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Osvaldo dos Santos Gonçalves

Caras e caros amigos,

Nas palavras que vos dirijo neste que é o último 
Boletim Municipal deste mandato autárquico, 
para o qual fui eleito em 29 de setembro de 2013, 
quero manifestar-vos, uma vez mais, o privilégio 
que foi para mim servir o nosso concelho, com a 
humildade daqueles que têm a perfeita consciência 
de que há muito para aprender, mas com a vontade 
férrea de quem acredita nas potencialidades do 
território onde nasceu e cresceu, e que sabe que 
com trabalho, empenho e dedicação foi possível 
cumprir os compromissos assumidos e melhorar as 
condições de vida das famílias.

Apesar de todos os condicionalismos impostos 
quer pelas novas regras orçamentais que entraram 
em vigor com o atual regime financeiro das 
autarquias locais, quer pela inexistência de verbas 
disponíveis ao nível do quadro comunitário que 
terminou e do atual quadro de apoio que só em 
2017 começa a mostrar alguma dinâmica, a clara 
definição de prioridades de ação e uma gestão 
rigorosa permitiu-nos, somar vontades e multiplicar 
esforços, que resultaram numa melhoria qualitativa 
em todas as áreas de intervenção.

Na saúde: com os acordos celebrados com ARS 
conseguimos dotar a Unidade Móvel de Saúde 
de um médico e um enfermeiro, o que muito tem 
contribuído para um melhor atendimento aos 
nossos utentes; com a mesma determinação, nunca 
desistimos de lutar pela reabertura da Extensão de 
Saúde de Vaqueiros, que esperamos ver executada, 
brevemente, após o término das obras do novo 
espaço; com os protocolos estabelecidos com 
diversas entidades ampliámos a gama de serviços 
gratuitos prestados à população na área da 
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis.

Na Educação: apostámos na inovação e numa 
abordagem completamente diferente de tudo o que 
já se fez em Alcoutim trouxemos até nós o Ensino 
Superior com um mestrado em Gestão Sustentável 
de Espaços Rurais, numa parceria única com a 
UAlg, e que pretende capacitar os agentes locais 
para uma intervenção ajustada às necessidades do 
território; criámos também a Universidade Sénior, 

onde um conjunto de cerca de uma centena de 
pessoas aprendem e ensinam juntos; continuámos 
a apoiar as nossas crianças e jovens com diversas 
iniciativas que abrangem todos os ciclos de ensino;

Na Ação Social, apoiámos dezenas de famílias em 
situações de maior carência enquanto promovemos 
de forma generalizada um conjunto de ações 
abrangentes a toda a população.

No Emprego, temos hoje mais emprego no concelho, 
fruto das sinergias que direta e indiretamente 
promovemos, criando postos de trabalho na área do 
turismo dos serviços e ainda na própria autarquia.

No Turismo, Cultura e Desporto, criámos uma 
agenda cultural, e desportiva eclética e dinâmica, 
em que os diversos equipamentos culturais e 
desportivos acolheram um diversificado conjunto 
de iniciativas que promovemos ao longo do ano, 
sobretudo na época mais baixa; realizámos eventos 
âncora que elevaram dentro e fora da região, 
o nome Alcoutim; conseguimos implementar o 
procedimento adequado para a reabertura do 
equipamento turístico que em 2013 encerrou portas 
como “Estalagem do Guadiana”.

Na Mobilidade, Transportes e Abastecimento de 
Água: apoiámos a melhoria significativa em alguns 
pontos de maior necessidade ao nível da rede viária 
e alargámos a oferta pública de transporte com a 
criação de mais uma carreira; elevámos para níveis 
nunca antes alcançados, a cobertura do território 
com água de qualidade, quer ao nível da criação 
de soluções para o abastecimento através de furos, 
quer ao nível da ampliação da rede de condutas de 
abastecimento das Águas do Algarve.

Esta é uma breve síntese do resultado da nossa 
ação enquanto executores sérios e responsáveis 
daquilo que foi o vosso voto de confiança, e que 
nos permitiu, através do trabalho realizado, cumprir 
os compromissos assumidos e contribuir para a 
melhoria das condições de vida dos alcoutenejos e 
para o desenvolvimento do nosso território.

O meu muito obrigado a todos e um bem hajam 
pela vossa confiança.

Um abraço do vosso presidente e amigo,
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 As Grande Opções do Plano e Orçamento da Autarquia 
de Alcoutim para o ano de 2016 enquadraram-se numa estratégia 
de gestão municipal que tem, como principais objetivos gerir 
os recursos em função do interesse público e da melhoria das 
condições de vida da população.

 Apesar dos condicionalismos impostos externa e 
internamente, e mantendo o equilíbrio financeiro da Autarquia, 
Alcoutim é, hoje, um concelho mais moderno, capaz de otimizar os 
seus recursos, com uma maior justiça social, com um investimento 
contínuo na saúde e educação, com melhores infraestruturas, com 
mais emprego e com uma maior e mais eclética dinâmica cultural. 

 A nível de Execução Orçamental, a receita total realizada 
em 2016 foi de oito milhões, 270 mil e 75,41 euros, desagregando-
se em seis milhões, 670 mil e 824,90 euros de receita corrente, 832 
mil e 942,27 euros de receita de capital e 766 mil e 308,24 euros de 
outras receitas. A taxa de execução das receitas realizadas correntes 
atingiu o valor de 98,66 por cento e, das receitas de capital, fixou-se 
nos 82,94 por cento. Do outro lado do balanço, a despesa corrente 
ascendeu aos cinco milhões, 975 mil e 507,32 euros e as despesas 
de capital orçaram em um milhão, 199 mil e 73,07 euros, com uma 
taxa de execução de 93,52 por cento no primeiro caso e de 55,78 
por cento no segundo caso.

 Comparando 2016 e 2015, observou-se uma diminuição das 
despesas do Municipio na ordem dos 193 mil euros (-9,57 %).

 O elevado controlo e mapeamento orçamental permitiram, 
neste último quadriénio, gerar uma poupança próxima dos dois 
milhões e 800 mil euros, com vista à aplicação em investimento, 
para atenuar a redução drástica das transferências de fundos 
comunitários na sequência do encerramento do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN) em 2013. 

 Através da aplicação das poupanças orçamentais obtidas, 
conseguiu-se colmatar as insuficientes receitas de capital e, deste 
modo, realizar um investimento superior aos montantes arrecadados 
por essa via.

 No âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o 
Programa Regional do Algarve CRESC Algarve 2020, foram 
aprovadas as seguintes candidaturas: modernização e capacitação 
administrativa – 221 mil e 653,56 euros; promoção da integração 
social, combate à pobreza e qualquer discriminação – 100 mil euros. 
Já no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
dos Recursos, foram formalizadas candidaturas para o tratamento 
das águas residuais, num montante próximo dos 600 mil euros; e 
de abastecimento de águas, no valor total de um milhão, 351 mil 
e 556,59 euros. No âmbito do Programa Operacional Cooperação 
Transfronteiriça Espanha e Portugal INTERREG V A foram 
formalizadas candidaturas no total de um milhão, 715 mil e 335,91 
euros e, no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, há 
investimentos na ordem dos 235 mil e 679 euros em análise. 

Destaque ainda para os planos 
de ação desenvolvidos de acordo 
com o Programa de Ação para o 
Desenvolvimento dos Recursos 
Endógenos, no valor de um milhão e 
75 mil euros, numa fase de receção de 
candidaturas; e do Programa de Ação 
para a Mobilidade Urbana Sustentável, 
no montante de três milhões, 144 mil e 
494,20 euros, em fase de elaboração.



ALCOUTIM É UMA AUTARQUIA + FAMILIARMENTE 
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 O Município de Alcoutim foi distinguido pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis como «Autarquia + Familiarmente 
Responsável». A Bandeira Verde, símbolo desta distinção, foi entregue ao 
presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves, no dia 7 de dezembro do ano 
transato, em cerimónia realizada no Auditório da Fundação para os Estudos 
e Formação Autárquica (Fundação CEFA), em Coimbra.  “Esta distinção, que 
visa galardoar e divulgar as melhores práticas em matéria de responsabilidade 
familiar, reflexo de políticas responsáveis que promovem a sustentabilidade da 
sociedade e asseguram um futuro melhor, é resultado da aposta do município 
numa estratégia de ação centrada nas pessoas e para as pessoas, assente na 
relação de proximidade com as famílias e na concretização de respostas eficazes 
para as suas problemáticas”, referiu Osvaldo Gonçalves.

 É a primeira vez que o Município de Alcoutim recebe esta distinção 
que, segundo o autarca,  “constitui um reconhecimento do trabalho efetuado 
em prol dos alcoutenejos e o resultado das estratégias, opções e políticas 
sociais que têm sido implementadas e desenvolvidas nos últimos anos”. Através 
desta iniciativa, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis dá 
visibilidade, pelo oitavo ano consecutivo, a todas as boas práticas municipais de 
política de família existentes no país. Nesta 8.ª edição, foram 58 os municípios 
portugueses distinguidos com a Bandeira Verde de «Autarquia + Familiarmente 
Responsável».

ALCOUTIM É O 2º MUNICÍPIO MAIS 
TRANSPARENTE DO ALGARVE

 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 10 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.

 Alcoutim alcançou o segundo lugar a nível regional e o 24º a nível 
nacional, da tabela do Índice de Transparência Municipal relativo a 2016, 
depois de, em 2013, ter ocupado o 229.° lugar, em 2014 a 205.ª posição e, 
em 2015, o 165.° posto, o que evidencia uma subida de 141 lugares neste 
último ano.

 O Índice de Transparência Municipal (ITM) elaborado pela 
Transparência e Integridade, Associação Cívica representante 
portuguesa da ONG anticorrupção Transparency International, mede o 
grau de transparência das Câmaras Municipais através de uma análise 
da informação disponibilizada aos cidadãos nos seus web sites. O 
ITM é composto por 76 indicadores agrupados em sete dimensões: 1) 
Informação sobre a Organização, Composição Social e Funcionamento 
do Município; 2) Planos e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, Tarifas, Preços 
e Regulamentos; 4) Relação com a Sociedade; 5) Contratação Pública; 
6) Transparência Económico-Financeira; 7) Transparência na área do 
Urbanismo.

O esforço da Câmara Municipal de Alcoutim em reforçar e consolidar 
a proximidade e confiança dos seus munícipes e cidadãos em geral, 
empresas e instituições, é reconhecido pela sua posição no ranking do 
ITM, e revela a visão estratégica da autarquia na utilização das ferramentas 
de comunicação digital enquanto instrumentos de transparência da sua 
atuação.
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM ASSEGURA ABERTURA 
DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE VAQUEIROS

 O Município de Alcoutim, representado pelo presidente da Câmara, Osvaldo Gonçalves, e a Administração 
Regional de Saúde (ARS) do Algarve, representada pelo presidente do Conselho Diretivo, Paulo José Morgado, 
assinaram, no dia 23 de maio, um protocolo de colaboração que visa reabrir e revitalizar a Extensão de Saúde de 
Vaqueiros. O documento tem por objeto regulamentar os termos da colaboração institucional a estabelecer entre as 
partes em matéria de investimentos a realizar pelo Município de Alcoutim no edifício entendido como adequado à 
instalação da Extensão de Saúde de Vaqueiros, a antiga Escola Primária, a ceder gratuitamente pela autarquia após 
conclusão de obras de reconversão. 

 Todas as despesas da obra em execução no edifício, no sentido de o adequar à prestação de cuidados de 
saúde, são da inteira responsabilidade do Município, o que implicará um investimento que rondará os 50 mil euros. 
Após a conclusão definitiva da obra, a ARS Algarve compromete-se a reabrir a unidade de saúde com cobertura 
assistencial adequada às necessidades da população local. A unidade irá funcionar preferencialmente dois períodos 
por semana, em horários e dias a definir.  “A assinatura deste protocolo viabiliza o compromisso que assumi de 
diligenciar no sentido de reabrir a extensão de Vaqueiros, salvaguardando assim os interesses da população da 
freguesia no domínio da saúde”, sublinha o presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves.

 Após o encerramento desta unidade, a 12 de outubro de 2013, e ainda antes da sua tomada de posse, Osvaldo 
Gonçalves insistiu em respostas por parte da tutela para o problema gerado em Vaqueiros. O fecho da extensão de 
saúde implicou que os utentes, maioritariamente idosos, passassem a deslocar-se à unidade mais próxima, que chegou 
a distar mais de 40 quilómetros. “Não cruzámos os braços e, ao fim de mais de três anos de luta nos gabinetes, iremos 
ter novamente médico em Vaqueiros”, declarou Osvaldo Gonçalves.
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UNIDADE MÓVEL CONTINUA A LEVAR CUIDADOS 
DE SAÚDE ATÉ JUNTO DOS ALCOUTENEJOS

 Com o objetivo de manter em 
funcionamento os serviços prestados pela extensão 
de Martim Longo da Cruz Vermelha Portuguesa, em 
estreita articulação com os serviços municipais de 
saúde e ação social, o Município de Alcoutim vai 
apoiar financeiramente a instituição com uma verba 
de 54 mil euros. O apoio será atribuído no âmbito 
de um protocolo de colaboração com a delegação 
de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, onde foi 
integrada a extensão de Martim Longo, aprovado 
em reunião de Câmara realizada no dia 8 de março.

