutim disponibiliza 

gratuitamente licenças da Plataforma 

«Escola Virtual», da Porto Editora, 

a todos os alunos do Agrupamento 

de Escolas de Alcoutim. O Executivo 

deliberou ainda transportar 

gratuitamente todas as crianças do 1.º, 

2.º e 3.º ciclos e suportar a totalidade 

do valor dos passes dos alunos a 

frequentar o ensino secundário 

e ensino profissional, desde que 

previamente requeridos. 

As bolsas destinam-se aos alunos 

residentes no concelho que 

frequentam cursos do ensino 

superior, licenciatura ou mestrado, 

em estabelecimentos públicos ou 

privados, têm um valor mensal de 100 

euros e são atribuídas durante um 

período de dez meses.

A Câmara Municipal de 
Alcoutim aprovou, no dia 
25 de julho, a abertura 
de concurso para as 
candidaturas às 35 Bolsas 
de Estudo referentes ao 
ano letivo 2018/2019. 
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Na plateia estiveram presentes o Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o presidente da Câmara Municipal de 

Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, o vereador José Galrito, bem como outros alunos 

do Mestrado. O curso teve como objetivo formar especialistas nesta área do 

conhecimento, com perfil adequado para a intervenção em Desenvolvimento 

e Planeamento Regional, Desenvolvimento Rural e em toda a área de Gestão 

do Espaço em Meio Rural, numa perspetiva global da sustentabilidade dos 

recursos económicos.

«Emparcelamento Rural» foi o tema 
da 1.ª dissertação do Mestrado em 
Gestão de Espaços Rurais

Decorreu, no dia 23 de 
julho, na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia 
da Universidade do 
Algarve, a apresentação 
da primeira dissertação 
do Mestrado em 
Gestão Sustentável dos 
Espaços Rurais que 
foi administrado em 
Alcoutim, numa parceria 
entre a academia algarvia 
e a autarquia local. «O 
Emparcelamento Rural. 
Caso de estudo: concelho 
de Alcoutim» é de 
autoria do aluno Carlos 
Augusto Caimoto Amaral 
Ludovico e obteve a 
avaliação de 18 valores. 
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Igreja de Giões 
está a ser alvo 
de obras de 
beneficiação

OBRAS EM CURSO

A Paróquia de Giões prepara a reabertura da Igreja Paroquial 
de Giões após as obras de beneficiação de que foi alvo, em 
resultado do acordo com o Estado, através da Direção-Geral 
das Autarquias Locais (DGAL), para o seu financiamento, 
tendo a Câmara Municipal de Alcoutim comparticipado com 
uma verba de 23 mil euros correspondente a cerca de 25% do 
investimento total.

O contrato inserido no Programa 

Equipamentos Urbanos de Utilização 

Coletiva tinha sido assinado a 24 de 

abril do corrente ano e, de acordo 

com o Diácono Albino Martins, o 

apoio concedido visa a salvaguarda 

e restauro do património mais 

importante da freguesia de Giões, 

ou seja, a Igreja Paroquial, que 

se encontrava em degradação 

progressiva. Na ocasião, o Secretário 

de Estado da Administração Local 

garantiu que “o Governo está 

muito atento àquilo que são as 

causas comuns das populações”. “É 

importante dar um apoio, de forma 

a que as coisas melhorem e a que as 

pessoas, nos pequenos aglomerados, 

tenham um sítio comum onde se 

reúnem para aquilo que for necessário 

fazer. Daí apoiarmos a recuperação do 

património religioso, desta ou daquela 

associação, deste ou daquele edifício 

desta ou daquela instituição”, afirmou 

Carlos Miguel.

O contrato celebrado entre a DGAL, a 

CCDR Algarve e a Paróquia de Giões 

corresponde a uma comparticipação 

de 50 por cento por parte do Estado, 

no valor de 46 mil euros. A cerimónia 

de assinatura contou ainda com a 

presença da Diretora da DGAL, Sónia 

Ramalhinho, que subscreveu os 

acordos homologados pelo Secretário 

de Estado, pelo presidente da CCDR 

Algarve, Francisco Serra, pelo 

Vigário-Geral da Diocese do Algarve, 

Cónego César Chantre, entre outras 

personalidades e entidades.
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OBRAS EM CURSO

Esta requalificação do espaço público pretende valorizar o património histórico local, divulgar os produtos e recursos 

endógenos, promover o acolhimento ao visitante e melhorar as condições de usufruto e de acesso à informação por parte 

dos residentes e turistas.

Revitalização da aldeia de Martim 
Longo será concluída em breve

A Câmara Municipal de 
Alcoutim está a reabilitar 
a zona central da aldeia 
de Martim Longo graças 
a uma candidatura ao 
Programa Operacional 
CRESC Algarve 2020 
numa operação incluída 
no Plano de Ação de 
Desenvolvimento de 
Recursos Endógenos 
(PADRE). 
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Obras no âmbito 
do tratamento 
de águas 
residuais e de 
abastecimento 
de água

OBRAS EM CURSO

ETAR de Montes do Rio

Rede de abastecimento de água de Tacões

Rede de abastecimento de água de 
Fonte Zambujo

Rede de abastecimento de água de 
Pão Duro

As candidaturas “Estação de Tratamento de Águas Residuais de Montes do Rio” e “ Ligações entre o Sistema em Alta e 

Sistemas em Baixa no Concelho de Alcoutim”, ao Programa POSEUR,  no âmbito do Portugal 2020, financiado pelo Fundo 

de Coesão.
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Construção de abrigo rodoviário
Corte de Seda

Construção de aqueduto
Preguiças

Construção de abrigo rodoviário
Laranjeiras

Construção de parque de manutenção física
Martim Longo

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Construção de rampa
Barrada

Pintura do edifício das piscinas
Martim Longo

Construção de valeta
Alcoutim

Reparação de passeio
Martim Longo



Alcoutim 
e Mértola 
organizaram 
Jornadas do 
Mundo Rural 

As Câmaras Municipais de Alcoutim 

e de Mértola juntaram-se para 

organizarem, nos dias 25 e 26 de 

setembro, as Jornadas do Mundo 

Rural, no Cineteatro Marques Duque, 

em Mértola. A parceria deve-se a 

uma visão de território integrada 

que entende que a geografia dos 

problemas e desafios que estes 

dois Municípios enfrentam (muito 

baixa densidade, vulnerabilidade à 

desertificação e alterações climáticas) 

não se coaduna com as geografias 

administrativas dos territórios. 

A temática a abordar foi a da 

«Biodiversidade, Agroecologia e 

Alimentação», focalizando-se as 

estratégias de desenvolvimento destes 

territórios em torno da salvaguarda e 

valorização dos seus recursos naturais, 

em particular, a sua biodiversidade 

entendida como um ativo territorial 

e fator de competitividade. Neste 

pressuposto, equaciona-se como 

determinante a promoção de práticas 

«agroecológicas», bem como a 

implementação progressiva de 

contextos agroalimentares locais mais 

sustentáveis.

O programa contou com a 

participação de vários especialistas 

nos temas em discussão, a divulgação 

de exemplos de boas práticas já em 

curso e a apresentação de projetos 

práticos para o território. No dia 

26 foi apresentado o documentário 

«Guadiana Selvagem», realizado por 

Daniel Pinheiro, no âmbito do projeto 

Geração Bio que a Câmara Municipal 

de Mértola promoveu ao abrigo do 

POSEUR. 

Nesse dia realizou-se ainda 
uma visita técnica à Herdade 
dos Lagos, reconhecida pela 
aplicação de boas práticas 
em matéria da gestão de 
recursos naturais e da 
multifuncionalidade em 
espaço rural.
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Exposição 
de artistas 
convidou a 
refletir sobre a 
água

AMBIENTE, AGRICULTURA E FLORESTA
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Projeto VALAGUA apresentado em Alcoutim

Do programa constou uma ação de demonstração e apresentação da metodologia 

de amostragem e análise de águas costeiras e de transição para promover a 

qualidade da água do Baixo Guadiana.

A iniciativa une diversas entidades de Espanha e Portugal em torno de objetivos 

comuns e as metodologias de trabalho incidem, sobretudo, no desenvolvimento 

e na partilha de instrumentos de gestão integrada da água e da biodiversidade, 

na valorização ecoturística dos recursos naturais e no envolvimento dos atores 

sociais, políticos e técnicos com intervenção na temática. A iniciativa é promovida 

com o cofinanciamento do Programa de Cooperação Interreg Espanha-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020 e decorrerá até setembro de 2019.

Alcoutim acolheu, no dia 3 de outubro, um evento integrado no 
projeto VALAGUA – Valorização Ambiental e Gestão Integrada da 
Água e dos Habitats no Baixo Guadiana Transfronteiriço, coordenado 
pela ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola e que 
pretende intervir em diferentes setores para promover a qualidade da 
água e a proteção e valorização dos ecossistemas ribeirinhos da área 
de intervenção.

A escassez da água deve ser gerida 

de forma sustentável, resolvendo os 

desperdícios através da poupança 

e utilizando medidas para o seu uso 

mais eficiente. 

A mostra contou com os contributos 

dos seguintes artistas do concelho 

de Alcoutim «Unidos pela Arte» 

Isabel Ferreira, Cortes Pereiras, 

Cerâmica; Fernando Colaço, Santa 

Justa, Escultura; Odília Paulino, Giões, 

Pintura a Óleo; Pedro Ginja, Martim 

Longo, Pintura Técnica Mista; Maria 

Cândida Amaral, Alcoutim, Pintura 

a Óleo; Rui Cruz, Corte das Donas, 

Pintura a Óleo; Judit Beki, Balurcos, 

Pintura a Aguarela; Rita Colaço, Santa 

Justa, Pintura a Aguarela; Maria Iria, 

Vaqueiros, Pintura Técnica Mista; 

e Sónia Luísa, Farelos, Desenho a 

Carvão.

O Espaço Gerações, em 
Martim Longo, recebeu, de 
8 de agosto a 15 de setembro, 
a exposição «Refletir sobre 
a água», uma iniciativa do 
Município de Alcoutim 
que teve como propósito 
sensibilizar a população 
para o facto da água ser 
inseparável da vida, sendo, 
por isso, um bem que deve 
ser protegido.



Município 
de Alcoutim 
comparticipa 
criação de 
Brigada de 
Sapadores 
Florestais

Tratam-se de 15 sapadores 
que deverão ser agrupados 
em três equipas de cinco 
operacionais, podendo 
uma delas ser alocada ao 
concelho de Monchique 
e outra ao concelho de 
Loulé. Além da contratação 
de recursos humanos, 
a brigada será também 
equipada com todo o 
material necessário.
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AMBIENTE, AGRICULTURA E FLORESTA

A Câmara Municipal de Alcoutim decidiu atribuir uma comparticipação financeira 

à AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, até ao valor de 14 mil e 500 

euros a pagar durante um horizonte temporal de cinco anos, de 2018 a 2022, para 

as despesas de funcionamento de uma Brigada de Sapadores Florestais. Recorde-

se que a AMAL vai avançar com a criação de uma Brigada de Sapadores Florestais 

que atuará em toda a região do Algarve. Para tal apresentou, no âmbito do Aviso 

de Abertura de Concurso para a Criação de Equipas de Sapadores Florestais - 

01/2018, do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza, uma candidatura que 

englobou todos os municípios do Algarve. 

A candidatura foi aprovada, tendo o respetivo termo de aceitação sido assinado 

no dia 12 de maio, em Montalegre. A Brigada de Sapadores Florestais vai ter a 

base operacional instalada em São Marcos da Serra, no concelho de Silves. 



Miguel Freitas 
e Pedro Palma 
homenageados 
no Dia do 
Município

Alcoutim recebeu, de 14 a 
16 de setembro, a 67.ª Festa 
de Alcoutim, que arrancou, 
na manhã do dia 14, com as 
cerimónias comemorativas 
do Dia do Município.

DIA DO MUNICÍPIO

20  Boletim Municipal de Alcoutim

Depois do içar da bandeira e do toque 

do hino nacional teve lugar a Sessão 

Solene, no Espaço Guadiana, que 

principiou com a habitual entrega 

das medalhas de bons-serviços e 

dedicação a Rosa Lourenço, António 

Gonçalves, António Pinho de Sousa 

e Jorge  Gonçalves. Seguiu-se a 

atribuição da Medalha Municipal de 

Mérito de Grau Ouro a Miguel Freitas, 

Secretário de Estado das Florestas 

e do Desenvolvimento Rural; e de 

Grau Prata ao Capitão-Tenente Pedro 

Palma, Capitão do Porto de Vila Real 

de Santo António e Tavira. 

Concluída a entrega das Medalhas 

Municipais de Mérito, foi a vez de 

intervir o Presidente da Assembleia 

Municipal de Alcoutim, José António 

Pinheiro Moreira, para quem o reforço 

de competências dos municípios 

nas áreas da saúde, ação social, 

transportes, educação, formação, 

património e cultura, constitui uma 

oportunidade. “Esta nova fase de 
desenvolvimento do poder local lança 
um enorme desafio ao Município 
de Alcoutim, no sentido de garantir 
os recursos financeiros, materiais 
e humanos necessários, junto do 
Governo e da AMAL, que permitam 

garantir o cumprimento destas novas 
atribuições, assegurando, ao mesmo 
tempo, uma gestão mais eficiente 
e eficaz dos dinheiros públicos com 
vista ao desenvolvimento sustentável 
da nossa terra”.
Osvaldo Gonçalves, que tomou 

posse como Presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim a 15 de outubro 

de 2013, assumiu o orgulho por 

estar ao serviço do concelho onde 

nasceu e cresceu, com o objetivo 

de “perpetuar as nossas raízes e 

projetá-las, a médio e longo prazo, 

como pilares que se impõem fortes e 

decisivos na edificação de um projeto 

municipal centrado nas pessoas e 

para as pessoas e que tem como 

meta principal a melhoria das suas 

condições de vida nas mais diversas 

valências”. 
E, analisando os cinco anos que leva 

como edil alcoutenejo, confirmou 

que o foco está centrado na 

disponibilização dos serviços básicos 

aos seus conterrâneos, com um 

particular peso para o melhoramento 

da rede de distribuição de água 

domiciliária para consumo humano e 

da área do saneamento.



DIA DO MUNICÍPIO
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Osvaldo Gonçalves revelou a intenção 

da autarquia em investir mais de um 

milhão e meio de euros na criação 

de infraestruturas habitacionais para 

atrair a população jovem e para 

fomentar a fixação de mais famílias 

no concelho, dando o exemplo de 

um loteamento em Martim Longo 

e de cinco fogos habitacionais em 

Alcoutim. “Continuamos igualmente 

a pugnar por melhores condições 

de acesso aos cuidados de saúde, 

nomeadamente com a colocação de 

mais um médico, a tempo inteiro, 

no Centro de Saúde de Alcoutim, 

e acreditamos que se vão registar 

melhorias na prestação do serviço 

de proximidade com a entrada em 

funcionamento da primeira Unidade 

Móvel de Saúde de Primeira Geração, 

dotada de melhores meios técnicos 

e mais adequados, assim como de 

pessoal médico e de enfermagem”, 

sublinhou o autarca. 

O presidente da Câmara Municipal 

não esqueceu, no seu discurso, aquele 

que deve ser um dos principais 

objetivos de todos os governantes: 

o combate à desertificação. “É um 

desafio que nos deve unir a todos, 

sem exceção, porque não é um 

problema de Alcoutim, mas sim um 

problema do Interior, um problema 

de Portugal”, garantiu, manifestando 

a sua satisfação pela colocação, em 

Alcoutim, do Centro de Competências 

na Luta contra a Desertificação, a 

cuja direção preside o município 

alcoutenejo.  E Osvaldo Gonçalves 

abordou ainda a Lei-Quadro de 

transferência de competências 

para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, que define 

o alargamento das competências 

municipais num amplo conjunto 

de campos. “Este executivo 

entende que a descentralização 

administrativa, quando garantidas 

as condições essenciais para a 

sua operacionalização, representa 

uma importante ferramenta no 

que concerne à autonomia do 

poder local mas, sobretudo, uma 

maior eficácia e eficiência nos 

serviços públicos prestados aos 

cidadãos, principalmente pela maior 

proximidade com a população a que 

se destinam”. 



Festa de 
Alcoutim atraiu 
milhares de 
visitantes à Vila
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EVENTOS, CULTURA E DESPORTO

Alcoutim recebeu, de 14 a 
16 de setembro, a 67.ª Festa 
de Alcoutim, que arrancou, 
na manhã do dia 14, com as 
cerimónias comemorativas 
do Dia do Município, tendo 
terminado na madrugada 
de segunda-feira com o 
tradicional Cacau no Rio.



EVENTOS, CULTURA E DESPORTO
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Ao longo de três dias, Alcoutim 

recebeu milhares de visitantes que 

acorreram a uma festa marcada pela 

diversidade e que contemplou uma 

panóplia de atividades de cariz lúdico 

e desportivo e concertos que fizeram 

as delícias de todos.

A noite de sexta-feira recebeu muitos 

visitantes e, apesar da intempérie que 

se abateu sobre Alcoutim e que levou 

a um concerto mais curto de Badoxa, 

a animação durou até ao nascer 

do sol. No sábado, as festividades 

começaram com o tradicional jogo 

de futebol internacional Alcoutim – 

Sanlúcar, seguida da animação de 

rua e da apresentação do livro «Um 

Outro Olhar», a obra de Fernando do 

Marmeleiro que contou com o prefácio 

de Carlos Brito. À noite, o cabeça-

de-cartaz foi Fernando Daniel, a que 

se seguiu o tradicional espetáculo 

piromusical no Guadiana. 

No último dia de festa, domingo, a 

tarde foi assinalada pelas tradicionais 

atividades desportivas no rio 

Guadiana. A travessia do Guadiana 

a nado, a apanha do pato e o pau 

de sebo, são das atividades mais 

aclamadas da Festa de Alcoutim. A 

noite teve como estrela mais cintilante 

o algarvio Diogo Piçarra.