 O apoio da autarquia será também logístico, 
mediante a cedência de uma viatura automóvel 
adaptada para as funções de Unidade Móvel 
de Saúde (UMS). Por sua vez, a Cruz Vermelha 
compromete-se a manter em funcionamento 
a UMS, a realizar o serviço permanente de 
ambulância com pessoal especializado e a prestar 
o serviço de psicologia clínica, duas vezes por 
mês, aos munícipes sinalizados e encaminhados 
pelo gabinete municipal de Ação Social, Saúde e 
Educação. 

 As consultas de Psicologia Clínica dirigem-se 
à população em geral, têm uma periodicidade 
quinzenal e são gratuitas. 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PERMITE 
MELHORAR OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA 
ÁREA DA SAÚDE, AÇÃO SOCIAL  E EDUCAÇÃO
 Visando a continuação dos serviços de 
fisioterapia, educação, enfermagem, terapia da fala, 
nutrição e apoio psicossocial à população do concelho, 
o Município de Alcoutim aprovou, no passado dia 25 de 
janeiro, a renovação de um protocolo de colaboração com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoutim. A garantia destas especialidades é assegurada 
com um apoio financeiro anual de 42 mil e 600 euros.

No âmbito do protocolo, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários proporciona sessões gratuitas de 
fisioterapia, nutrição e enfermagem aos munícipes que 
apresentem situação de isolamento social, demências 
ou diminuição da funcionalidade da marcha. As sessões 
decorrem em todas as IPSS’s do território que tenham 
valências de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar de 
Idosos. 

Desde a implementação deste serviço, em março de 2014, 
foram asseguradas um total de 290 consultas, até final do 
ano de 2016. A UMS está especialmente vocacionada para a 
prevenção e vigilância junto da população mais idosa e com 
mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Dotada de 
pessoal especializado, nomeadamente médico, enfermeiro, 
condutor e socorrista, a unidade de saúde presta cuidados 
médicos e de enfermagem em todas as povoações do concelho.

A instituição dá igualmente resposta às solicitações de 
fisioterapia da população ativa sempre que o Centro de 
Saúde não tenha capacidade de resposta. 

A terapia da fala, que começou por se dirigir a crianças 
e jovens a frequentar infantários, educação itinerante 
e escolas do concelho, ganhou maior capacidade 
para responder a outras situações já referenciadas na 
população em geral. 

 Nos termos do documento, é também prestado 
apoio às associações juvenis, na prática das várias 
modalidades desportivas e realização de ações de 
sensibilização relacionadas com a prevenção de 
lesões, e promovidas sessões de esclarecimento junto 
da população escolar, no que se refere à postura e 
utilização de mochilas e outras ações que venham a ser 
agendadas. 
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS CONTA COM O APOIO DA 
AUTARQUIA NA AQUISIÇÃO DE NOVA VIATURA

 Visando a aquisição de uma carrinha adaptada ao transporte de pessoas 
com mobilidade reduzida, a Câmara Municipal de Alcoutim concedeu uma 
comparticipação financeira, no montante de 12 mil e 594 euros, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim. A compra deste veículo 
representa um investimento superior a 47 mil euros, financiados em cerca de 35 
mil euros no âmbito de uma candidatura apresentada à 2ª edição do «Movimento 
Mais para Todos». O subsídio atribuído pela autarquia permitirá à associação 
humanitária fazer face ao valor não comparticipado pela iniciativa solidária.

 O «Movimento Mais para Todos» é uma iniciativa da SIC Esperança com 
o objetivo de financiar projetos de Instituições Particulares de Solidariedade 
Social que promovam escolhas socialmente responsáveis no sentido de apoiar as 
comunidades locais. 

 Estando adaptada ao transporte de cadeiras de rodas, a nova carrinha 
facilitará a deslocação de utentes com mobilidade reduzida, o que vai melhorar 
significativamente o serviço prestado pela associação.

PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA CONTRIBUI PARA A MELHORIA DA 
SAÚDE ORAL DA POPULAÇÃO
 Foi aprovada, no dia 11 de janeiro, a renovação, por mais um ano, do acordo de colaboração entre o Município 
de Alcoutim e a Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim visando o tratamento de munícipes na área da saúde oral. 
No âmbito deste programa, a Câmara Municipal transfere para a Santa Casa da Misericórdia local uma verba de 12 mil 
euros, com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar, na área da saúde oral, a população com baixos rendimentos.

 Esta iniciativa evita demoradas e dispendiosas deslocações aos concelhos vizinhos, facto que, aliado às 
reformas precárias, levou a que muitas pessoas arrastassem problemas de doença oral, que assim têm oportunidade 
de resolver. Durante o ano de 2016 foram proporcionadas cerca de quatro centenas de consultas. 
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TRATAMENTO TERMAL PROMOVE A SAÚDE DOS 
MUNÍCIPES

 A Câmara Municipal de Alcoutim desenvolve, na área da saúde e ação social, diversos programas e atividades 
de promoção da saúde e promoção do envelhecimento ativo, sendo um deles o tratamento termal a doentes do foro 
ortopédico, reumatológico, respiratório e da pele, que teve lugar, de 4 a 11 de março, nas Termas de São Pedro do Sul, 
distrito de Viseu. O objetivo da medida é facilitar o acesso deste tipo de tratamentos a todos os cidadãos do concelho 
com problemas de saúde e, por conseguinte, com necessidade de realizar estas terapêuticas. A autarquia garante o 
custo dos tratamentos e o transporte, ficando as despesas de alojamento por conta dos beneficiários.

 A ação, para além do tratamento prescrito pelo médico responsável das Termas, proporcionou ainda aos 
participantes uma estadia de absoluta tranquilidade, em convívio com a natureza e um programa cultural e de lazer, 
organizado pela administração daquela unidade de saúde e bem-estar. 

CARTÃO SOCIAL APOIA AGREGADOS 
FAMILIARES CARENCIADOS
 Atenta à grave situação socioeconómica de 
alguns agregados familiares, a autarquia decidiu apoiar 
os agregados familiares mais carenciados, através da 
redução das taxas ou tarifas provenientes dos serviços 
prestados pelo município. Esse direito ganha corpo 
num Cartão Social que pode ser utilizado por todos os 
elementos que integram o mesmo núcleo familiar, isto é, 
que vivam em comunhão de mesa e habitação. 

 O Cartão Social confere descontos de 50 por 
cento nos seguintes serviços: execução de ramais de 

ligação de água e esgotos domésticos; limpeza de fossas 
séticas; obtenção de alvará de construção e de alvará 
de utilização; entrada na piscina municipal; aplicação do 
tarifário social dos serviços de abastecimento de água, 
saneamento de água residuais e gestão de resíduos 
urbanos, previsto nos respetivos regulamentos. O cartão 
é válido por um ano e renovar-se-á, a requerimento 
do interessado, por igual período, se a situação 
socioeconómica do seu titular se mantiver, após 
verificação pelos serviços sociais desta autarquia. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO DE 
ALCOUTIM APROVADO

 Em reunião do Conselho Local de 
Ação Social de Alcoutim (CLASA), do passado 
dia 3 de março, foi aprovado o Diagnóstico 
Social do Concelho, o qual corresponde 
a um trabalho de revisão e atualização 
do documento anterior. Este diagnóstico 
proporciona um melhor conhecimento da 
situação local atual, participado e focalizado 
nas necessidades prioritárias. 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS APOIA 
FAMÍLIAS CARENCIADAS
 A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, a 11 de janeiro, a lista final do concurso de atribuição de seis fogos 
de habitação social municipal em regime de renda apoiada. No cumprimento das imposições legais que estabelecem o 
novo regime do arrendamento apoiado para habitação (Lei N.º 81/2014, de 19 de dezembro), bem como o recentemente 
aprovado «Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão de Habitação Social em Regime de Renda Apoiada», que 
veio permitir uma maior equidade e eficiência na gestão do património habitacional municipal, o referido concurso, 
teve por objetivo arrendar três habitações em Vaqueiros e três em Alcoutim.  

 O contrato de arrendamento entre o Município de 
Alcoutim e os candidatos a quem foram atribuídos os fogos 
tem o prazo de 10 anos, renovando-se automaticamente por 
períodos sucessivos de dois anos, desde que se mantenham 
os pressupostos que justificaram o arrendamento ao 
agregado em causa. Os fogos destinam-se exclusivamente 
a residência permanente dos agregados familiares aos 
quais são atribuídos, não podendo ser-lhes dado outro fim. 
Os titulares da ocupação do fogo e o respetivo agregado 
familiar deverão igualmente manter residência permanente 
na habitação que lhes estiver atribuída.  

 A referida reunião começou com a apreciação e aprovação dos pedidos de adesão ao Conselho Local de Ação 
Social de Alcoutim (CLASA) da Associação Pró-Partilha e Inserção do Algarve, do Banco Alimentar Contra a Fome 
do Algarve e da Delegação de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa. Logo de seguida deu-se a eleição do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Alcoutim, do qual fazem parte, enquanto membros fixos, a Segurança Social, a Câmara 
Municipal de Alcoutim e o Centro Paroquial de Vaqueiros.

 A Rede Social assume-se como uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, 
visando, em última instância, o combate à pobreza e exclusão social numa perspetiva de promoção do desenvolvimento 
social, assente em parcerias efetivas e dinâmicas e num planeamento integrado e sistemático. A rede é materializada por 
via do Conselho Local de Ação Social (CLASA), que foi formalizado, no concelho de Alcoutim, no dia 10 de dezembro 
de 2004, tendo, desde essa altura, produzido o Pré-Diagnóstico Social (2006), Diagnóstico Social (2007) e Plano de 
Desenvolvimento Social (2009-2011). Contudo, dada a complexidade das dinâmicas sociais, a multidimensionalidade 
dos fenómenos de pobreza e exclusão social, bem como o contexto de crise económica e social que o país tem 
vindo a enfrentar nos últimos anos, tornou-se premente proceder à atualização destes documentos, constituindo o 
Diagnóstico Social o primeiro passo de um processo de planeamento com vista à intervenção no combate à pobreza 
e promoção da inclusão social.  
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MEDIDAS DE COMBATE À EXCLUSÃO PROMOVEM 
A INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES
 Para fazer face às desigualdades sociais subjacentes à problemática da pobreza e exclusão social, a Câmara 
Municipal de Alcoutim aprovou, a celebração de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia que visa a integração 
profissional de munícipes em situação de maior vulnerabilidade. Assim, no âmbito do acordo válido por um ano, a 
autarquia atribui à Santa Casa da Misericórdia de Alcoutim uma comparticipação financeira no valor de 39 mil e 600 
euros para suportar as despesas do projeto.  

 A Câmara Municipal de Alcoutim, através do Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação, realiza o 
levantamento dos munícipes em condições de integrar o projeto e promoverá o contato com estes por forma a 
auscultar a recetividade e disponibilidade para o desempenho das várias atividades/ações. Por seu lado, a Santa Casa 
da Misericórdia de Alcoutim acorda com os munícipes a integrar a atribuição de uma bolsa mensal, para que estes 
desenvolvam as referidas atividades, ficando a entidade responsável por lhes fornecer a formação adequada para esse 
fim, assim como prestar-lhes qualquer apoio psicossocial necessário. 

 Empenhado em assegurar a coesão social no concelho, o Município de Alcoutim tem assumido, de forma 
concertada, estratégica e sustentável, um conjunto de políticas de inserção na vida profissional, em estreita colaboração 
com as juntas de freguesia e consolidando as parcerias existentes com as instituições que integram a Rede Social. 
O intuito é potenciar a utilização racional de diversos programas existentes no âmbito da integração e formação 
profissional de forma a ir ao encontro das necessidades da população.   

ALCOUTIM ENTREGOU BOLSAS DE ESTUDO
PARA O ANO LETIVO 2016/2017

 O Salão Nobre dos Paços do Município de Alcoutim recebeu, no dia 10 de abril, a cerimónia de entrega das 
Bolsas de Estudo «Dr. João Dias», destinadas a estudantes do ensino superior do concelho de Alcoutim. Seguindo 
uma política de apoio e incentivo à frequência do ensino superior, e sendo o apoio aos alunos e suas famílias uma 
prioridade da autarquia, que procura desenvolver ações que fomentem a educação e o ensino, as bolsas constituem 
um importante contributo para a formação e educação dos jovens, bem como para a qualificação de recursos humanos 
concelhios.