Tradicionais 
Convívios  de 
Verão
realizaram-se
por todo o 
concelho
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EVENTOS, CULTURA E DESPORTO

Multiplicaram-se, um pouco 
por todo o concelho de 
Alcoutim, as tradicionais 
festas de Verão, promovidas 
pelas associações, freguesias 
e população local com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Alcoutim.

A 14 de julho realizou-se a Festa do 

Pessegueiro, por iniciativa do Centro 

Cultural e Recreativo do Pessegueiro, 

que incluiu uma sardinhada ao almoço, 

seguido de um torneio de sueca pela 

tarde adentro. À noite, a animação 

esteve a cargo do acordeonista 

Luís José. A 28 de julho aconteceu 

a Festa Tradicional de Verão no 

Pereiro, organizada pela União de 

Freguesias de Alcoutim e Pereiro, com 

animação musical do Duo Reflexo e 

a apresentação do projeto «Cantar 

Amália» de Sérgio Gonçalves & Banda 

Amantes D’Fado.

A Feira Anual de Giões teve lugar a 

4 de agosto, da responsabilidade da 

Junta de Freguesia de Giões com o 

apoio da Associação Grito d’Alegria. 

Um baile com Valter Reis, o Festival do 

Gaspacho e Sardinhada e a atuação do 

Grupo de Música Popular Alentejana 

«Os Alentejanos» assegurou a boa-

disposição. No mesmo dia houve lugar 

à Festa de Santa Marta, organizada 

pelo Centro Cultural, Recreativo e 

Desportivo de Santa Marta, com 

música ambiente, sardinhada, almoço-

convívio, quermesse e, a finalizar, um 

baile com o acordeonista António 

Manuel.

A comemoração do Dia de S. 

Domingos encheu, no dia 8 de agosto, 

o Anfiteatro S. Domingos, em Giões, 

com uma Noite de Fados a cargo 

do Grupo Ecos de Coimbra. Antes 

disso, realizou-se uma procissão e 

missa, num evento organizado pela 

Associação Grito d’Alegria.

No dia 9 de agosto ocorreu a 

tradicional Festa de São Bento, na 

Alcaria Queimada, organizada pela 

Junta de Freguesia de Vaqueiros. 

Música ambiente, missa e procissão, 

quermesse, baile com Luís Godinho 

e a atuação do Grupo Etnográfico 

de Quelfes, fizeram as delícias dos 

presentes nesta que é uma das 

maiores e mais antigas romarias 

concelho. Na Ermida existe o altar com 

um buraco onde os peregrinos metem 

a cabeça várias vezes para curar as 

enfermidades de que padecem. 



EVENTOS, CULTURA E DESPORTO
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A Festa em Honra de Nossa Senhora 

d’Assunção voltou a atrair muita gente 

ao Polidesportivo Eusébio Ferreira, 

em Giões, numa iniciativa da Junta de 

Freguesia de Giões e da Associação 

Grito d’Alegria. Não faltou música e 

animação nos dias 10 e 11 de agosto, 

com as artistas Vera Lúcia, Flor, Vera 

Rogado e Anna Dominguez. No dia 12 

disputou-se um torneio de sueca e o 

programa terminou, a 15 de agosto, 

com a Procissão em Honra de Nossa 

Senhora d’Assunção.  

A 12 de agosto foi a vez de Corte 

Tabelião ter a sua festa, promovida 

pela população local com o apoio da 

Autarquia de Alcoutim e constituída 

por um almoço convívio, a procissão 

em honra de Nossa Senhora da 

Conceição e um baile animado pelo 

acordeonista António Manuel.

Em Giões, muita alegria houve, a 18 

de agosto, por ocasião de mais um 

Festival de Acordeão «As Nossas 

Gentes». No mesmo dia arrancaram 

as Festas de Verão em Vaqueiros, 

promovidas pela Junta de Freguesia 

de Vaqueiros, com baile com o Duo 

Paulo e Sónia, variedades com Manuel 

Campos. No dia 19, foi a vez da missa 

solene com procissão em honra de 

São Pedro, São Luís e Nossa Senhora 

das Dores. 

O Verão não podia terminar sem 

mais umas Festas de Martim Longo 

em Honra de Nossa Senhora da 

Conceição, de 31 de agosto a 2 de 

setembro, com organização da Junta 

de Freguesia de Martim Longo, da 

Associação Inter-Vivos e da Paroquia 

da Nossa Senhora da Conceição com 

o apoio do Município de Alcoutim. 

Do programa destacaram-se um jogo 

de futsal Solteiros/Casados, o baile 

com Fábio Lagarto e seus músicos 

e o espetáculo com Zé do Pipo e 

bailarinas, no último dia de agosto. 

Setembro começou com a degustação 

«Aromas e sabores» e a exposição do 

Concurso Fotográfico Figo-da-Índia, 

animação de rua com o Grupo Terra 

Bela, missa por alma dos falecidos 

naturais da Freguesia de Martim 

Longo, aula de yoga e o 3.º Circuito 

Urbano de Martim Longo e o baile 

com Ricardo Glória e o espetáculo 

com Rúben Baião e banda. 

No dia 2 de setembro disputou-se 

um torneio de Sueca, houve mais 

animação de rua com o Grupo Terra 

Bela, eucaristia e procissão com a 

Banda Filarmónica de Tavira e, à 

noite, o baile com o Grupo Gerações e 

o espetáculo de Belito Campos e suas 

bailarinas.
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EVENTOS, CULTURA E DESPORTO

Alcoutim festejou Dia Internacional 
da Juventude

As comemorações do 
Dia Internacional da 
Juventude, a 13 de agosto, 
em Alcoutim, facultaram 
entradas gratuitas 
em diversos espaços 
municipais do concelho, 
com os jovens com idades 
até aos 18 anos a puderem 
entrar, sem qualquer custo, 
na Piscina Municipal, no 
Museu do Rio, no Castelo 
da Vila, nos Núcleos 
Museológicos Dr. João 
Dias e de Arte Sacra, no 
Núcleo de Arqueologia 
e no Núcleo «Escola 
Primária».

O objetivo do Município de Alcoutim com esta medida foi fomentar nos jovens 

momentos de aprendizagem, convívio e lazer e proporcionar-lhes um dia 

diferente.

No dia 17 de agosto foi a vez do Festival da Juventude de Alcoutim, organizado 

pelo Município em colaboração com o Bar da Praia Fluvial do Pego Fundo, 

animar os mais jovens, com as atuações do Deejay Shock, da banda «Dados 

Viciados» e de Carolina Martinez. No dia seguinte houve ainda lugar a um 

sunset a cargo do Dj Angelo.

O contingente português foi composto por Isa Brito e Hélder 
Coelho, que se fizeram acompanhar por Jorge Franco na 
guitarra portuguesa e, na viola clássica, por Aníbal Vinhas. 
O evento transfronteiriço é uma organização do Município de 
Alcoutim e do Ayuntamiento de Sanlúcar, com periodicidade 
anual e alternando a sua localização, acontecendo, desta feita, 
em Espanha.

III Noite de Fado e Flamenco

A III Noite de Fado e Flamenco realizou-se, no dia 14 de julho, em Sanlúcar de 

Guadiana, na vizinha Espanha, tendo contado com as atuações de Manuel de 

la Chana, acompanhado à guitarra por Ildefonso Yañez e Jose Menguiano, na 

percussão com Juan Menguiano e no violoncelo, Marcelo.
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Martim Longo 
vibrou com 
Festival de 
Folclore e Feira 
de Artesanato

Decorreu, nos dias 7 e 8 
de julho, o XV Festival de 
Folclore de Martim Longo 
e Feira de Artesanato, 
organizado pela 
Associação ADECMAR 
e Junta de Freguesia 
Martim Longo, com o 
apoio do Município de 
Alcoutim.

A animação tomou conta do Largo 

da Junta de Freguesia a partir das 17h 

de dia 7, com a abertura da Feira de 

Artesanato e, pelas 20h30, subiram 

ao palco Jorge Alves e os seus alunos 

de acordeão, um perfeito aguçar de 

apetite para o Festival de Folclore, 

que começou pelas 22h. Este ano 

participaram o Grupo Etnográfico 

Amendoeiras em Flôr (Castro Marim), 

o Rancho Folclórico de Pampilhosa da 

Serra (Coimbra), o Rancho Folclórico 

e Etnográfica de Ramalhais (Marco de 

Canaveses) e o Rancho Folclórico da 

Freguesia de Martim Longo. 

No domingo, 8 de julho, a Feira do 

Artesanato abriu portas às 16h e, 

duas horas depois, atuou o Grupo 

Coral da Mina de S. Domingos, 

logo seguido, às 19h, do Grupo 

Musical Terra Bela. Terminado 

o certame, foi, sem dúvida, um  

fim-de-semana caracterizado pela 

riqueza e diversidade do folclore 

nacional que encantou os alcoutenejos 

e visitantes.

A organização esteve a cargo da Associação Grito d’Alegria, com o apoio do 

Município de Alcoutim, em mais um serão de saudável convívio pautado pela 

excelente qualidade dos acordeonistas presentes. 
Festival de 
Acordeão 
animou Giões

A sede da Associação Grito 
d’Alegria, nos Giões, foi 
palco, no dia 18 de agosto, 
do Festival de Acordeão «As 
Nossas Gentes», que contou 
com a participação dos músicos 
António Manuel, Manuel 
Mendes, Pedro Constâncio, 
Ernesto Batista, José Fernandes, 
José Mestre e Ildefonso Teixeira. 



«Alcoutim Com 
Vida» animou a 
sede de concelho 
durante o Verão

Com início a 18 de julho e 
decorrendo semanalmente, 
às quartas-feiras, até 29 
de agosto, o programa 
«Alcoutim Com Vida» 
voltou a animar o Verão de 
residentes e visitantes da 
capital do nordeste algarvio. 
Do cartaz constaram 
espetáculos de vários 
géneros musicais, que 
foram desde o fado ao pop/
rock, passando pela música 
clássica, música popular e 
música africana. 
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Um espetáculo de dança oriental com o grupo «Zahirah» marcou o arranque das 

animadas noites a 18 de julho. 

Seguiu-se, a 25 de julho, um espetáculo de música clássica da Rockestra com 

instrumentos elétricos; a 1 de agosto atuaram os fadistas Cesar Correia e Helena 

Silva, acompanhados por Jorge Franco na guitarra portuguesa e por Aníbal Vinhas 

na viola; no dia 8 de agosto houve música africana com Fernando Carvalho e os 

Sons Tropicais; a 15 de agosto foi a vez da música pop com Fernando Leal e 

Donna Margarida; na noite de 22 de agosto assistiu-se a «De Moda em Moda», um 

grupo coral e instrumental de música popular com enfoque no Cante Alentejano. 

A edição deste ano do «Alcoutim com Vida» chegou ao fim, no dia 29 de agosto, 

com o grupo «Ouro da Casa». 

EVENTOS, CULTURA E DESPORTO
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Este grupo surge no âmbito do 

programa “Música no Teu Tempo”, um 

projeto de incentivo à prática Musical 

que está aberto a toda a população 

e conta com o apoio da União de 

Freguesias de Alcoutim e Pereiro e do 

Município de Alcoutim. 

«Alcoutim Com Vida” é uma iniciativa 

da Autarquia de Alcoutim que tem 

como objetivo, mercê de um cartaz 

variado e gratuito, dinamizar as 

noites de Verão na sede de concelho, 

agradando a públicos de todas as 

idades. O projeto de cariz cultural e 

recreativo acontece todas as quartas-

feiras de julho e agosto, na Praça de 

República.

EVENTOS, CULTURA E DESPORTO
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Nova Unidade 
de Saúde Móvel 
de Alcoutim foi 
apresentada em 
Giões

DESTAQUE
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A nova Unidade de Saúde de Móvel de Alcoutim foi 
apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal Osvaldo 
dos Santos Gonçalves numa cerimónia que contou com 
a presença do Presidente do Conselho Diretivo da ARS 
Algarve, Paulo Morgado, no dia 1 de novembro, em Giões. 
Moderna e funcional, a nova unidade implicou um 
investimento de 75 mil e 30 euros realizado pelo Município 
de Alcoutim e cofinanciada em 80 por cento pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do 
Programa Operacional (PO) CRESC Algarve 2020, através da 
candidatura «Unidades de Saúde Móveis de Proximidade», 
apresentada pela ARS Algarve em parceria com os 
municípios da região.



DESTAQUE
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A unidade presta, além dos 

tratamentos de saúde habituais, 

consultas de saúde familiar e vai servir 

os utentes do Município de Alcoutim, 

que passam a dispor de consultas 

médicas nas suas localidades de 

residência. 

A nova unidade tem como objetivo 

melhorar os cuidados de saúde 

primários e de proximidade para as 

populações mais vulneráveis e tornar 

os cuidados mais equitativos. Na 

ocasião, o edil Osvaldo dos Santos 

Gonçalves congratulou-se com a 

disponibilização deste importante 

projeto de cuidados primários de 

saúde, aproveitando para “reafirmar a 
necessidade de ter mais profissionais 
de saúde no concelho”.



Alcoutenejo Vítor Ramos 
apresentou propostas 
gastronómicas com Figo-da-Índia 

Farelos foi palco 
de divertidos 
Serões na 
Taberna

A degustação «Aromas e 
Sabores» da responsabilidade 
do Chef Victor Ramos foi um 

dos destaques, no dia 1 de 
setembro, do evento «Concelho 
de Alcoutim – Capital do Figo-
da-Índia» e das Festas de Verão 

em Honra de Nossa Senhora da 
Conceição de Martim Longo.

A Associação dos Amigos de Farelos e Clarines dinamizou, nas 
noites de 5 de outubro, 2 de novembro e 7 de dezembro, na sua 
sede, situada na antiga Escola Primária dos Farelos, os «Serões 
da Taberna».
E para participar bastava ter barriga para a açorda, garganta 
para o canto e, claro, muita boa-disposição. 
O evento contou com o apoio do Município de Alcoutim.
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O alcoutenejo é Mestre Chefe de 

Pastelaria do Hilton Vilamoura 

As Cascatas Golf Resort & Spa e 

apresentou quatro propostas; Pudim 

iogurte de figo da índia, Creme brulee 

de figo da índia, Trufas de figo da índia 

e Entrada de chouriço e figo da índia.

Agosto e setembro são os meses de 

colheita deste fruto doce e suculento e 

a sua «chegada» é sempre um motivo 

de festa, dando lugar à degustação 

de inovadoras receitas feitas para 

promover a figueira e o figo-da-índia 

enquanto produtos endógenos de 

grande importância no contexto de 

desenvolvimento da região. Muito 

comum no concelho de Alcoutim, 

a planta Opuntia ficus-indica é uma 

espécie de cato, ramificada, de porte 

arbustivo, popularmente chamada de 

figueira-da-índia, piteira, tuna, figueira 

de tuna ou palma. Com diversas 

aplicações, que vão da gastronomia 

à cosmética, a planta e o seu fruto, o 

figo-da-índia, possuem alto teor de 

fibras, vitamina A e ferro.

A iniciativa «Concelho de Alcoutim – 

Capital do Figo-da-Índia» pretende 

sensibilizar a população para a 

importância da exploração de forma 

sustentável dos produtos endógenos 

em geral, e do figo-da-índia em 

particular, para o desenvolvimento da 

região, tendo em conta o seu potencial 

económico, assim como promover 

os produtos locais e a tradição 

gastronómica da serra algarvia 

assente na Dieta Mediterrânica – 

Património Imaterial da Humanidade.

EVENTOS, CULTURA E DESPORTO



Blues, Folk, 
Jazz, Fado, 
Flamenco e 
muito mais 
no 6.º Festival 
Internacional 
de Música do 
Guadiana

As margens do Rio Guadiana 
voltaram a estar muito 
animadas por ocasião do 
6.º Festival Internacional de 
Música do Guadiana, que se 
realizou, de 19 a 21 de outubro, 
em Alcoutim.

Boletim Municipal de Alcoutim  33

Foi a maior e melhor edição de sempre 

deste evento, com Blues, Folk, Jazz, 

Fado, Flamenco e muito mais estilos 

musicais a encantarem os inúmeros 

visitantes que rumaram a Alcoutim. 

A organização esteve novamente a 

cargo da comunidade estrangeira 

residente em Alcoutim, para além do 

Município de Alcoutim e da União de 

Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

EVENTOS, CULTURA E DESPORTO



XI Feira da Perdiz voltou a mostrar as potencialidades 
cinegéticas do concelho

O Pavilhão Municipal José 
Rosa Pereira, em Martim 
Longo, acolheu, nos dias 10 
e 11 de novembro, a XI Feira 
da Perdiz, com centenas 
de visitantes nacionais e 
estrangeiros a desfrutarem das 
muitas atividades e espetáculos 
e iguarias deste certame 
organizada pelo Município de 
Alcoutim e pela ADECMAR 
em colaboração com diversas 
entidades.
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A cerimónia de Abertura Oficial da XI 

Feira da Perdiz contou com a presença 

de Osvaldo dos Santos Gonçalves 

Presidente da Câmara Municipal de 

Alcoutim, e do secretário de Estado 

das Florestas e do Desenvolvimento 

Rural, Miguel Freitas, entre outras 

entidades.

O certame apresentou um programa 

de natureza bastante eclética, com 

espetáculo equestre, colóquios, 

corridas de galgos, concurso canino, 

marcha-corrida, falcoaria, degustação 

e animação musical. Destaque para a 

promoção gastronómica da região, 

com grande ênfase para a qualidade 

dos produtos endógenos e para a 

necessidade de valorizar e divulgar 

a forma tradicional de «saber fazer». 
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Reflexo disso foi a degustação 

«Talega do Caçador - O Pior do 

Porco», executada pela empresa local 

«Feito no Zambujal», que deliciou os 

presentes com a salada de focinheira 

fumada, xarém com papada curada, 

coração de porco com cebola 

caramelizada e pickles de cenoura, 

tostas de fígado com cebolada entre 

outros dos pratos apresentados. 

Durante a marcha-corrida do 

calendário anual do IDPJ, o Presidente 

Custódio Moreno efetuou uma 

pequena homenagem ao Vereador 

do Desporto, Luís Conceição, pelo 

desempenho nas suas funções de 

treinador da seleção Feminina de 

Futsal na conquista da medalha de 

ouro nos Olympic Youth, tendo-o 

convidado para ser embaixador do 

Fair Play.