 As bolsas de estudo foram entregues pelo Presidente da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves, que dirigiu 
aos jovens presentes uma palavra de incentivo para a continuidade e sucesso na vida académica e, posteriormente, 
na vida profissional. 
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ALCOUTIM CONSTRÓI 21 QUILÓMETROS DE 
NOVAS CONDUTAS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

 Foi aprovada uma candidatura 
do Município de Alcoutim ao programa 
PO SEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos), que contempla a construção 
de infraestruturas de abastecimento 
de água a 13 localidades do concelho 
(Alcaria Alta, Azinhal, Castelhanos, Diogo 
Dias, Fonte Zambujo, Fonte Zambujo de 
Cima, Laborato, Martim Longo, Pão Duro, 
Pessegueiro, Tacões, Tremelgo de Baixo e 
Tremelgo de Cima).

 Trata-se da execução de diversas 
condutas adutoras, de ligação entre o 
sistema em alta (Águas do Algarve) e 
as redes de distribuição das localidades. 
Para além de se estender o serviço a 
populações ainda não abastecidas na área 
de influência do Sistema Multimunicipal 
de Abastecimento de Água do Algarve, a 
empreitada permite alterar as origens de 
água, de forma a evitar a sobre-exploração 
de lençóis de água subterrânea, melhorar 
significativamente a qualidade da água de 
abastecimento e integrar vários sistemas 
num único subsistema, com uma origem 
comum de água (albufeiras de Odeleite – 
Beliche).

 A candidatura, no valor global de cerca de 992 mil 
euros, desenvolve-se em três empreitadas distintas: Conduta 
de abastecimento de água a Pessegueiro e respetiva 
fiscalização - 637 mil e 513,30 euros; Conduta de reforço da 
rede de abastecimento de água de Martim Longo – 63 mil 
e 344,50 euros; Condutas de ligação entre o sistema e alta 
e sistemas em baixa no concelho de Alcoutim – 291 mil e 
773,52 euros. 

 Este avultado investimento é articulável com 
as políticas de criação de infraestruturas na área do 
abastecimento de água, principalmente da melhoria da 
sua qualidade, seguidas pela autarquia nos últimos anos, 
criando-se cerca de 21 quilómetros de novas condutas. A par 
da melhoria das condições de vida da população residente, 
a concretização destes projetos representa também 
uma indiscutível valorização do concelho de Alcoutim, 
funcionando como fator de atratividade a novos residentes 
e como alavanca da economia local, nomeadamente no 
setor do turismo.
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SANEAMENTO BÁSICO FOI ALARGADO NO 
PEREIRO

 A ampliação da rede de 
drenagem de águas residuais do 
Pereiro vai permitir servir diversas 
habitações com rede pública de águas 
residuais, abrangendo várias famílias 
que até agora estavam privadas 
de tais infraestruturas básicas. 
Estas habitações eram servidas por 
fossas séticas individuais, o que 
acarretava alguns problemas a nível 
de manutenção e, consequentemente, 
ambientais, não sendo conducente 
com as necessidades atuais de 
qualidade de vida da população.

 A empreitada foi executada 
por administração direta, recorrendo 
aos meios internos do Município, 
numa rentabilização dos seus recursos 
físicos e humanos que permite 
reduzir significativamente os custos 
da instalação. A obra contemplou 
a instalação de uma conduta de 
drenagem de águas residuais com 
cerca de 200 metros de comprimento 
e de uma estação elevatória e 
respetiva conduta elevatória, com 
300 metros de extensão. 

 As águas residuais recolhidas 
são encaminhadas para a Estação 
de Tratamento de Águas Residuais 
do Pereiro, da responsabilidade da 
empresa concessionária do Sistema 
Multimunicipal de Saneamento do 
Algarve, Águas do Algarve, S.A.. O 
custo da obra foi de cerca de 11 mil 
euros, acrescido do valor da mão-de-
obra, por administração direta.
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FUNDOS COMUNITÁRIOS VÃO PERMITIR 
REABILITAÇÃO URBANA EM MARTIM LONGO

 Diversas ruas da Aldeia de Martim Longo 
vão ser alvo de um projeto de revitalização urbana, 
designadamente a Rua Dr. Antero Cabral, a Rua Coronel 
Figueiredo Valente, o Largo da Igreja, o Largo Padre 
Roger Henri Pille e pequenos troços transversais que 
ligam estas ruas e largos. A operação urbanística visa 
reabilitar os arruamentos pedonais e rodoviários, 
pretendendo fornecer e devolver à população local e 
visitante uma maior segurança e qualidade do espaço 
urbano. 

 Também um espaço devoluto onde existem 
atualmente recipientes para resíduos urbanos, junto 
ao Centro de Dia e Igreja Matriz, irá ser requalificado. 
O intuito é criar um espaço de tranquilidade, com a 
instalação de dois bancos em madeira e com os restantes 
equipamentos de apoio (papeleiras, bebedouro e um 
depósito para resíduos urbanos enterrado). 

Promove-se ainda a replantação de duas árvores 
endógenas de médio porte (oliveiras), com o 
aproveitamento dos muros que delimitam as caldeiras 
para a execução de bancos em cimento forrados ao 
cutelo com pedra da região (xisto). Está igualmente 
prevista a execução de um lugar para estacionamento/
parqueamento para veículos prioritários e para pessoas 
com mobilidade condicionada.  

 Neste projeto de revitalização urbana está 
ainda incluído, no Adro da Igreja, a substituição do 
pavimento existente em pedra de ardósia por calçada 
à portuguesa, homogeneizando a intervenção nos locais 
mais concorridos e visitados da povoação.
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Abertura de Valeta de Pluviais 
Cortes Pereiras

Abertura de Estrada Agrícola 
Guerreiros do Rio

Arranjos Exteriores
Barroso

Construção de Abrigo 
Rodoviário
Guerreios do Rio

Construção de Aquedutos 
- Estrada Torneiro - Pontal

Construção de Arruamentos
Pessegueiro

Colocação de Caixa de 
Água
Praia Fluvial de Alcoutim

Colocação de Caixa de 
Esgotos e Acimentação de 
Rua -Alcoutim

Construção de Abrigo 
Rodoviario
Cortes Pereiras

Colocação de Espelho 
Parabólico
Alcarias e Vaqueiros

Arranjos de Muro
Alcoutim

Colocação de Banco
Diogo Dias

Colocação de Caixa de Correio
Alcoutim
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Construção de Rampa de Acesso de Veiculos
Cortes Pereiras

Limpeza de Barreiras
- Estrada Vaqueiros - Cabaços

Reparação de Estrada 
Balurcos - Pontal

Reparação de Marinas
Guerreiros do Rio

Reparação do Barranco 
Corte Tabelião

Reparação de Mobiliario 
Urbano
Balurcos de Baixo

Limpeza de Estrada 
Agrícola
Montinho Das Laranjeiras

Reparação de Passagem 
Fernandilho

Reparação de Caminho 
Montinho da Varzea

Reparação de Caminho 
Agrícola
Lourinhã - Alcoutim

Limpeza de Estrada Agricola 
Vaqueiros

Limpeza de Rua 
Balurco de Baixo

Limpeza de Valetas na EN124
Martim Longo
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 O Município de Alcoutim e a EDP Distribuição assinaram um protocolo 
para a progressiva substituição da atual tecnologia de iluminação pública 
pela tecnologia LED. O que se pretende é introduzir a luminária LED como 
material de uso corrente na iluminação pública, ao abrigo dos atuais contratos 
municipais de concessão de distribuição de energia elétrica.

 A tecnologia LED tem evoluído significativamente nos últimos anos, 
tornando-se mais madura a nível técnico, com grandes repercussões ao nível 
da diversidade de oferta e da redução de preços. Numa perspetiva económica, 
a tecnologia LED é hoje claramente mais interessante do que a tecnologia de 
vapor de sódio de alta pressão (VSAP), em particular devido à sua superior 
eficiência energética.

 Com base nestes pressupostos, a Autarquia de Alcoutim e a EDP 
Distribuição entenderam como oportuno a revisão do Anexo I ao Contrato 
Tipo de Concessão. Nos termos do Protocolo, será dada prioridade à criação 
de novas redes de iluminação pública, na substituição de luminárias de vapor 
de mercúrio e equipamentos obsoletos. Assim, as novas redes de iluminação 
pública serão já com luminárias LED e será feita a substituição de luminárias 
de vapor de mercúrio e equipamentos obsoletos ou em mau estado de 
conservação. Toda a conservação, reparações e reforços das redes continuam 
a ser asseguradas pela EDP Distribuição.

ALCOUTIM APOSTA NUMA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA MAIS EFICIENTE

 No âmbito do lançamento da segunda fase do 
projeto do Governo de implementação da Rede Piloto 
para a Mobilidade Elétrica, o concelho de Alcoutim 
vai ser dotado de dois pontos de carregamento 
semirrápido para veículos elétricos, em via pública. 
A medida, ao criar as condições infraestruturais 
adequadas para que seja viável a utilização de veículos 
elétricos no território, irá posicionar o concelho como 
destino de turismo sustentável e funcionar como fator 
de atratividade turística.

 Os postos serão colocados ao abrigo de 
um Protocolo de Colaboração Institucional para 
a Promoção da Mobilidade Elétrica e do Turismo 
Sustentável na região do Algarve, assinado no dia 18 de 
maio, em Portimão, na abertura do fórum internacional 
de projetos de mobilidade urbana sustentável. A 
cerimónia contou com a presença do secretário de 
Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e da 
secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

MOBILIDADE ELÉTRICA 
CONTRIBUI PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL

 O protocolo conta com a participação do 
Turismo de Portugal, a Mobie.E, uma empresa que 
instala e gere pontos de carregamento de veículos 
elétricos, da Comunidade Intermunicipal do Algarve 
(AMAL) e da Associação dos Industriais de Aluguer de 
Automóveis Sem Condutor (ARAC) e visa a promoção 
da mobilidade elétrica e do turismo sustentável na 
região do Algarve. Os objetivos são promover a 
implementação de uma rede de carregamento de 
veículos elétricos extensível a todos os municípios da 
região do Algarve; criar mecanismos de diferenciação 
positiva para os cidadãos e visitantes que circulam na 
região, nomeadamente através de apoios e isenções 
temporárias de pagamento no carregamento e no 
estacionamento; criar oferta para que os turistas 
possam dispor de viaturas elétricas durante a sua 
estada; e desenvolver uma campanha de promoção e 
sensibilização para uma mobilidade sustentável focada 
no turismo do Algarve.

 Esta iniciativa permite 
reforçar a aposta na eficiência 
energética e na gestão inteligente 
das redes, com manifesta melhoria 
na qualidade de serviço. As 
medidas a adotar não só terão 
impacto na área ambiental, como 
permitirão uma maior economia de 
custos.



18 || EDUCAÇÃO

18  BOLETIM MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM APOIA CDCS DE 
MARTIM LONGO

 A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alcoutim 
organizou, com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim, diversas 
atividades durante abril, no sentido de assinalar o Mês Internacional 
da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Com esta iniciativa 
pretendeu-se consciencializar a comunidade para a importância da 
prevenção dos maus-tratos na infância, promover o fortalecimento 
das famílias, no sentido de uma parentalidade positiva, responsável 
e afetuosa, e dar a conhecer às crianças e jovens os seus direitos.

 As atividades decorreram sobretudo em contexto escolar, 
junto dos alunos do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, e 
incluíram diversas ações de sensibilização, debates, leitura e 
exploração de histórias reais e fictícias de maus tratos. Um dos 
destaques foi para a apresentação do livro «A Viagem de Peludim», 
em sessões dinamizadas pela coautora Vânia Beliz, no dia 21 de 
abril, às 9h30, na Escola Básica Integrada de Alcoutim, e às 13h30 
e 15h, na Escola Básica Prof. Joaquim Moreira. Para além de um 
livro, «A Viagem de Peludim» é um projeto dirigido às crianças 
que frequentam a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e pretende, de forma lúdica, esclarecer os mais novos sobre 
o seu corpo, as suas transformações, a conceção e o nascimento, 
abordando também as temáticas da igualdade de género, do 
respeito pela diferença e da prevenção da violência sexual.

 Considerando o apoio social prestado à população da 
freguesia, em especial nas suas valências de jardim-de-infância, 
creche e ATL, a Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, no dia 24 de 
maio, atribuir uma comparticipação financeira no montante de 30 mil 
euros anuais ao Centro de Desenvolvimento Cultural e Social (CDCS) 
de Martim Longo. A atribuição deste apoio resultou da necessidade 
de salvaguarda dos interesses da população, assegurando a solidez 
financeira do Centro de Desenvolvimento Cultural e Social de Martim 
Longo, conhecido como «Casa da Criança».

 O apoio é atribuído a título de comparticipação nos encargos 
decorrentes da gestão e manutenção para o funcionamento do 
CDCS. O mesmo prevê ainda a cedência de colaboradores para 
desempenhar funções na Piscina Municipal e, assim, permitir o 
acréscimo do número de utentes deste equipamento desportivo.