Sobre a Feira da Perdiz, o Presidente 

da Câmara Municipal de Alcoutim, 

Osvaldo dos Santos Gonçalves, 

enaltece o seu “contributo para 
reforçar a identidade do concelho, 
promover o potencial cinegético da 
região e valorizar e divulgar a nossa 
gastronomia, assim como outros 
produtos endógenos de grande 
qualidade”.



Alcoutim em 
festa durante o 
São Martinho

O São Martinho voltou a ser vivido com grande intensidade 
em vários pontos do concelho de Alcoutim. Os festejos 
iniciaram-se, a 9 de novembro, com o VI Moto Magusto 
no Cais da Vila de Alcoutim, numa organização do Grupo 
Motard de Alcoutim com o apoio da União das Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro.
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EVENTOS, CULTURA E DESPORTO
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No dia seguinte foi promovido, em 

Giões, um almoço-convívio pela 

Associação Grito D’Alegria, na sua 

sede localizada na antiga Escola 

Primária de Giões. 

Integrado na XI Feira da Perdiz de 

Martim Longo, a Associação Inter-

Vivos organizou vários momentos 

festivos do São Martinho e, no Pereiro, 

aconteceu, a 17 de novembro, o 

VI Encontro de Poesia e Magusto 

Convívio, por iniciativa da União das 

Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

e da Associação Cultural, Social e 

Recreativa Estrela Pereirense. 



Uma Casa dos 
Condes cheia de 
cultura

A Casa dos Condes 
continua a ser um 
importante polo 
dinamizador da cultura 
no concelho de Alcoutim, 
graças a uma agenda 
recheada de eventos de 
qualidade, de onde se 
destacam as tertúlias, 
as exposições e os 
apontamentos musicais. 
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No âmbito da tertúlia «A Palavra Sexta 

à Noite» foi apresentado, no dia 28 de 

julho, o livro «A Doçaria Portuguesa 

– Sul», de Cristina Castro. A coleção 

faculta ao público a mais abrangente 

recolha da doçaria portuguesa 

contemporânea e o volume «Sul» 

reúne as especialidades doceiras 

de Algarve, Baixo e Alto Alentejo e 

Península de Setúbal, num total de 

172 doces. No território de Alcoutim 

foi efetuado um levantamento sobre 

as filhoses, bolo da massa do pão e 

nogado.

A sessão de 3 de agosto foi preenchida 

com a apresentação do livro «A 

Ribeira do Vascão», de Orlando José, 

que inclui dezenas de fotografias e 

mapas ilustrativos com o objetivo 

de preservar a imagem de moinhos 

centenários que tão importantes 

foram para a vida de quem os utilizou 

em ambas as margens da Ribeira 

do Vascão, um afluente da margem 

direita do rio Guadiana que, em grande 

parte do seu curso, faz fronteira entre 

o Alentejo e o Algarve. 
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A 27 de outubro assistiu-se ao lançamento do II Caderno de Poesia «Terceira 

Margem» e «Land Art Bos», por Bert Neutze, trouxe, no dia 9 de novembro, 

reflexões sobre um novo ecossistema e a terra como arte.

No campo das exposições estiveram patentes, de 2 a 26 de julho, os trabalhos 

realizados pelos alunos da Universidade Sénior de Alcoutim. Logo depois, 

de 28 de julho a 27 de setembro, foi a vez de se apreciarem as fotografias 

sobre moinhos da Ribeira do Vascão, de Orlando José, e de pintura de Maria 

Antónia Santos. Seguiu-se a exposição de pintura de Rogério Neves, de 1 a 28 

de outubro e a mostra «Forest Reflections», de Bert Neutze, encerrou, de 1 a 

28 de novembro, a agenda de exposições da Casa dos Condes, em Alcoutim.



Fernando do Marmeleiro 
apresentou livro no Castelo de 
Alcoutim

O Auditório do Castelo 
de Alcoutim foi o 
local escolhido para a 
apresentação, no dia 15 
de setembro, do livro 
«Um Outro Olhar», de 
Fernando do Marmeleiro 
e com o prefácio de 
Carlos Brito.
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A emotiva sessão contou com a 

presença do presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves, bem como de 

muitos amigos e familiares do autor. 

O evento foi organizado pelo 

Município de Alcoutim e pela União 

de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.
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Município 
de Alcoutim 
dinamizou 
workshop de 
animadores 
teatrais 

O Workshop Animadores Teatrais 

decorreu no Espaço Guadiana 

e acabou por ser um convite à 

participação da população no Festival 

do Contrabando – Tráfico de Arte 

no Guadiana, tendo sido exploradas 

possibilidades não verbais de 

expressão e comunicação pessoal.

Os atores Olavo Nóbrega e 
Susana Estrela, especialistas 
em conteúdos de animação, 
deslocaram-se a Alcoutim 
para orientar, nos dias 29 
e 30 de setembro, mais 
um workshop destinado 
ao público em geral que 
simplesmente goste de 
teatro. 

O Município de Alcoutim vai integrar 

a Rede Intermunicipal das Bibliotecas 

do Algarve, dinamizada pela  

AMAL – Comunidade Intermunicipal 

do Algarve, a Universidade do 

Algarve e a Direção-Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas 

com o intuito de desenvolver 

estrategicamente a região no que 

se refere a serviços de biblioteca. 

A cooperação entre as diferentes 

entidades vai desenvolver-se nos 

domínios técnicos e culturais em que 

se inserem as suas atividades, assente 

num trabalho colaborativo e tendo 

Alcoutim vai 
integrar a Rede 
Intermunicipal 
das Bibliotecas 
do Algarve

como finalidade o desenvolvimento 

de serviços em rede. A lógica passa 

pela partilha e otimização de recursos, 

visando a oferta de serviços comuns 

para a comunidade intermunicipal e 

a prestação de um serviço público de 

qualidade.

As entidades envolvidas 

comprometem-se a trabalhar 

conjuntamente para criar e dar 

continuidade à organização e gestão 

de projetos de intervenção e 

cooperação na área das Bibliotecas; 

contribuir para o processo de 

modernização administrativa e  

técnica, tornando os processos 

mais eficientes; promover a 

criação de procedimentos comuns 

uniformizados, respeitando o princípio 

da equidade intermunicipal que 

conduzam à promoção da identidade 

regional enquanto comunidade. 

Para além disso, pretende-se 

realizar projetos comuns de apoio às 

respetivas comunidades através da 

execução de programas nas diferentes 

áreas, promovendo a sua qualidade 

de vida, em constante diálogo com 

as instituições e diferentes agentes 

de intervenção local e fomentando 

a dinâmica do trabalho e parcerias 

efetivas. 



O Município de Alcoutim 
desenvolveu mais um 
programa de Férias 
Desportivas, de 18 de 
junho a 3 de agosto, 
em Alcoutim e Martim 
Longo, mas também em 
locais fora do território 
do concelho, com o 
intuito de ocupar os 
mais novos durante as 
habituais férias escolares 
de Verão. 
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Autarquia de Alcoutim promoveu férias desportivas 
para os mais jovens
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O programa teve como 

destinatário os alunos do 1.º, 2.º 

e 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

Secundário e envolveu 136 jovens 

do concelho.

Ao longo de uma semana, cada 

grupo de participantes teve 

ao seu dispor atividades como 

ida a um parque aventura, ao 

Zoomarine e a um acampamento, 

bem como jogos pré-desportivos, 

praia e piscina, futsal, canoagem, 

natação, karaté, tag rugby, futebol 

e atelier de pintura.



Rio Guadiana voltou a ser 
percorrido de barco à vela

Teve lugar, no dia 18 de 
agosto, a tradicional 
«Subida e Descida 
do Guadiana à Vela», 
que contou com a 
participação de muitos 
adeptos e praticantes 
desta modalidade.
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O evento foi organizado pela Associação Naval do Guadiana, com o apoio do Município de Alcoutim, e nem faltou a habitual 

Festa da Espuma, na noite de sábado, no Cais de Alcoutim, ao ritmo do Dj Di Angello, para finalizar, em tom de enorme boa-

disposição, mais esta jornada desportiva no concelho de Alcoutim.

Os participantes percorreram uma 

distância de 35,3 quilómetros, sendo 

que, para os mais jovens, o percurso 

foi de 10,5 quilómetros, com saída 

de Guerreiros do Rio e chegada a 

Alcoutim. 

Em plano de destaque voltou a estar 

o Grupo Desportivo de Alcoutim, 

que marcou presença na prova com 

13 atletas em 10 embarcações e 

alcançou o 3.º lugar por equipas. Em 

termos individuais, o GDA registou 

Grupo 
Desportivo 
de Alcoutim 
brilhou na 
XXV Regata 
Internacional 
do Guadiana em 
Canoagem

Disputou-se, no dia 22 de 
setembro, a XXV Regata 
Internacional do Guadiana 
em Canoagem, com 
partida em Vila Real de 
Santo António e chegada a 
Alcoutim.

também vários pódios: K1 Sénior: João 

Albuquerque (1.º); K2 Júnior Feminino: 

Bárbara Teixeira/ Beatriz Ribeiros – 

1.º lugar e 1.º lugar em K2 Feminino; 

K1 Cadete Feminino: 1.º lugar para 

Joana Ramos e 2.º lugar para Luana 

Lopes; C1 masculino: Luís Simão (1.º), 

João Simão (2.º), Ângelo Palma (4.º) 

e Jorge Rodrigues (7.º); K2 Cadete 

Masculino: João Gonçalves / Edgar 

Rodrigues (4.º) e Ricardo Faustino/ 

Gustavo Madeira (5.º).
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Disputou-se, no dia 1 de 
setembro, o 3.º Circuito 
Urbano de Martim 
Longo, prova inserida nas 
tradicionais Festas em 
Honra de Nossa Senhora 
da Conceição, uma 
iniciativa do Município de 
Alcoutim em colaboração 
com a Associação de 
Atletismo do Algarve, 
Comissão Regional de 
Juízes de Atletismo, Junta 
de Freguesia de Martim 
Longo, Associação Inter-
Vivos, Cruz Vermelha, 
GNR e comércio local.

Associação 
Inter-Vivos 
venceu 3.º 
Circuito Urbano 
de Martim 
Longo

Em prova estiveram largas dezenas 

de atletas dos escalões Benjamins, 

Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, 

Seniores e Veteranos A, B, C e D, com 

medalhas para os três primeiros de 

cada escalão e prémios monetários 

para os três melhores na Prova 

Absoluto Masculino e Feminino, 

para as melhores três equipas, para 

o melhor atleta de cada escalão do 

concelho de Alcoutim e para o atleta 

mais idoso. E a Inter-Vivos esteve 

em plano de destaque com 15 atletas 

em prova, designadamente Marta 

Conceição, Carlos Afonso, Hugo Luís, 

Rafael Cardoso, Diogo Palma, Rodrigo 

Cardoso, André Palma, Guilherme 

Nascimento, Lucas Mestre, Miguel 

Palma, Rodrigo Rosa, Ângelo Palma, 

Crício Rodrigues, José Afonso e 

António Afonso, que conquistaram 

o primeiro lugar na classificação 

coletiva por clubes e vários prémios 

individuais nos seus escalões.



Foram cerca de centena 
e meia as motas que 
participaram, no dia 22 
de julho, no 1.º Encontro 
de Ciclomotores 
Antigos em Martim 
Longo, promovido pela 
Associação Inter-Vivos.  
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A organização considerou a primeira 

edição do evento um sucesso, tendo 

atraído até ao interior algarvio muitos 

amantes dos ciclomotores, ainda mais 

num fim-de-semana em que decorria 

igualmente a tradicional Concentração 

de Motas de Faro.

Com uma extensão de cerca de 40 

quilómetros, o passeio teve como 

ponto de partida a sede da Associação 

Inter-Vivos, de onde os «motards» 

percorreram a freguesia de Martim 

Longo, tendo tido uma paragem na 

ribeira da Foupana para tomar um 

reforço. A organização contou com o 

apoio da Junta de Freguesia de Martim 

Longo, do Município de Alcoutim, do 

«Mel da Betty Luís», da Associação 

de Caçadores dos Medronhais, do 

restaurante «Chada da Aroeira», 

das «Frutas Paulo Gonçalves», da 

Guarda Nacional Republicana e do 

Agrupamento de Escolas do Concelho 

de Alcoutim, para além da especial 

ajuda de cerca de 30 voluntários que 

em muito contribuíram para o sucesso 

desta iniciativa.

Decorreu 1.º 
Encontro de 
Ciclomotores 
Antigos de 
Martim Longo
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Trail na Rota da 
Perdiz promove 
a prática 
desportiva

Inserido no programa da XI 
Feira da Perdiz de Martim 
Longo realizou-se, no dia 11 
de novembro, mais um Trail 
na Rota da Perdiz, prova 
organizada pela Associação 
Inter-Vivos com o apoio 
da Câmara Municipal de 
Alcoutim. Os participantes 
tiveram à sua escolha uma 
caminhada de cinco ou nove 
quilómetros e um trail de 
15 quilómetros, na qual os 
76 inscritos percorreram a 
freguesia de Martim Longo.
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Sob o mote «Mexa-se!... Pela sua 
Saúde», muitos alcoutenejos 
voltaram a participar na 
Marcha-Corrida de Vila Real 
de Santo António, realizada no 
dia 14 de outubro e inserida no 
calendário anual desenvolvido 
pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude. Com o 
objetivo de promover o exercício 
físico da população, o Município 
de Alcoutim disponibilizou 
transporte para a prova, que 
tinha dois percursos à escolha, 
um de cinco e outro de nove 
quilómetros.

Alcoutenejos 
continuam 
muito ativos 
nas Marchas 
Corridas do IPDJ

Nova Marcha-Corrida disputou-se no dia 11 de novembro, no âmbito da Feira da 

Perdiz de Martim Longo, durante a qual o Delegado Regional de Faro do IPDJ, 

Custódio Moreno, efetuou uma pequena homenagem ao Vereador do Desporto 

Luís Conceição, pelo desempenho nas suas funções de treinador da Seleção 

Feminina de Futsal que conquistou a medalha de ouro nos Olympic Youth, tendo 

na ocasião sido convidado para ser Embaixador das corridas pelos Direitos 

Humanos e do Fair Play.

Para terminar o ano em beleza, e novamente com o apoio da Câmara Municipal 

de Alcoutim, muitos alcoutenejos compareceram nas Marchas que tiveram lugar, 

no dia 25 de novembro, no Carvoeiro, concelho de Lagoa, e em Albufeira, no dia 

16 de dezembro.
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Marchas 
Noturnas 
percorreram 
caminhos do 
concelho

Julho e agosto foram meses de intensa atividade física em 
Alcoutim, graças a mais um Programa de Marchas-Noturnas 
que levou a cabo nove passeios nas várias freguesias do 
concelho. 

O evento começou no dia 11 de julho, 

junto às sedes do Grupo Desportivo 

de Alcoutim e da Associação  

Inter-Vivos, em Martim Longo, e 

prosseguiu depois com marchas 

nas noites de 24 de julho (GDA), 25 

de julho (Inter-Vivos), 27 de julho 

(Associação Amigos dos Farelos e 

Clarines), 28 de julho (Associação 

Grito d´Alegria, Giões), 24 de agosto 

(Associação Estrela Pereirense 

,Pereiro), 26 de agosto (Associação 

Grito d´Alegria, Giões) e 29 de agosto 

(Inter-Vivos).

Com largas dezenas de participantes 

em todas as datas, o Programa de 

Marchas-Noturnas do concelho de 

Alcoutim pautou-se, mais uma vez, por 

uma enorme adesão de alcoutenejos 

desejosos de praticar exercício físico 

em clima de saudável convívio.
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A equipa é composta por Miguel Palma, Sérgio Gil, Sérgio Silva, Francisco 

Monteiro, Cristiano Cavaco, Rodrigo Carrusca, Lucas Samuel, Rafael Góris, Lucas 

Bastos, Nuno Gonçalo, Ricardo Silva, Filipe Martins, Lucas Mestre, Guilherme 

Conceição e André Palma, sendo orientada por André Martins, Wilson Silva e José 

Miguel Palma, com o apoio do fisioterapeuta Wilson Rodrigues.

A equipa teve um desempenho irrepreensível com seis vitórias em seis jogos na 

primeira fase do Campeonato Distrital Futsal Iniciados Série B. A taça foi entregue 

por João Gomes, diretor do Futsal da Associação de Futebol do Algarve, no final 

do jogo com a equipa de S. Pedro, que se realizou no dia 17 de novembro, no 

Pavilhão Municipal de Martim Longo.

O futsal é elemento indissociável da dinâmica competitiva da Associação Inter-

Vivos, tendo o clube a filosofia de trabalho, vincando os valores de disciplina 

– exemplo dentro e fora do campo; vontade de ser cada vez melhor; humildade 

– de reconhecer os erros; orgulho – de pertencer aos INTER-VIVOS; respeito – 

Treinadores, adversários, colegas e árbitros; fazendo de tudo o que está ao seu 

alcance pela formação e evolução desportiva e competitiva da equipa e atletas.

Inter-Vivos 
conquistou 
Torneio de 
Abertura do 
Sotavento 
de Futsal em 
Iniciados

A equipa de Futsal de 
Iniciados dos Inter-Vivos 
conquistou o torneio de 
abertura do Sotavento 
do Campeonato Distrital 
Futsal Iniciados.
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Alcoutim aderiu 
ao programa 
«Portugal a 
Nadar»

Este programa tem como objetivo principal promover, divulgar e desenvolver a 

prática da natação no concelho, a formação profissional e a melhoria qualitativa 

das entidades praticantes.

Com este protocolo inicia-se o processo de certificação da Escola Municipal de 

Natação e a filiação direta de todos os seus alunos/atletas. A adesão ao «Portugal 

a Nadar» marca o arranque de um novo ciclo da Escola de Natação do Município 

de Alcoutim, que a partir deste ano letivo 2018/2019 terá um acompanhamento 

direto em diversas áreas de intervenção, por parte da Federação Portuguesa de 

Natação.