PROGRAMA DE INICIATIVAS ASSINALA MÊS 
INTERNACIONAL DA PREVENÇÃO DOS
MAUS -TRATOS NA INFÂNCIA

De realçar também a apresentação da peça de teatro «O Silêncio de Sara», pela ACTA – A Companhia de Teatro do 
Algarve, no dia 26 de abril, no Espaço Guadiana, em Alcoutim. Trata-se de uma peça dirigida aos alunos do 3.º ciclo 
do ensino básico (maiores de 12 anos), aberta à participação de toda a comunidade, em que a atriz Tânia da Silva 
interpreta o papel de uma jovem adolescente que sofreu abusos e violações até encontrar força para dizer «Não». 
Esta peça baseia-se num testemunho verídico e permitiu a reflexão sobre a violência e abusos sexuais e formas de 
prevenção dos maus tratos.
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JOVENS ALCOUTENEJOS INTEGRAM PROGRAMA 
UNIVERSIDADE JÚNIOR

Foi renovado por mais um ano o protocolo de colaboração entre o município de 
Alcoutim e a Universidade do Porto, existente desde 2014, com vista ao apoio da 
participação de jovens alcoutenejos no Programa Universidade Júnior. Estas atividades 
constituem uma oportunidade de contacto real da juventude alcouteneja com a oferta 
educativa da academia portuense e de aprofundamento do conhecimento deste nível 
de ensino, contribuindo para a sua preparação para a transição para o ensino superior.

A experiência anterior comprova a mais-valia destes protocolos para incentivar 
à prossecução de estudos de nível superior, da tomada de decisão vocacional 
informada e do desenvolvimento pessoal, social e educativo dos jovens. Assim sendo, 
o Programa Universidade Júnior - Verão em Projeto, teve lugar em julho, envolvendo 
estudantes do 9.º ao 11.º ano de escolaridade, com a Câmara Municipal de Alcoutim 
a contribuir com uma verba de dois mil e 625 euros para a divulgação, transporte e 
alojamento. 

ALCOUTIM RECEBEU DELEGAÇÃO DE BLAIN

 A Mairie de Blain, em parceria 
com a Câmara Municipal de Alcoutim, o 
Agrupamento de Escolas do Concelho 
de Alcoutim e o Collège Saint Laurent, 
de Blain, candidatou-se, no ano letivo 
de 2016/2017, ao programa comunitário 
ERASMUS + com o projeto ERASMUS+ 
Blain/Alcoutim. Este projeto consiste na 
apropriação do rico património medieval 
local por um grupo de alunos das escolas 
portuguesa e francesa, e a sua valorização 
com a criação de um documentário 
Web, suporte de comunicação numérica 
comum, bilingue e posteriormente 
traduzido para inglês, a fim de facilitar a 
compreensão do sítio web aos visitantes. 
O projeto permitiu, dentro do quadro 
da geminação desenvolvido desde 
2005, o intercâmbio entre os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Alcoutim e 
do Collège Saint Laurent, de Blain. 

 A 20 de fevereiro, integrado 
no programa do Intercâmbio escolar 
Alcoutim/ Blain, o Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos 
Santos Gonçalves, recebeu a delegação do 
Collège Saint Laurent, de Blain, constituída 
por 26 alunos e três professores assim 
como os correspondentes portugueses, 
e os membros da direção e docentes do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Alcoutim.

 O trabalho desenvolvido pelos intervenientes no projeto 
ERASMUS+ Blain/Alcoutim pode ser seguido na página https://www.
facebook.com/Projet-Erasmus-BlainAlcoutim-355985048104598/.
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CONCELHO DE ALCOUTIM ACOLHEU SEMANA 
DE CAMPO DO MESTRADO EM GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DE ESPAÇOS RURAIS

 Teve lugar, de 3 a 7 de abril, no concelho de Alcoutim, 
a «Semana de Campo» do Mestrado em Gestão Sustentável dos 
Espaços Rurais. Na sessão de abertura participaram Osvaldo 
Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, 
Francisco Serra, Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, António Branco, Reitor da 
Universidade do Algarve e Maria Fernanda Rollo, Secretária de 
Estado da Ciência, Investigação e Ensino Superior, entre outras 
individualidades.

 A «Semana de Campo» teve a presença de diversos 
especialistas nas áreas científicas do curso e incluiu visitas de 
campo, trabalhos práticos e seminários, com o objetivo de 
consolidar e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos, 
com especial ênfase nas temáticas das unidades curriculares 
de Ordenamento do Território e de Política Agrícola e 
Desenvolvimento Rural. Recorde-se que o Mestrado em Gestão 
Sustentável dos Espaços Rurais tem três semestres, equivalentes 
a 90 ECTS, e funciona em regime de e-learning, com esta semana 
de campo presencial, onde estudantes e docentes estiveram em 
Alcoutim.

 As sessões públicas da «Semana de Campo» estiveram 
abertas a todas as pessoas, pretendendo criar oportunidades de 
comunicação e atualização em matérias de interesse e relevância 
atuais para o desenvolvimento de Espaços Rurais. O mestrado 
em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais conta com o apoio do 
Município de Alcoutim.

JOVENS DE ALCOUTIM APRENDEM 
DANÇA E ENCENAÇÃO COM O 
APOIO DA AUTARQUIA

 Com o objetivo de promover uma maior diversidade das 
atividades de enriquecimento curricular dirigidas aos alunos do 1.º 
ciclo, a Câmara Municipal de Alcoutim assinou um protocolo com 
a «Corpo de Hoje», associação cultural sedeada em Tavira, para 
a dinamização de atividades pedagógicas no domínio artístico, 
designadamente dança, oficinas temáticas e encenação.

 De acordo com o documento, esta colaboração implica 
um encargo de 680 euros mensais da parte do município. Em 
contrapartida, a «Corpo de Hoje» vai dinamizar duas aulas 
semanais nas áreas da dança e encenação, uma na Escola de 
Martim Longo com a ocupação de dois tempos letivos dirigida às 
duas turmas existentes no 1.º ciclo; e outra na Escola de Alcoutim, 
com ocupação de um tempo letivo. Nos meses de julho e agosto, 
as atividades abrangem também as crianças do 2.º e 3.º ciclos, 
como atividades de tempos livres. 
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AULAS DE GUITARRA PROMOVEM A EDUCAÇÃO 
MUSICAL DOS JOVENS ALCOUTENEJOS

 A Câmara Municipal de Alcoutim renovou o protocolo de colaboração 
existente com a Associação de Guitarras do Algarve (AGA) para apoiar o 
projeto da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, com a atribuição de 
uma comparticipação financeira, no valor de 14 mil e 177 euros, de auxílio à 
execução do seu plano de atividades. 

 Na base deste apoio está o objetivo lúdico e social de ocupação de 
crianças e jovens no aprendizado de um instrumento musical, nomeadamente 
a guitarra clássica. Em contrapartida, a AGA comprometeu-se a promover 
e divulgar o projeto «Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve» a nível 
local, regional, nacional e internacional, bem como a organizar e dinamizar 
atividades complementares à formação dos polos de Alcoutim e Martim 
Longo, nomeadamente Encontros Globais e Encontros Interassociativos (um 
por polo) anualmente. 

CRIANÇAS 
EM FESTA EM 
ALCOUTIM
 As gerações mais novas são 
o nosso futuro e, por isso, a Câmara 
Municipal de Alcoutim reserva 
sempre um carinho especial para as 
crianças do concelho. Neste âmbito 
e integrado na iniciativa “Mês da 
Criança”, no dia 18 de maio, os 
alunos do 1.º ciclo do Agrupamento 
de Escolas do Concelho de Alcoutim 
realizaram uma animada visita ao 
Badoka Safari Park. Depois, no dia 
1 de junho, foi a vez dos alunos do 
2.º ciclo rumarem à capital algarvia 
para assistirem a um filme nas salas 
de cinema do Fórum Algarve, com 
os colegas do 3.º ciclo a repetirem 
o programa no dia 2 de junho. 
Finalmente, no dia 20 de junho, 
todos os alunos do infantário, do 
1.º ciclo e do 2.º ciclo vibraram com 
a peça de teatro «João e o pé de 
feijão», que foi a cena no Espaço 
Guadiana, em Alcoutim.

VATE DEU 
ABRAÇOS EM 
ALCOUTIM
 O VATE – Vamos Apanhar 
o Teatro da ACTA – A Companhia 
de Teatro do Algarve levou o 
espetáculo «Dá-me um abraço» 
às crianças do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico do Agrupamento de Escolas 
de Alcoutim, nomeadamente da 
EBI de Alcoutim, no dia 26 de abril 
e, no dia seguinte, da EB Prof. 
Joaquim Moreira, em Martin Longo.  

 «Dá-me um abraço» conta 
as aventuras de um menino que 
viaja pelo mundo à procura de 
um abraço. As suas aventuras são 
narradas por uma neurocientista 
que vai explicando o que acontece 
ao corpo humano quando se tem a 
sorte de receber ou o prazer de dar 
um abraço. A companhia teatral 
tem levado «oxitocina», conhecida 
como a hormona do amor e da 
felicidade, por esse Algarve fora, 
para ajudar os meninos e meninas a 
perceber a verdadeira importância 
de um abraço.

 O VATE é uma sala de 
espetáculos sobre rodas, um 
Teatro em movimento, único no 
país. 

Ficou também protocolado a 
realização de um concerto da 
Orquestra Juvenil de Guitarras do 
Algarve, no âmbito dos Encontros 
Interassociativos. A formação em 
ambos os polos acontece uma vez 
por semana, com a duração de 
duas horas.

O projeto assenta na transformação 
de um autocarro de dois pisos 
em sala de espetáculos com 
palco, plateia, régie e camarins. 
Desde 2006 que trabalha com 
as comunidades do interior 
algarvio, de baixa densidade 
populacional, geograficamente 
afastadas dos centros culturais e, 
consequentemente, das atividades 
artísticas e culturais. Por esse 
trabalho foi agraciado com o 
Prémio Gulbenkian Educação em 
2010.

 «Dá-me um abraço» foi 
criado a partir de um texto de Ana 
Paula Guerreiro, com Encenação 
e Conceção Cénica de Jeannine 
Trévidic e interpretação de Sara 
Mendes Vicente, As marionetas são 
de Patrícia Chambino e a Direção 
de Produção cabe a Luís Vicente.
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM ATRIBUI 144 MIL EUROS 
À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALCOUTIM

 A Câmara Municipal de Alcoutim 
aprovou a renovação do protocolo 
de colaboração com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Alcoutim, nos termos do qual se 
compromete a transferir para a instituição 
uma verba global no valor de 144 mil 
euros, em 12 prestações mensais de 12 
mil euros. A autarquia vai igualmente 
pagar os prémios de seguro relativo à 
«Apólice do Seguro do Bombeiro», bem 
como os seguros de Acidentes Pessoais. 
No total, verifica-se um reforço de 20 por 
cento face às verbas atribuídas em anos 
anteriores àquela associação.

ENTREGA DE FARDAMENTO A FUNCIONÁRIOS 
PERMITE O DESEMPENHO DE FUNÇÕES COM 
MAIS SEGURANÇA E CONFORTO

 A Câmara Municipal de Alcoutim iniciou a 
entrega, a 3 de abril, de fardamento aos funcionários 
de vários serviços municipais, de modo a exercerem as 
suas funções com maior segurança e conforto. A medida 
está a ser aplicada de forma faseada e, num segundo 
momento, vai-se proceder à entrega do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).

 Participaram na cerimónia de entrega o 
Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 
Gonçalves, e o vereador José Galrito, que sensibilizaram 
os trabalhadores para a utilização dos fardamentos, 
evidenciando a sua importância para o desempenho 
das funções de cada um.

 O protocolo permite assegurar a manutenção de diversos serviços prestados pelos bombeiros, nomeadamente 
no combate a incêndios, na proteção civil, no socorro e transporte de doentes, bem como no socorro a náufragos 
e apoio a outras atividades fluviais. Este apoio financeiro garante também, no âmbito do Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Florestais (DECIF), e no período da Fase Charlie, o pré-posicionamento de uma equipa de 
combate a incêndios florestais em Vaqueiros.
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ESPAÇO GUADIANA DE PORTAS ABERTAS ÀS 
ARTES

 O Espaço Guadiana foi palco, no dia 28 de 
janeiro, da apresentação do livro «D`Alcoutim ao Fado», 
de Carlos Escobar, num evento acompanhado por muito 
fado. A sala encheu para assistir à declamação de vários 
poemas do livro pelas vozes dos «Poetas do Guadiana» 
e com a participação dos fadistas Chico Madureira, 
Filipa Tavares, Hélder Coelho e Inês Graça, com Arménio 
de Melo à guitarra portuguesa e Francisco do Carmo à 
guitarra clássica.

 No dia 10 de fevereiro, nova enchente, desta vez 
por ocasião do concerto de «Morphosis», projeto que 
reúne o trompetista Hugo Alves e o acordeonista João 
Frade. A dupla interpretou temas originais escritos a 
pensar nas potencialidades do trompete e do acordeão 
e que misturam a tradição e a modernidade. A iniciativa 
esteve enquadrada no Programa 365 Algarve do Turismo 
de Portugal.