A Câmara Municipal de 
Alcoutim assinou, no dia 17 
de setembro, um protocolo 
de colaboração integrado no 
Programa «Portugal a Nadar» 
com a Federação Portuguesa 
de Natação, num ato que 
contou com a presença 
do presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, 
Osvaldo dos Santos 
Gonçalves, do vereador do 
Desporto, Luís Conceição, e 
do vice-presidente da FPN, 
Alexsander Esteves. 

A iniciativa está integrada numa 

política de promoção da atividade 

desportiva gratuita como forma de 

melhorar a saúde e o bem-estar físico 

e psicológico dos munícipes.

Em Alcoutim, as aulas decorrem às 

segundas e quartas-feiras, às 18h45, no 

Pavilhão da Escola, ao passo que, em 

Martim Longo, têm lugar no Pavilhão 

da Escola, pelas 18h30, também ás 

segundas e quartas-feiras. A par 

Autarquia 
garante aulas 
gratuitas de 
ginástica em 
Alcoutim e 
Martim Longo

A Câmara Municipal de 
Alcoutim promove aulas 
de ginástica gratuitas 
em Alcoutim e Martim 
longo, tendo a iniciativa 
arrancado, em Alcoutim, 
no dia 3 de outubro e, em 
Martim Longo, a 12 de 
novembro. 

destas ações funcionam também a 

Escola de Natação Municipal, na 

Piscina Municipal, com adaptação 

ao meio aquático e aprendizagem 

das técnicas de natação. Os adultos 

usufruem igualmente das aulas 

de grupo como a hidroginástica e 

hidrosénior, estando ainda disponível 

o programa de combate à obesidade 

e a ginástica de manutenção.



Município Alcoutim alia-se ao 
Projeto FORTours para melhor 
promover o território 
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PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

O intuito da autarquia alcouteneja 

é promover e desenvolver 

iniciativas de dinamização 

turística e valorização dos seus 

recursos naturais e culturais, 

integrando-os numa estratégia de 

promoção conjunta no território 

transfronteiriço, fomentando 

a dinamização empresarial, a 

cooperação transfronteiriça 

e a criação de um destino de 

O Município de Alcoutim 
participa como parceiro 
da candidatura FORTours 
- Fortificaciones de 
Frontera: Fomento 
del Turismo Cultural 
Transfronterizo, no 
âmbito do Programa 
INTERREG V - A, 
enquadrando-se no 
marco de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha 
– Portugal (POCTEP) 
2014-2020 da União 
Europeia e tendo como 
objetivo específico 
proteger e valorizar o 
património cultural 
como suporte da base 
económica da região 
transfronteiriça.

qualidade. Tal será possível através 

da melhoria de infraestruturas e do 

aumento, diversificação e inovação 

da oferta de produtos, serviços e 

recursos turísticos, complementando 

o património natural com o 

património cultural, ou seja, com os 

aspetos e valores culturais da região, 

como a gastronomia, o artesanato, o 

património construído e as tradições.
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PROMOÇÃO DO TERRITÓRIO

O projeto FORTours integra uma 

estratégia de desenvolvimento 

equilibrado que aposta no setor 

turístico com base nos valores 

ambientais e nas potencialidades do 

mundo rural enquanto elementos 

de crescimento económico, 

originando a criação de emprego 

na região e o aparecimento de 

investimento e dinamizando as 

estruturas económicas locais, e, 

consequentemente, aumentando o 

número de turistas e de dormidas na 

região. Com este projeto, e apostando 

na implementação e dinamização 

de rotas culturais e naturais no 

território, valorizam-se o património 

construído, as paisagens preservadas, 

o artesanato, a gastronomia, o turismo 

cinegético, os eventos culturais 

ao longo do ano, numa lógica de 

cooperação transfronteiriça, junto 

com as ações dos restantes parceiros 

do projeto Fortours. 

Para a Câmara Municipal de Alcoutim, 

o projeto tem um valor acrescido 

por combater o efeito polarizador 

do litoral turístico, criando ações de 

complementaridade àquele território; 

por promover a utilização sustentável 

dos recursos locais culturais e naturais, 

reforçando a atratividade do território; 

por qualificar os recursos humanos 

nas atividades turísticas de promoção 

e dinamização do território, formando 

ativos e agentes de desenvolvimento; 

por gerar riqueza e valor em atividades 

tradicionais e outras que ampliem, 

diversifiquem e modernizem o tecido 

produtivo.

Entre as ações realizadas no âmbito 

do projeto estão a conceção de um 

stand de turismo para promover o 

território em feiras, a aquisição de um 

minibus para visitas guiadas e rotas 

pelo concelho e a criação de um vídeo 

promocional, assim como a execução 

de um catálogo de promoção 

do território disponibilizado em 

português, castelhano, inglês, francês 

e alemão. 
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OUTRAS INICIATIVAS

Município de 
Alcoutim aposta 
em projetos 
transfronteiriços

O Município de Alcoutim, representado pelo seu presidente 
Osvaldo Dos Santos Gonçalves, pelo vice-presidente Paulo 
Cavaco Paulino e pelo técnico de Turismo Júlio Cardoso, 
participou, no dia 17 de outubro, em Sanlúcar de Guadiana, 
numa reunião com a Diputacion de Huelva, Patronato 
Provincial de Turismo de Huelva, Mancomunidad de Beturia 
e Ayuntamiento de Sanlúcar, com o objetivo de apoiar e 
implementar um conjunto de projetos transfronteiriços que 
necessitam de apoio financeiro, nomeadamente o Festival do 
Contrabando - Tráfico de Artes no Guadiana, procurando 
criar mais condições para os eventos conjuntos entre o 
Município de Alcoutim e o Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Guadiana. 

Presentes na discussão de soluções estiveram José Maria Pérez Alcalde de 

Sanlúcar de Guadiana, Imaculada Montes Vereadora de Urbanismo e Patrimônio, 

contando também com a presença de Maria Eugenia Limão, Vice-Presidente da 

Diputación de Huelva, Daniel Navarro gerente do Patronato de Turismo de Huelva, 

Loli Ruiz e Paco Santana, presidente e gerente da Mancomunidad de Municipio 

de Beturia.

A realização de eventos transfronteiriços integra-se numa estratégia de 

desenvolvimento turístico do concelho de Alcoutim, onde o Festival do 

Contrabando se assume como um evento de referência e com expressão 

regional que assenta no critério de diferenciação e que se pretende como evento 

âncora no programa cultural da região e, desta forma, impulsionar o turismo e 

o desenvolvimento económico através da promoção do património natural, 

histórico, gastronómico e cultural. Os representantes das diferentes instituições 

destaparam várias propostas de ajuda, nas quais se trabalhará nos meses que 

sucedem.
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OUTRAS INICIATIVAS

Município de Alcoutim e Ayuntamientos de Sanlúcar 
de Guadiana, El Granado e San Silvestre de Guzmán 
reconheceram fronteira entre os territórios

Teve lugar, no dia 21 de setembro, 

em San Silvestre de Guzmán, na 

província de Huelva, a assinatura 

da Ata de Reconhecimento de 

Fronteira entre o Município de 

Alcoutim e os Ayuntamientos de 

Sanlúcar de Guadiana, El Granado 

e San Silvestre de Guzmán. O ato 

assinala e confirma a demarcação 

da fronteira luso-espanhola 

estabelecida pelo Tratado de 

Limites entre Portugal e Espanha, 

celebrado em Lisboa em 1864. Mais 

tarde, através de Convénio Bilateral, 

os limites foram confirmados em 

1926 entre a confluência do rio 

Cuncos e a foz do rio Guadiana.

O Município de Alcoutim, 
representado pelo seu 
presidente, Osvaldo dos 
Santos Gonçalves, e a 
Altice - MEO, representada 
pelo administrador para 
a área empresarial e 
institucional, João Ventura 
Sousa, celebraram, no dia 
4 de outubro, um protocolo 
de colaboração que visa 
desenvolver e implementar 
um conjunto de iniciativas 
que respondam às 
necessidades e desafios do 
município, nomeadamente 
na área da saúde.

Município de Alcoutim celebra 
protocolo com a MEO

A Autarquia identificou uma 

necessidade de acompanhamento 

e monitorização de munícipes que 

residam em áreas geograficamente 

isoladas, onde normalmente se 

encontram os mais necessitados 

e com maiores dificuldades de 

deslocação, necessidade essa que 

encontra resposta no portefólio de 

produtos e serviços da MEO para este 

contexto, tais como a solução digital 

de apoio remoto SmartAL e o sistema 

de telemedicina e de telediagnóstico 

Medigraf.

Ambas as soluções foram 

desenvolvidas por empresas do Grupo 

Altice e permitem, através de um 

acesso à internet, o contacto remoto de 

apoio e monitorização dos munícipes 

identificados, bem como a realização 

à distância de consultas médicas e a 

análise de meios complementares de 

diagnóstico, em tempo real, e quando 

os profissionais de saúde e os utentes 

se encontram em locais distintos. 

As duas entidades reconhecem na 

atual conjuntura socioeconómica o 

manifesto interesse da parceria na 

dinâmica do desenvolvimento local, 

colaborando assim na prestação de 

cuidados e apoios básicos de saúde, 

mas também nas demais soluções que 

permitam que o Município de Alcoutim 

implemente conceitos inovadores de 

Smart Region.

O Município de Alcoutim, no âmbito 

das suas atribuições e na prossecução 

dos fins públicos e no interesse das 

populações, procura estabelecer 

parcerias com entidades públicas 

e privadas que possam potenciar 

e promover o desenvolvimento da 

região e contribuir para a qualidade 

de vida da sua população.



Alcoutim Preside ao Centro de 
Competências na Luta contra a 
Desertificação
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OUTRAS INICIATIVAS

O Centro de Competências na Luta 

contra a Desertificação (CCDesert) 

terá a sua sede em Alcoutim 

e será um fórum de partilha e 

articulação de conhecimentos, que 

congrega agentes de investigação, 

formação, capacitação, divulgação e 

transferência de conhecimento, com 

agentes económicos e organismos 

da administração pública relevantes, 

potenciando a sua cooperação, a nível 

nacional e internacional, assumindo 

competências de âmbito nacional. 

O Governo Português, 
em parceria com o 
Município de Alcoutim 
e mais 35 instituições, 
entre universidades, 
municípios, empresas, 
organismos públicos e 
associações de produtores 
e de desenvolvimento 
local, assinaram, no dia 
19 de julho, o protocolo 
de criação do Centro de 
Competências na Luta 
Contra a Desertificação, 
que pretende estudar, 
procurar soluções e 
contribuir para o sucesso 
do programa nacional de 
combate a fenómenos de 
desertificação.
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OUTRAS INICIATIVAS

Promover o desenvolvimento e 

sustentabilidade do combate à 

desertificação pela via do reforço 

da investigação, da formação, da 

capacitação, da promoção da inovação 

e da transferência e divulgação 

do conhecimento, é a missão do 

CCDesert, que tem como órgãos de 

gestão uma direção, uma assembleia 

geral e um conselho consultivo. 

Os recursos financeiros, humanos 

e materiais necessários para o seu 

funcionamento serão afetos pelos 

membros e pelo município de Alcoutim 

que, enquanto anfitrião, assegurará 

o apoio logístico e administrativo. 

“Trata-se de uma parceria de âmbito 
nacional, que foi capaz de reunir um 
vasto e multidisciplinar conjunto 
de entidades e personalidades, o 
que permite uma ampla visão na 
abordagem desta problemática e na 
definição de soluções mais ajustadas 
às reais necessidades do território, 
em torno de um objetivo comum, 
desenvolver de forma eficaz medidas 
e planos de ação que combatam a 
desertificação e o despovoamento”, 

considera o presidente da Câmara 

Municipal de Alcoutim, Osvaldo 

Gonçalves.

Entretanto, no dia 28 de agosto, teve 

lugar a primeira reunião da Assembleia 

Geral do CCDesert, na qual se realizou 

a eleição e tomada de posse dos 

órgãos de gestão, designadamente a 

Direção e a Mesa da Assembleia Geral. 

Assim, foram mandatados, na Mesa 

da Assembleia, como presidente, 

a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, como 1.º Secretário o Instituto 

de Conservação da Natureza e das 

Florestas e, como 2.º Secretário, o 

Município de Mértola. Na direção do 

CCDesert foi atribuída a presidência 

ao Município de Alcoutim, a vice-

presidência ao Instituto Politécnico de 

Bragança, o vogal ao Instituto Nacional 

de Investigação Agrária e Veterinária, 

o 1.º Membro Suplente à Universidade 

do Algarve e o 2.º Suplente à Empresa 

de Desenvolvimento e Infraestruturas 

do Alqueva S.A..



58  Boletim Municipal de Alcoutim

PESSOAS

Luís Conceição levou Seleção 
Feminina de Futsal ao ouro nos 
Jogos Olímpicos da Juventude

A formação das quinas terminou o 

torneio invicta, somando cinco vitórias 

nos cinco encontros disputados, 

depois de, na fase de grupos, ter 

derrotado o Chile (15-2), a República 

Dominicana (14-0), os Camarões (6-0) 

e o Japão (2-0) e de, nas meias-finais, 

ter eliminado a Bolívia por 16-2.

Luís Conceição licenciou-se em 

Educação Física e Desporto, em 1999, 

no Instituto Superior Dom Afonso III, 

em Loulé. Iniciou a sua atividade como 

professor em 2003, lecionando em 

Vila do Bispo e Alcoutim. Iniciou o seu 

percurso como treinador na aldeia de 

Martim Longo, orientando durante 12 

épocas a equipa local dos Inter-Vivos, 

onde conquistou vários títulos a nível 

distrital. Em 2011 assumiu funções 

como Selecionador e Coordenador 

Distrital de Futsal da Associação 

de Futebol do Algarve, cargo que 

ocupou durante quatro temporadas, 

nos mais diversos escalões jovens. 

Portugal sagrou-se 
campeão olímpico 
jovem na modalidade de 
Futsal feminino, com o 
técnico Luís Conceição, 
natural de Martim Longo, 
a orientar a equipa 
portuguesa de futsal ao 
longo de uma caminhada 
que terminou, no dia 
17 de outubro, com a 
vitória por 4-1 no jogo 
contra o Japão, na final 
dos Jogos Olímpicos da 
Juventude, disputados 
em Buenos Aires, capital 
da Argentina. 

Posteriormente, liderou duas equipas 

algarvias. 

Iniciou funções na Federação 

Portuguesa de Futebol, em 2014, 

como Selecionador Nacional de futsal 

feminino, cargo que mantém até ao 

momento, tendo levado a Equipa 

das Quinas à conquista de vários 

títulos. Recebeu diversos galardões 

individuais, entre os quais o prémio 

«Cândido de Oliveira» atribuído 

pela ANTF, na época 2013/14, como 

treinador de formação no futsal 

feminino. Luís Conceição exerce o 

cargo de Vereador na Autarquia e foi 

felicitado publicamente pelo brilhante 

resultado obtido na competição, 

pelo esforço e empenho do treinador 

da seleção nas suas atividades 

desportivas e por levar o nome de 

Alcoutim a todo o mundo. “Temos 

um concelho extraordinário a vários 

níveis e a conquista de uma medalha 

de ouro por um alcoutenejo, num 

evento de dimensão internacional, 

honra e representa o concelho ao 

mais alto nível. É uma conquista que 

demostra a capacidade de resiliência 

e determinação das nossas gentes 

e é uma clara forma de motivar 

outros para que prossigam os seus 

trabalhos em prol do concelho com 

a persistência, o caráter e o espírito 

guerreiro que os caracteriza”, refere 

o presidente da Câmara Municipal 

de Alcoutim, Osvaldo dos Santos 

Gonçalves.
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BALANÇO DO ANO DE 2018

Alcoutim é uma 
«Autarquia Mais 
Familiarmente 
Responsável» 

O Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis voltou 
a considerar, pelo 
terceiro ano consecutivo, 
Alcoutim como uma 
das 70 Autarquias 
Mais Familiarmente 
Responsável. 

Este reconhecimento resulta de um 

inquérito realizado a nível nacional 

em que foram analisadas as políticas 

de apoio às famílias e aos seus 

funcionários autárquicos e que se 

destaquem por mais e melhores 

práticas adotadas em dez áreas 

de atuação: apoio à maternidade e 

paternidade; apoio às famílias com 

necessidades especiais; serviços 

básicos; educação e formação; 

habitação e urbanismo; transportes; 

saúde; cultura, desporto, lazer e 

tempo livre; cooperação, relações 

institucionais e participação social; e 

outras iniciativas. 

Esta distinção representa o 

reconhecimento público de todo o 

trabalho que tem sido desenvolvido 

pelo Município de Alcoutim no sentido 

de responder às dificuldades atuais 

das famílias nas suas diversas áreas 

de atuação. “É, sem dúvida, um título 

que muito nos honra e nos estimula 

na continuação da intervenção 

social e familiar”, afirma a Presidente 

do Município, Osvaldo dos Santos 

Gonçalves, que recebeu a bandeira 

verde da iniciativa «Autarquia + 

Familiarmente Responsável» numa 

cerimónia que teve lugar no dia 21 de 

novembro.

Alcoutim foi um dos 35 finalistas ao 
Prémio Município do Ano

O concelho de Alcoutim 
fez parte do lote dos 
35 finalistas ao Prémio 
Município do Ano – 
Portugal 2018 com o 
Festival do Contrabando. 

A cerimónia de entrega dos prémios 

realizou-se a 16 de novembro, no 

Paço dos Duques de Bragança, em 

Guimarães, em mais uma organização 

da Universidade do Minho através 

da plataforma UM-Cidades, e do 

Município de Guimarães. 

O concurso visa reconhecer as boas 

práticas de projetos implementados 

pelos municípios com impacto no 

território, na economia e na sociedade, 

promovendo o crescimento, a 

inclusão e a sustentabilidade. 

Pretende também colocar na agenda 

a temática da territorialização do 

desenvolvimento, perspetivada a 

partir da ação das autarquias, bem 

como valorizar realidades diversas 

que incluam as cidades e os territórios 

de baixa densidade nas diferentes 

regiões do país.