 A 18 de março, mais música de qualidade no 
Espaço Guadiana, agora do projeto «Esfinge», que 
apresentou o trabalho «Mito(lógico) - Parte I». Em 
palco estiveram os músicos Maria Jones (Voz), Gabriela 
Magalhães (Violoncelo), Luís Leão (Violino), Luís 
Caracinha (Guitarra Clássica), Gabriel Costa (Baixo) e 
Ruben Azevedo (Bateria e Percussão).

 Da música para o teatro de revista, o dia 13 de 
maio levou ao Espaço Guadiana «Ol(h)á Florbela!», com 
as conceituadas atrizes Florbela Queiroz e Vera Mónica, 
bem como Marisa Carvalho, Raquel Caneca e Gonçalo 
Brandão. Foi uma noite dedicada à revista à portuguesa, 
com lotação esgotada e, durante duas horas, o público 
não se cansou de rir e cantar.
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 A agenda da Casa dos Condes prossegue repleta de eventos culturais de diversas áreas e janeiro foi marcado 
pela apresentação do livro «A Casa da Convergência!?», de Manuela Sabino, a cargo de Carlos Brito, e pelas exposições 
«Guias (Re) Descobrir o Algarve Medieval», «A Identidade do Algarve; Forais, Alvarás e Cartas Régias», e «Coleção de 
Banda Desenhada» de Orlando José. Em fevereiro, destaque para a tertúlia «A Palavra Sexta à Noite», no dia 17, com 
a apresentação do livro «O Lugar Sinónimo» de Pedro Tavares e João Pereira. 

CASA DOS CONDES - ESPAÇO DE CULTURA

 A noite de 2 de junho foi dedicada a uma tertúlia 
sobre músicas tradicionais e, de 8 a 17 de junho, esteve 
exposta «Livres en Vie», de JeanMarc Godès. De 19 a 30 
de junho estiveram expostos os trabalhos dos alunos do 
Curso de Fotografia, promovido pela autarquia em finais 
de 2016.

 De 3 a 20 de março esteve patente a exposição de fotografia «Viagem Interior», de Telma Veríssimo, seguindo-
se, de 24 de março a 7 de abril, «Mesa Ajudada», o resultado de uma residência artística entre escoceses e artesãos 
algarvios em Loulé, promovida pelo TASA. No dia 17 de março assistiu-se à tertúlia «Manuel Teixeira Gomes – O 
Homem Político», um tributo prestado por Manuel Pinto dos Santos. 

 A 7 de abril, a Casa dos Condes recebeu a 
conferência «D. Fernando de Meneses, Capitão de 
Ceuta, Conde de Alcoutim e Marquês de Vila Real», 
pelo historiador Fernando Pessanha. De 12 a 30 de 
abril, esteve patente «O 25 de abril na Filatelia», 
após a qual o público pode visitar a exposição de 
pintura «Momentos de Calma», de Maria dos Anjos 
Correia, de 3 a 31 de maio. As tertúlias de sexta à 
noite trouxeram mais uma apresentação de livro, no 
dia 12 de maio, desta vez «A Segunda Primavera», de 
Isabel Vila Pery, a cargo de Manuela Sabino. 
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POPULAÇÃO DE MARTIM LONGO FESTEJOU O
1º DE JANEIRO

 Fiel à tradição, a população de Martim Longo voltou a promover, 
no primeiro dia do ano, um convívio em que todos contribuíram para a 
preparação do churrasco que depois foi degustado pelos participantes. A 
iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim e demonstrou, 
mais uma vez, o espírito de união e camaradagem existente nas gentes de 
Martim Longo.

CANTARAM-SE AS JANEIRAS E OS REIS NO 
CONCELHO DE ALCOUTIM
 A tradição das Janeiras 
voltou a mostrar-se bem viva no 
concelho de Alcoutim e, nos dias 5 
e 6, animaram a freguesia de Martim 
Longo, numa organização do Centro 
Cultural e Recreativo do Laborato 
e da Junta de Freguesia de Martim 
Longo. Deste modo, cantaram-se 
as Janeiras no Lar de Martim Longo, 
Castelhanos, Laborato, Lutão, 
Penteadeiros, Santa Justa, Pêro Dias, 
Barrada, Corte Serranos, Arrizada, 
Diogo Dias, Azinhal, Tremelgo (cima e 
baixo), Pessegueiro, Zorrinhos (cima e 
baixo), Casa Nova, Pereirão, Mestras e 
Barroso.

 Uma semana depois, no dia 12 
de janeiro, a União das Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro também dinamizou 
o cantar das Janeiras, cujo percurso 
percorreu o Lar e Centro de Dia 
de Alcoutim, Quiosque Laranjeiras, 
Quiosque Guerreiros do Rio, no Lar 
e na localidade de Balurcos, Pereiro, 
Santa Marta, Cortes Pereiras e 
Alcoutim.

“SERÕES NA TABERNA” 
SÃO O MOTE PARA A 
CONVERSA
 A Associação dos Amigos de Farelos e Clarines 
dinamizou, nos dias 6 de janeiro, 3 de fevereiro e 3 de 
março, três «Serões na Taberna», tertúlias informais 
onde se debateram várias temáticas, das quais se 
destacam as janeiras, o entrudo e o contrabando. A par 
da conversa, esteve sempre presente o cante alentejano 
e a gastronomia local.

 Os mais pequenos também 
decidiram associar-se a esta 
manifestação cultural profundamente 
enraizada em Portugal, nomeadamente 
os alunos da Escola Básica Integrada 
de Alcoutim e do Centro Infantil «A 
Joaninha», que marcaram presença 
nos Paços do Concelho com o «Cantar 
dos Reis», no dia 13 de janeiro.
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ABRIL FOI MÊS DE BAILES DA PINHA

 Sucederam-se, ao longo do mês de abril, diversos 
Bailes da Pinha um pouco por todo o concelho de Alcoutim, 
com o «pontapé de saída» a ser dado, no dia 8, na sede 
da Associação Grito D’Alegria, em Giões, que organizou o 
evento com o apoio do Município de Alcoutim. A animar o 
baile esteve o acordeonista e vocalista António Manuel.

 No dia 15, realizaram-se mais dois Bailes da Pinha: o 
primeiro em Farelos, organizado pela Associação Amigos 
dos Farelos e Clarines; o segundo no Cais de Alcoutim, 
promovido pelo Centro de Apoio aos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Alcoutim. Este último contou com 
a atuação do organista Helder Reis e da vocalista Elsa 
Jerónimo e aconteceu logo após o término da XII Feira 
dos Doces d’Avó.

 A Paróquia de Nossa Senhora da 
Assunção está a elaborar uma candidatura 
ao Subprograma 2, Candidatura para 
Comparticipação de Equipamentos de 
Utilização Coletiva, ao abrigo do Despacho 
MCOTA n.º 7187/2013 de 11 de abril, para a 
recuperação da Igreja Matriz da Freguesia 
de Giões, que terá um financiamento 
de 75 por cento do montante global da 
intervenção, cabendo à paróquia suportar 
os restantes 25 por cento. Trata-se de 
um edifício de cariz religioso da extrema 
importância para a freguesia de Giões e para 
o concelho de Alcoutim, que se encontra 
identificado para classificação como Imóvel 
de Interesse Municipal, apresentando-se 
atualmente em mau estado de conservação, 
especificamente a cobertura, paramentos, 
vãos e madeiramentos. 

 A Câmara Municipal de Alcoutim 
pretende apoiar a recuperação da Igreja 
Matriz da Freguesia de Giões, sendo que 
o teto da capela-mor apresenta pinturas 
datadas do século XVIII, ainda em razoável 
estado de conservação, que justificará à 
posteriori uma intervenção ao nível do 
património integrado. Assim sendo, a 
autarquia aprovou a atribuição de uma 
comparticipação financeira de 23 mil euros 
à Paroquia de Nossa Senhora da Assunção 
de Giões para assegurar o valor não 
comparticipado da intervenção na igreja 
matriz.

AUTARQUIA APOIA 
A RECUPERAÇÃO DA 
IGREJA MATRIZ DA 
FREGUESIA DE GIÕES 

 Finalmente, no dia 21 de abril, foi a vez do Baile da Pinha encher por completo a Tenda Multiusos da Aldeia do 
Pereiro, com o artista convidado António Manuel, numa organização da Associação Estrela Pereirense.  
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ARQUIVO MUNICIPAL DE ALCOUTIM

 O Arquivo existente na Câmara Municipal de Alcoutim é o conjunto de documentos 
produzidos e recebidos por esta autarquia no âmbito das suas competências, funções e 
relações com outros organismos públicos e privados ao longo dos tempos.

 A informação contida nestes documentos é testemunho dos atos e procedimentos 
administrativos executados e tem essencialmente carácter de prova ou valor probatório 
o que obriga à sua conservação permanente pois a qualquer momento poderá ser 
necessária. Desta forma é fundamental que todos os documentos em papel, e outros 
materiais de suporte, sejam conservados para que a informação se preserve e sirvam de 
prova desde o preciso momento em que são produzidos.

 Estando a Câmara Municipal de Alcoutim enquadrada no universo da Administração Pública significa que tem 
uma vocação para a relação Estado-Cidadão, onde direitos e deveres de ambas as partes devem ser conservados, 
assegurados e/ou acionados. Assim, princípios como o da Administração Aberta, da Transparência ou de Acesso 
à Informação, legalmente instituídos, devem ser praticados pela Administração Pública. No entanto, somente com 
arquivos organizados onde a informação se encontra acessível e comunicável se torna possível a prossecução fluente 

e eficaz das relações da Administração Pública com cidadãos e outras entidades.

 A Câmara Municipal de Alcoutim ao proteger e salvaguardar o seu arquivo demonstra a preocupação com 
a preservação da sua memória e defesa do seu património que não pode nem deve ser esquecido ou alienado. A 
organização, tratamento e difusão do Arquivo Municipal de Alcoutim permite que a instituição conheça a sua história 
institucional, melhore a sua tomada de decisão, torne os atos administrativos mais céleres, incremente e otimize a sua 
relação com o cidadão e outras instituições, dando o passo certo para a modernização administrativa e melhoria da 
qualidade dos seus serviços.

Maria Luísa Pereira
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ALCOUTIM PRESTOU HOMENAGEM AOS 
MILITARES DO CONCELHO QUE COMBATERAM 
NA GUERRA COLONIAL

 O programa de Homenagem aos Militares do 
Concelho de Alcoutim que Combateram na Guerra 
Colonial, organizado pela Câmara Municipal de Alcoutim, 
integrou um conjunto diversificado de iniciativas, tendo-
se iniciado, dia 7 de junho, no Espaço Guadiana com a 
Conferência “Os combatentes, Heróis ou Vítimas...?”, 
que contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, do Tenente 
Coronel António Marques Romeira Matias e do jornalista 
Carlos Albino.

 No Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, dia 10 de Junho, a cerimónia 
de homenagem, propriamente dita, com cerca de 
300 inscritos, teve lugar na Praça da República, em 
Alcoutim, e incluiu o hastear da Bandeira Nacional, 
o descerramento do monumento cuja bênção foi 
realizada pelo Vigário Geral da Diocese do Algarve 
César Chantre, a deposição de coroa de flores, Honras 
Militares, e as intervenções oficiais do Arquiteto Victor 
Brito; do Tenente-Coronel Jorge Manuel Marques 
Pereira, Presidente da Comissão Administrativa do 
Núcleo de Vila Real de Santo António dos Combatentes; 
do Presidente da Comissão de Honra, Tenente - Coronel 
António Marques Romeira Matias; e do Presidente da 
Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos 
Gonçalves. Seguiu-se a entrega de placa alusiva ao 
monumento a todos Combatentes do Concelho de 
Alcoutim e execução do Hino Nacional, após o qual 
houve lugar a um beberete no castelo da vila.

 O monumento situa-se na Praça da República 
e é composto por pedra negra, simbolizando a guerra, 
o desconhecido, o perigo e o continente africano. 
O rasgo abrupto da pedra negra faz surgir a pedra 
branca, simbolizando a pureza, o amor e o desejo de 
liberdade. No monumento encontram-se gravados os 
nomes dos 12 militares que tombaram em campanha, 
assim como três rostos de soldados que representam 
os três ramos das Forças Armadas. Inscrito na pedra 
está também o mapa do continente africano e do sul 
da Europa, onde se encontram com destaque os países 
onde a guerra decorreu – Angola, Moçambique e Guiné, 
e a localização de Portugal. Foi uma justa homenagem 
aos que serviram a Pátria num determinado momento 
da história nacional e que, de uma forma altruísta e 
também ingénua, participaram numa guerra que deixou 
marcas muito vincadas nos próprios, nas famílias, em 
Portugal e nos países onde foi travada. O momento 
vai repetir-se anualmente, no Dia do Combatente, 
sendo simbolicamente colocada uma coroa de flores 
para “reconhecer o esforço, sacrifício e dedicação de 
todos aqueles que, num período particularmente difícil 
da nossa história, deram o seu suor, sangue e lágrimas 
em nome da Pátria”, frisou o Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.
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POEMA SOBRE O MONUMENTO
 

Monumento aos Combatentes 
Uma grande homenagem 
Orgulho das nossas gentes 
Presidente presta vassalagem. 
 
Maneira de fazer justiça 
O processo de homenagem 
Que ultrapassa a injustiça 
Este acto de camaradagem. 
  
Uma acção cultural 
Pedagógica de exaltação 
Do amor vivo a Portugal 
Na defesa da Nação. 
  
Grande reconhecimento 
A todos os combatentes 
Pelo grande sofrimento 
Falecidos e sobreviventes. 
  
Acto de grande dignidade 
Das tradições usadas 
Num espaço de verdade 
De recordações passadas 

Um lugar dignificado 
Para prestar homenagens 
Naquele espaço adequado 
Digno de futuras romagens. 
  
Recordar o passado... 
Que não devemos esquecer 
Na memória consagrado 
Enquanto um português viver. 
  
Alcoutim grande exemplo 
Que todos devem seguir 
Salvaguardar um templo 
A homenagem prosseguir. 

Lagoa, 10 de Junho 2017

Deodato António Paias 
Combatente em Angola 
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LAR NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
INAUGURADO COM  PRESENÇA EXPRESSIVA DA 
POPULAÇÃO

 O novo Equipamento Residencial 
para Pessoas Idosas, denominado como Lar 
Nossa Senhora da Conceição, foi inaugurado, 
no dia 1 de fevereiro. Na cerimónia de 
inauguração presidida pelo Ministro do 
Trabalho da Solidariedade e da Segurança 
Social, José António Vieira da Silva, estivam 
presentes o Presidente da Câmara Municipal 
de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, 
o Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas, 
o Presidente da Junta de Freguesia de 
Martim Longo, Aníbal Cardeira, o Presidente 
da Direção do Centro Paroquial de Martim 
Longo, Albino Martins, e a Diretora do 
Centro Distrital de Faro da Segurança Social, 
Margarida Flores, entre outras entidades.

 Após o descerrar da placa de 
inauguração do Lar, seguiu-se a bênção do 
edifício por D. Manuel Neto Quintas, a visita 
às instalações e as intervenções oficiais. 

 O Lar da Nossa Senhora da 
Conceição implicou um investimento total 
de um milhão, 259 mil e 319,38 euros, 
inteiramente suportado pela Câmara 
Municipal de Alcoutim, tem capacidade 
para institucionalizar 37 pessoas e é gerido 
pelo Centro Paroquial de Martim Longo 
tendo o apoio da Segurança Social. “Este 
equipamento só existe porque se juntaram 
várias vontades: a da comunidade; da 
autarquia, que arcou com a responsabilidade 
financeira da obra e sem isso ela não existia; 
e da Segurança Social, que vai apoiar o 
funcionamento, garantindo, assim, o acesso 
aos beneficiários mais carenciados”, afirmou, 
na ocasião, o Ministro Vieira da Silva. 

 O Presidente da Câmara Municipal 
de Alcoutim relembrou o longo percurso 
efetuado para a concretização deste 
projeto e salientou a importância do 
mesmo para a comunidade, sublinhando 
a importância da obra como resposta às 
necessidades dos idosos, mas também por 
ser geradora de emprego. O novo lar vai 
dotar a freguesia de um equipamento social 
capaz de corresponder às necessidades da 
população e permite que o concelho de 
Alcoutim reforce a sua capacidade nesta 
tipologia de equipamento, indo ao encontro 
das necessidades verificadas no âmbito 
do trabalho de revisão e atualização do 
diagnóstico social do concelho. 
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FESTIVAL DO CONTRABANDO ENCANTOU 
MILHARES DE VISITANTES

 Alcoutim acolheu, entre os dias 24 e 26 de março, 
a primeira edição do Festival do Contrabando e, apesar 
dos condicionalismos meteorológicos, as ruas da vila 
encheram-se com milhares de visitantes e a animação 
foi uma constante. Um dos principais destaques foi, de 
facto, a oportunidade de realizar a travessia pedonal do 
Rio Guadiana entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana. 

 A realização deste festival integrou-se numa 
estratégia de desenvolvimento turístico do concelho, 
assente na promoção do património natural, histórico, 
gastronómico e cultural e o objetivo, de acordo 
com o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, 
Osvaldo Gonçalves, é “criar um evento de referência 
e com expressão regional que assente no critério 
de diferenciação e que se torne num acontecimento 
âncora do programa cultural de Alcoutim”, para assim 
impulsionar o turismo e o desenvolvimento económico 
do concelho.

 A cerimónia de abertura contou com a presença 
de muitos convidados especiais, entre os quais a 
Comissária do Programa «365 Algarve», Dália Paulo; o 
Presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério 
Silva; a Subdelegada do Governo Espanhol, Asunción 
Gravalos; e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, que 
reforçaram a singularidade do evento e o seu potencial. 
O Festival do Contrabando permitiu a realização de um 
sonho antigo da população local, ou seja, a ligação através 
de uma ponte de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, que 
registou cerca de 10 mil travessias nos três dias.

 No primeiro dia do festival tiveram lugar as 
primeiras Jornadas do Contrabando, com a presença de 
historiadores, sociólogos e antropólogos, investigadores, 
professores, poetas, especialistas, que abordaram 
diversas temáticas na área do Contrabando.

 Durante o fim de semana, as vilas de Alcoutim 
e Sanlúcar de Guadiana «vestiram-se» a rigor e 
proporcionaram um cartaz rico em eventos culturais, 
desde espetáculos de música e teatro a artes e ofícios 
tradicionais, arte circense, animação musical. 

 O festival incluiu também, no dia 26 de março, 
uma prova desportiva bastante participada, o «II Trail del 
Guadiana – Historias de Contrabando»

 A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal 
de Alcoutim, em parceria com o Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Guadiana, e contou com o apoio do Governo 
de Portugal, Turismo de Portugal, Região de Turismo do 
Algarve, Programa «365 Algarve», Junta de Andalucia 
e Mancomunidad da Betúria e com o patrocínio da 
Fundación Cajasol e Sendae.  

 Para o sucesso do evento muito contribuíram A 
Moira – Associação de Defesa e Promoção do Património 
do Concelho de Alcoutim, ADECMAR – Associação de 
Desenvolvimento Etnográfico Cultural de Martim Longo, 
Associação Amigos dos Farelos e Clarines, Associação 
Cultural Social e Recreativa Estrela Pereirense, Associação 
de Solidariedade Social, Cultural, Desporto e Artes 
dos Balurcos, Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoutim, GDA – Grupo Desportivo de 
Alcoutim, Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 
1107 de Alcoutim, Inter-Vivos – Associação de Jovens 
do Nordeste Algarvio, Algarve Film Commission, Santa 
Casa da Misericórdia de Alcoutim, Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Alcoutim, Inframoura, Museu do 
Traje de São Brás de Alportel, Museu Municipal de Loulé, 
Associação Los Langories, C.D. Atletismo de Corrales, 
Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, GNR - 
Posto de Alcoutim, Serviço Municipal de Proteção Civil, 
Repartição de Finanças de Alcoutim.
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ALCOUTIM FESTEJOU 25 DE ABRIL COM VÁRIAS 
INICIATIVAS

 A Câmara Municipal de Alcoutim assinalou os 43 anos da 
Revolução dos Cravos com um programa recheado de atividades 
Culturais. No dia 25 de abril, as comemorações começaram com o 
hastear das Bandeiras na Praça da República, seguido de arruada com 
banda musical pelas ruas de Alcoutim. Logo depois teve lugar a Sessão
Solene, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
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 No dia 20 de abril, teve lugar a apresentação, no Espaço Guadiana, do livro de Carlos Brito «Cadeia do 
Forte de Peniche - como foi vivida», à responsabilidade do Almirante Martins Guerreiro. A iniciativa teve o apoio do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim. 

 A música tomou conta da noite de 22 de abril, com o concerto «Domingo Caetano canta…Zeca Afonso», 
também no Espaço Guadiana, numa organização da autarquia alcouneteja. De 12 a 30 de abril esteve patente, na Casa 
dos Condes, a exposição «O 25 de abril na filatelia», de Francisco Leal Paiva. 

 No Pereiro, no dia 25 pelas 11h30, abriu mais uma edição da Feira de São Marcos, uma organização da União 
das Freguesias de Alcoutim e Pereiro que contemplou, da parte da tarde, a atuação dos Ranchos Folclóricos da Junta 
de Freguesia de Martim Longo, da Casa do Povo de Santa Catarina da Fonte do Bispo e de Quelfes. A animação 
prosseguiu, depois, com um baile do Duo Reflexo.
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ALCOUTIM AFIRMA O SEU POTENCIAL NATURAL 
NA ÁREA DAS CAMINHADAS

 O IV Festival de Caminhadas de Alcoutim animou o fim 
de semana de 8 e 9 de abril, numa organização da autarquia 
local com o apoio da Associação dos Amigos dos Farelos 
e Clarines, Proactivetur, Agostinho Gomes – Atividades 
Fotográficas, Associação Odiana, Guadiana Extremme, 
Associação Almargem, Terra Firme. O evento já conquistou 
adeptos de todo o país e mesmo do outro lado da fronteira 
e oferecia aos participantes a possibilidade de escolher entre 
várias caminhadas temáticas: «Sender Kayak – Caminhada e 
Kayak – Ribeira Grande de Sanlúcar de Guadiana»; «Aventura 
no Baixo Vascão»; «Passeio Fotográfico Entardeceres de 
Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana»; «Caminhada Rota do 
Guadiana pela GR15 (Odeleite –Alcoutim)»; «Da morte ao 
sagrado - uma viagem à pré-história recente (neolítico/
calcolítico). Andar, orar e comer…»; «Vamos caminhar e 
fazer pão»; «Na senda de um cesteiro»; «Trilhos de Ronda no 
Guadiana, do Vascão a Alcoutim»; «Manhã com o pastor».

 As caminhadas decorreram por todo o concelho de Alcoutim e em Sanlúcar de Guadiana, com diferentes 
níveis de dificuldade, sendo levadas a efeito por guias conhecedores do território e que enquadravam as diferentes 
temáticas propostas. Mais do que simples caminhadas, as propostas constituíam uma experiência única para conhecer 
a paisagem e um pouco da história da região, vislumbrar espaços/monumentos culturalmente apelativos, conviver 
com as «gentes» locais e saborear a gastronomia típica da região. Experiências como remar um kayak, fazer pão, 
participar num atelier de comida pré-histórica, acompanhar um pastor garantiram memórias inesquecíveis aos 
participantes.

 O objetivo da Câmara Municipal de Alcoutim é evidenciar o potencial do concelho para a prática de caminhadas 
na Natureza, em conjugação com o património natural, histórico, gastronómico e cultural.
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PAULO GALVÃO LEVOU «GUITARRAS E 
PATRIMÓNIO» AO CASTELO DE ALCOUTIM

 O Núcleo Museológico do Castelo 
de Alcoutim recebeu, no dia 6 de janeiro, 
o espetáculo «Guitarras e Património», 
uma iniciativa da Academia de Música 
de Lagos integrada no programa cultural 
«365 Algarve», da Região de Turismo do 
Algarve, e que contou com o apoio do 
Município de Alcoutim. Paulo Galvão, na 
guitarra clássica, apresentou um passeio 
novecentista por diferentes universos 
introspetivos, onde os afetos se exprimem 
com elegância no timbre da guitarra.

 O músico iniciou a sua atividade 
pedagógica em 1992, na Academia de 
Música de Santa Cecília, em Lisboa, 
tendo posteriormente lecionado no 
Conservatório de Loures, na Escola de 
Música Nossa Senhora do Cabo e na 
Escola de Música Crescendo. Desde 1998 
que é professor de Guitarra na Academia 
de Música de Lagos, onde fundou os 
projetos pedagógicos «1001 cordas» e 
«Guitar Kids», que atualmente dirige e para 
os quais escreveu dezenas de arranjos 
e composições originais. Tem realizado, 
ao longo dos anos, um vasto número de 
atuações, tanto a solo como integrado em 
diversas formações de música de câmara, 
e conta já com uma vasta discografia.

ALCOUTIM FOI 
PALCO DO 60.º 
ENCONTRO 
GLOBAL DE 
GUITARRAS DO 
ALGARVE 
 Decorreu, nos dias 10 e 11 de abril, 
em Alcoutim, o 60.º Encontro Global de 
Guitarras do Algarve, com a participação 
de 40 alunos provenientes dos diferentes 
polos da Associação de Guitarras do 
Algarve. Os jovens deram corpo ao 
trabalho realizado ao longo do ano e o 
produto final foi um espetáculo bastante 
apreciado por todos os presentes. 
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FEIRA DE DOCES D’AVÓ FEZ AS DELÍCIAS DOS 
ADEPTOS DA NOSSA DOÇARIA

 O cais da vila de Alcoutim recebeu, nos dias 14 e 15 de abril, a 12.ª edição da Feira dos Doces d’Avó.

 Os folares, as filhós, os  nógados, as tartes, os bolos, as geleias e outros doces tradicionais da serra algarvia 
atraíram muitos visitantes a este concelho do sotavento algarvio, sempre com o rio Guadiana como pano de fundo.

XIX FEIRA DO PÃO 
QUENTE E QUEIJO 
FRESCO ANIMOU 
VAQUEIROS
 Numa organização da Junta de 
Freguesia de Vaqueiros, com o apoio 
do Município de Alcoutim, da Associação «A 
Moira» e do Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, a Aldeia de Vaqueiros 
acolheu, no dia 12 de março, a XIX Feira do 
Pão Quente e Queijo Fresco.

 A carismática feira contou com mais uma marcha/corrida inserida no Calendário Regional de Marcha e Corrida 
do Algarve, com os participantes a concentrarem-se, logo pelas 9h30, no Largo da Igreja dos Vaqueiros. A parte da 
tarde contou a atuação de «Ana & Edgar» e de Rosinha. Foi mais uma excelente oportunidade para se conhecer esta 
freguesia do concelho de Alcoutim, provar a gastronomia local e adquirir peças originais dos artesãos da terra.
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PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO RECEBEU 
31.ª FEIRA DE ARTESANATO E ETNOGRAFIA DE 
ALCOUTIM

 A envolvente da praia fluvial do Pego Fundo, 
em Alcoutim, acolheu, nos dias 10 e 11 de junho, a 31.ª 
edição da Feira de Artesanato e Etnografia. O certame 
constitui uma genuína viagem ao passado onde, a par do 
artesanato e da etnografia, também a gastronomia típica 
da serra algarvia e a animação com música tradicional 
portuguesa têm lugar de destaque.

 A animação musical começou pelas 17h de 
sábado, com o grupo «Ús Sai de Gatas», atuando, da 
parte da noite, os «Sangue Ibérico» e «Mato Bravo». No 
domingo, a animação de rua durante a tarde esteve mais 

uma vez a cargo do grupo «Ús Sai de Gatas» e os «Mato 
Bravo» terminaram a festa com um baile tradicional a 
partir das 21h.

 A Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim 
foi uma organização da Associação «A Moira» - 
Associação de Defesa e Promoção do Concelho de 
Alcoutim, em estreita colaboração com o Município de 
Alcoutim, que para o efeito atribuiu à associação uma 
comparticipação financeira no montante de 22 mil euros.
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GIÕES ACOLHEU III FEIRA DO BORREGO

 A Junta de Freguesia de Giões levou a cabo, no dia 20 de maio, a III 
Feira do Borrego, com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim. O evento 
começou logo às 9h30, com uma caminhada «Pelos Trilhos dos Rebanhos», 
com a feira e exposição de ovinos a abrir uma hora mais tarde. À hora do 
almoço atuaram os acordeonistas António Manuel e Ernesto Batista e, para 
ajudar à digestão, foi a vez do Rancho Folclórico e Etnográfico da Junta de 
Freguesia de Martim Longo subir ao palco.

 Pelas 16h30 assistiu-se a uma demonstração de tosquia manual e 
mecânica e a tarde chegou ao fim com a atuação do grupo «Os Vocalistas». A 
noite principiou com o tradicional desfile etnográfico «Raízes da Nossa Terra» e 
continuou com o II Encontro de Maio - «Cante Alentejano», com a participação 
do Grupo Coral Feminino e Etnográfico As Papoilas do Corvo, do Grupo Coral 
Misto do Grupo Desportivo e Cultural da Sete, do Grupo Coral da Academia 
Sénior de Serpa e do Grupo Coral Os Cardadores da Sete.

CONCELHO DE ALCOUTIM EM 
FESTA NO 1.º DE MAIO
 A vila de Alcoutim e as localidades de Giões, Tacões e Bentos, entre 
outras, foram palco das comemorações do 1.º de Maio no concelho de Alcoutim, 
com muitas sardinhadas, bailes e música para animar as populações.

 Em Alcoutim, o programa iniciou-se pelas 11h, com uma sardinhada 
no Cais da Vila, logo seguido, às 14h, da atuação do Rancho Folclórico da Ria 
Formosa e, meia-hora mais tarde, do baile com Sérgio Conceição. Em Bentos, 
na freguesia de Vaqueiros, a festa começou às 10h, com música ambiente 
e sardinhada até às 15h. A manhã foi marcada igualmente por passeios de 
canoa gratuitos no açude. Para acompanhar o almoço, atuaram Vera Lúcia e 
o consagrado Toy .

 Em Tacões realizou-se um almoço- convívio com muita animação.

 Na aldeia dos Giões realizou-se igualmente um almoço de convívio, 
com uma matiné na Sede da Associação Grito d’Alegria a animar todos os 
participantes, ao ritmo do acordeonista e vocalista Luís José. 
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ALCOUTIM VOLTOU A MARCAR PRESENÇA NA 
BTL

 De 15 a 19 de março, a Câmara 
Municipal de Alcoutim participou na 
BTL – Feira Internacional de Turismo 
de Lisboa, que decorreu no Pavilhão 
da FIL, em Lisboa. O município 
alcoutenejo integrou o Espaço 
Algarve e promoveu a diversidade da 
sua oferta turística; natureza, eventos, 
património, gastronomia entre outros 
atrativos.

 Este ano, o grande destaque 
foi para a primeira edição do Festival 
do Contrabando, que aconteceu nos 
dias 24, 25 e 26 de março, efetuando 
uma apresentação do mesmo no Stand 
do Algarve, no dia 17 de março, pelas 
15h30, que contou com a presença 
do excelentíssimo Sr. Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
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VIA ALGARVIANA  
– UMA ROTA A PRESERVAR
 Com o propósito de apoiar a manutenção e gestão da Via Algarviana durante 2017 e até que o seu futuro 
modelo de gestão venha a ser definido, a Câmara Municipal de Alcoutim concedeu um subsídio, no valor de três mil e 121 
euros, à Associação Almargem. A Almargem é atualmente a entidade responsável pela manutenção e desenvolvimento 
desta Grande Rota Pedestre, em articulação com os 11 municípios envolvidos no projeto, designadamente Alcoutim, 
Aljezur, Castro Marim, Tavira, S. Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos, Portimão e Vila do Bispo).  

 A Via Algarviana é uma 
Grande Rota Pedestre (GR13) que 
liga Alcoutim ao Cabo de S. Vicente. 
Criada em 2006, na altura com 300 
quilómetros, foi entretanto alargada 
para os 800 quilómetros, na sua 
maioria instalados na serra algarvia. 
À Grande Rota Pedestre foram 
acrescentadas cinco novas ligações 
e 12 novos percursos pedestres 
complementares à Via. Trata-se, por 
isso, de um instrumento importante 
para afirmar o Algarve em geral, 
e a serra algarvia em particular, 
como um destino de turismo de 
natureza, sobretudo na época baixa, 
e funcionar como mais um meio de 
combate à sazonalidade.   
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«SABORES DA SERRA AO RIO» EM DESTAQUE EM 
ALCOUTIM

 O Festival Gastronómico do Concelho de Alcoutim «Sabores da Serra ao Rio» passou, em janeiro de 2017, a 
Roteiro Gastronómico com o objetivo de divulgar os restaurantes e promover e valorizar a boa gastronomia deste 
concelho do sotavento algarvio. Com organização da Câmara Municipal de Alcoutim, ao longo de praticamente 
todo o ano os restaurantes do concelho de Alcoutim apresentam o melhor da cozinha algarvia, mas com um menu 
dedicado à terra e ao rio e com os apreciados sabores sazonais. Assim, as ementas estão ainda mais recheadas com 
as especialidades próprias das estações, como os pratos de peixe, as enguias fritas, os ensopados de enguias, as 
caldeiradas de peixe do rio e a lampreia. A todas estas iguarias juntam-se as sopas de tomate, as favas com chouriço, 
as migas e os cozidos de grão e ou feijão, numa grande montra da cozinha tradicional deste território tipicamente 
algarvio, localizado entre a serra e o rio.

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM E MOVIJOVEM 
RENOVARAM ACORDO DE COOPERAÇÃO

 A Câmara Municipal aprovou, no dia 11 de janeiro, 
o protocolo de colaboração com a Movijovem, entidade 
responsável pela gestão da Pousada da Juventude de 
Alcoutim, assim como da restante rede nacional das 
pousadas de juventude. Nos termos do documento, a 
autarquia alcouteneja compromete-se a atribuir àquela 
entidade uma comparticipação anual no montante de 
25 mil euros, correspondente a nove por cento da taxa 
de ocupação anual da pousada. Como contrapartida, 
a autarquia dispõe de um pacote anual de reservas de 
alojamento que poderá ser utilizado em qualquer unidade 
da rede nacional das pousadas de juventude.

 A medida visa proporcionar, no âmbito das iniciativas promovidas ou apoiadas pelo Municipio, o acesso a 
condições privilegiadas de alojamento que proporcionem uma maior mobilidade, incentivando também, desta forma, 
o intercâmbio cultural e turístico. “A Pousada de Juventude desempenha um papel importante, no território, pelas 
suas componentes turísticas, lúdica, desportiva e de juventude”, justificou Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim.
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CANOAGEM - UMA MARCA DE ALCOUTIM

 

 A Câmara Municipal de Alcoutim renovou o protocolo de colaboração 
que mantém com o Grupo Desportivo de Alcoutim, comprometendo-se a atribuir 
um apoio financeiro no montante de 17 mil euros. O valor é fundamental para o 
desenvolvimento do plano anual de atividades do corrente ano e para fomentar 
a prática de canoagem, que tem sido a bandeira do clube.  

 Contribuíram para a atribuição deste apoio os excelentes resultados 
obtidos pelos atletas do GDA nesta modalidade e que levam o nome de Alcoutim 
a diversos pontos de Portugal, para além da constatação de que a canoagem 
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.

 Uma das provas que continua a colocar Alcoutim na rota dos eventos 
nacionais de canoagem, foi, mais uma vez, a realização da primeira etapa do 
nacional de Esperanças, que teve lugar no dia 30 de abril, organizada pela 
Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Grupo Desportivo de 
Alcoutim e com o apoio dos Jogos Santa Casa, do IPDJ –Instituto Português do 
Desporto e Juventude e do Município de Alcoutim, que atribuiu ao GDA uma 
comparticipação  financeira de 10 mil euros para fazer face às despesas inerentes 
à realização da prova. O Campeonato Nacional de Esperanças é constituído 
por três provas nacionais e é dedicado aos escalões mais jovens da canoagem, 
com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos, com circuitos entre os dois 
e os cinco quilómetros. A primeira etapa, realizada em Alcoutim, contou com 
a participação de 570 atletas, provenientes de 35 clubes de todo o país, que 
disputaram 24 regatas repartidas entre kayaks e canoas. Na classificação geral, 
o Grupo Desportivo de Alcoutim garantiu o 10.º lugar, tendo conquistado uma 
medalha de ouro em K2 Iniciado Feminino, com as suas atletas Luana Lopes e 
Sara Melo.
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A PRÁTICA DE FUTSAL CONTINUA A MOTIVAR OS 
JOVENS DO CONCELHO

 A Câmara Municipal de Alcoutim continua a apoiar a prática 
de futsal, através dos Inter-Vivos – Associação de Jovens do Nordeste 
Algarvios. O protocolo de colaboração que o Municipio mantém com 
a referida associação, o qual consubstancia um apoio de 12.294,00 €, 
fundamental para o desenvolvimento do plano anual de atividades, 
pretende desenvolver a prática da modalidade de futsal.

 Entre as iniciativas nas quais a equipa dos Inter-Vivos participou 
destaca-se o V Torneio Marítimo Centenário, que contou com 140 equipas 
vindas do Canadá, Brasil e de todo o Portugal, num total de mais de dois 
mil e 600 atletas distribuídos por vários campos e pavilhões madeirenses, 
para disputarem 404 jogos. A equipa de Futsal da Associação Inter-Vivos 
conquistou o segundo lugar do escalão de infantis.

Recorde-se que a mesma equipa já tinha marcado presença na final do 
Campeonato Distrital de Futsal de Infantis, ficando em segundo lugar, 
com 14 vitórias e duas derrotas em 16 partidas, e a apenas três pontos de 
distância do primeiro classificado, o CF Boavista. 

 Os resultados obtidos refletem a qualidade do trabalho que, 
diariamente, é realizado na formação dos jovens e, além da vertente 
desportiva/futebolística, dá-se importância à formação humana a nível 
pessoal, social e cultural, fortalecendo o desenvolvimento dos jovens 
enquanto pessoas, para se inserirem na sociedade com princípios cívicos 
e de cidadania, sabendo coexistir em grupo/comunidade, enaltecendo 
valores como o respeito, a tolerância, a cooperação e a entreajuda, entre 
outros. 
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AUTARQUIA PROMOVE A PRÁTICA DE KARATÉ 
NO CONCELHO 

 A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, a 25 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
seis mil euros ao Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo. Esta comparticipação irá garantir o pagamento de 50 por 
cento do valor das mensalidades dos jovens praticantes da modalidade e a realização de alguns eventos desportivos. 

 Das atividades a realizar pelo clube destacam-se um estágio associativo de início de época, a decorrer em 
Alcoutim durante o mês de agosto, e o III Torneio de Karaté do concelho de Alcoutim, o qual teve lugar, no dia 
4 de fevereiro, no Pavilhão José Rosa Pereira, em Martim Longo. A iniciativa foi organizada pelo Clube de Karaté 
de Alcoutim e Martim Longo e contou com os apoios do Município de Alcoutim, da Junta de Freguesia de Martim 
Longo, da Liga de Karaté do Sul e da Federação Nacional de Karaté. Na prova participaram 19 clubes, provenientes 
do Algarve e do Alentejo. No final de uma jornada de grande convívio e espírito desportivo, o presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, procedeu à entrega dos prémios.

 Durante o mês de julho decorreu a atividade «ocupação dos tempos livres», uma iniciativa direcionada para 
a defesa pessoal que estará aberta a toda a população. Atualmente, o karaté tem já cerca de 50 crianças e jovens 
praticantes no concelho. As aulas decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 17h e as 18h, no pavilhão da Escola 
Básica Integrada de Alcoutim e entre as 18h e as 20h, no ginásio da escola de Martim Longo. Nos infantários, as aulas 
realizam-se às quintas-feiras à tarde.
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«4 HORAS TT PEREIRO – ALCOUTIM» CONTOU 
COM A 3ª EDIÇÃO

 O concelho de Alcoutim foi palco, no dia 25 de 
fevereiro, da terceira edição da prova de resistência «4 Horas 
TT Pereiro – Alcoutim». O evento de todo-o-terreno para motos 
é uma organização conjunta dos Inter-Vivos - Associação 
de Jovens do Nordeste Algarvio e do Grupo Desportivo de 
Alcoutim e conta com a colaboração da Câmara Municipal 
de Alcoutim, que concedeu às duas associações desportivas 
um apoio financeiro de seis mil euros para a realização da 
competição.

 A prova é habitualmente disputada pelas maiores 
figuras nacionais da modalidade e teve lugar perto da 
localidade de Pereiro, num circuito de cerca de seis 
quilómetros, construído para o efeito, ao redor de uma 
barragem. A iniciativa, cujo principal objetivo é projetar o 
potencial da região para a realização de provas de todo-o-
terreno, teve também o apoio da União de Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro.

 O feriado do 10 de junho foi rico em atividades no concelho 
de Alcoutim e uma das mais animadas foi, certamente, o I Encontro de 
Motorizadas Antigas de Alcoutim, com cerca de 100 participantes. O 
passeio de 50 quilómetros teve início em Alcoutim, passando depois 
por Cortes Pereiras, Santa Marta, Pereiro (com paragem no parque de 
merendas da barragem), Balurcos, Corte das Donas, Guerreiros do Rio 
(com paragem), seguindo finalmente até Alcoutim pela marginal.

 Os participantes vieram de todo o Algarve e Baixo Alentejo e, 
para além do convívio e de ficarem a conhecer as belas paisagens de 
Alcoutim, houve também lugar à atribuição de prémios à motorizada 
mais antiga, ao participante mais idoso e ao mais novo, ao grupo 
com mais participantes, e à motorizada mais antiga do concelho de 
Alcoutim. A organização foi do Grupo Desportivo de Alcoutim, com o 
apoio da autarquia local. 

MOTORIZADAS ANTIGAS 
DESFILAM NO 10 DE JUNHO

 Em termos desportivos, a 
vitória coube, na vertente solo, a Renato 
Palma, seguido de Tiago Nascimento e 
Francisco Costa. Em Duplas, o triunfo 
foi para Luís Teixeira/Eduardo Vieira, 
com os restantes lugares do pódio a 
serem ocupados pelos pares Nélson 
Madeira/Luís Vargues e Fábio Vilão/
Fábio Vale.
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BTT NOTURNO DESAFIOU ATLETAS EM 
ALCOUTIM

 Alcoutim mantém a sua tradição no BTT e, no 
dia 10 de junho, o BTT Baixo Guadiana organizou o 
«2 Horas de Resistência Alcoutim 2017», com o apoio 
do Município de Alcoutim, da União de Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro e da Associação «A Moira». Como 
é habitual, os participaram foram divididos segundo 
as suas categorias etárias e sexo, designadamente 
Júnior Masculino e Feminino (17 aos 18 anos), Elite 
Masculino e Feminino (19 aos 29 anos), Masters 30 
Masculino e Feminino (30 aos 39 anos), Masters 40 
Masculino (40 aos 49 anos), Masters 50 Masculino 
(50 aos 59 anos) e Master 60 Masculinos (+ de 60 
anos).

BAJA LOULÉ 2017 «ACELEROU» EM MARTIM 
LONGO

 A Baja de Loulé 2017 acolheu, de 13 
a 15 de abril, os Campeonatos Nacionais de 
Todo-o-Terreno e levou automóveis, motos, 
quads e buggys aos trilhos da Serra do 
Caldeirão. Organizada pelo Clube Automóvel 
do Algarve, a prova teve o apoio ativo das 
Câmaras Municipais de Loulé e Alcoutim e 
a colaboração das Câmaras Municipais de 
Almodôvar, Mértola e Tavira, entre outras 
entidades. A Baja começou, na sexta-feira 
Santa, 14 de abril, com o prólogo na zona 
do Canil, nas imediações de Loulé. A partir 
das 13h teve lugar o primeiro sector seletivo, 
com 80 quilómetros, com início na Aldeia de 
Ameixial e final em Barranco do Velho. No 
sábado, 15 de abril, disputaram-se mais dois 
sectores seletivos, entre o triângulo Cortelha-
Ameixial-Martim Longo, com mais de 200 
quilómetros a acelerar contra o cronómetro. 
Com um percurso bastante rolante, bom piso 
e características muito similares a troços de 
rali, o evento foi de encontro às expectativas 
dos participantes, que já tinham elogiado os 
traçados usados nas últimas temporadas.

 Entre as 17h30 e as 19h40 o percurso esteve aberto para reconhecimento de terreno, antes de soar a partida, 
às 20h. Duas horas depois, os atletas cruzaram a meta, tendo a cerimónia protocolar de entrega de prémios acontecido 
às 23h. Registe-se a participação de alguns atletas de Alcoutim, mais concretamente de Ruben Ribeiros (Grupo 
Desportivo de Alcoutim) e Fábio Vilão (Grupo Desportivo de Alcoutim) em Elite, de Filipe Martins (Abílio bike-TREK/ 
núcleo sportinguista de vrsa) em Juniores, de Ricardo Cavaco (Inter-Vivos) e Oscar Pedro em Master 30 e de Hélder 
Mestre (Grupo Desportivo de Alcoutim) em Master 40.

 Nos automóveis, o triunfo coube a João Ramos/Victor 
Jesus (Toyota Hilux), Rui Sousa/Carlos Silva (Isuzu) dominaram 
nos T2 e, nos T8, Georgino Pedroso/António Rodrigues (Nissan) 
foram os únicos a chegar ao fim. Em motos, venceu António 
Maio (Yamaha). Nas TT3, o grande dominador foi o alcoutenejo 
Luís Teixeira (Yamaha), ao passo que, nas TT1, a vitória coube a 
Fernando Ferreira (Yamaha). No plantel dos SSV foi João Lopes/
Bruno Santos (Polaris) o melhor e, no que respeita aos quads, a 
categoria foi ganha por Arnaldo Martins (Suzuki).
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10.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DO CAT 
DISPUTOU-SE EM ALCOUTIM

 O Centro de Apoio aos Trabalhadores da Câmara Municipal de 
Alcoutim organizou, no dia 21 de maio, mais um Grande Prémio de Atletismo, 
prova homologada pela Associação de Atletismo do Algarve. Ao todo 
participaram 129 atletas, 88 masculinos e 41 femininos, em representação 
de 18 clubes e divididos pelos escalões Benjamins A, Benjamins B, Infantis, 
Iniciados, Juvenis, Juniores, Sub23, Seniores, Veteranos M35, Veteranos 
M40, Veteranos M45, Veteranos M50, Veteranos M55, Veteranos M65, 
Veteranos M70 e Veteranos M75.

 Num pelotão cheio de qualidade, os melhores atletas residentes 
no concelho foram Ruben Ribeiros, em representação do Padel Clube de 
Vila Real de Santo António, que ficou em 2.º lugar em Seniores Masculinos 
nos 5.400 metros; Joana Cavaco, da Equipa TEM Guadiana, alcançou a 
5.ª posição em Veteranos Femininos nos 3.600 metros; em Veteranos 
A Masculinos, Crício Rodrigues, da Associação Inter-Vivos, obteve o 5.º 
lugar. 

ALCOUTENEJOS PARTICIPARAM NA MINI 
MARATONA VODAFONE, EM LISBOA

 Disputou-se, no dia 19 de março, mais uma Mini Maratona Vodafone, em Lisboa e, no meio dos 35 mil 
participantes estavam 48 alcoutenejos que não faltaram a uma das melhores competições deste género do mundo.

 A Mini Maratona Vodafone é uma prova de atletismo com caraterísticas lúdicas, de sete quilómetros. A partida 
aconteceu na Praça da Portagem da Ponte 25 de Abril e a chegada ocorreu em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. 

 Em evidência estiveram 
igualmente alguns atletas mais novos, 
casos de André Pereira, do Núcleo 
Sportinguista de Faro, que venceu os 
1.200 metros em Infantis Masculinos; 
Pedro Lourenço, do CAT da Câmara 
Municipal de Alcoutim, que ficou 
em 2.º lugar nos 5.400 metros de 
Juvenis Masculinos; e Bruno Ramos, 
do Grupo Desportivo de Alcoutim, 
3.º classificado nos 5.400 metros de 
Juniores Masculinos. 



ALCOUTIM É PALCO PRIVILEGIADO PARA 
MARCHAS-CORRIDA

 Alcoutim é um dos concelhos mais dinâmicos da 
região algarvia na organização de marchas e, no dia 12 de 
fevereiro, realizou-se mais um evento inserido no Plano 
Anual de Marcha-Corrida do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, no Pereiro, numa organização do 
Município de Alcoutim e do IPDJ com o apoio da União 
das Freguesias de Alcoutim e Pereiro, GNR, Corpo dos 
Bombeiros Voluntários de Alcoutim e Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Alcoutim. Apesar do vento e chuva 
que se fez sentir, a atividade contou com forte presença 
de participantes, traduzindo-se numa excelente manhã 
de confraternização, onde só perdeu quem faltou. 

 No dia 12 de março, foi a vez da aldeia dos 
Vaqueiros receber mais uma etapa do Calendário 
Regional de Marcha e Corrida do Algarve, organizada 
pela Junta de Freguesia dos Vaqueiros, Câmara 
Municipal de Alcoutim e IPDJ e inserida no cartaz da XIX 
Feira do Pão Quente e do Queijo Fresco dos Vaqueiros. 

 Finalmente, a 9 de abril, foi a vez de Alcoutim 
receber os adeptos das marchas e corridas, em mais 
um evento cujos objetivos são incentivar a prática de 
exercício físico e fomentar o convívio entre a população 
local e os visitantes oriundos de outros municípios 
algarvios. Percorrendo as margens do Rio Guadiana, a 
marcha fez parte do Festival de Caminhadas, que teve 
lugar nos dias 8 e 9 de abril. A concentração aconteceu às 
9h30 para o reforço matinal e aquecimento muscular, no 
Cais da Vila, e a marcha arrancou pelas 10h, existindo dois 
percursos alternativos, de quatro e nove quilómetros, 
ajustados às condições físicas dos participantes.
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 O Passeio da Papoila, realizado no dia 1 de abril, no Pereiro, foi marcado por um percurso de oito quilómetros 
em torno desta aldeia do concelho de Alcoutim, numa organização da Associação Estrela Pereirense com o apoio da 
Câmara Municipal de Alcoutim e da União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

Do programa fez ainda parte a apresentação pública do murete com placa de azulejos com inscrição de um poema 
dedicado ao conhecido «Cilindro de Pedra», da autoria de Suzete Romba. Depois do passeio pelos bonitos campos 
em redor da Aldeia do Pereiro, houve lugar a um almoço-convívio na tenda multiusos. 

PEREIRO ACOLHEU PASSEIO DA PAPOILA
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MARTIM LONGO ACOLHEU ENCONTRO DE 
NATAÇÃO INFANTIL INTERMUNICIPAL

 Teve lugar, no dia 27 de maio, na Piscina 
Municipal em Martim Longo, o Encontro de Natação 
Infantil Intermunicípios, organizado pela Câmara 
Municipal de Alcoutim. O evento contou com a 
presença das escolas de natação dos municípios 
de Alcoutim, Almodôvar e Castro Verde e registou 
a participação de cerca de 50 crianças, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 15 anos. 

 O encontro teve como grandes objetivos 
promover a prática desportiva no meio aquático, 
o convívio, e as atividades lúdicas, assim como 
despertar o interesse pela competição.

AUTARQUIA DE ALCOUTIM ORGANIZOU FÉRIAS 
ATIVAS DURANTE A PÁSCOA

 Cerca de 40 alunos do 5.º ao 9.º anos de escolaridade 
do concelho de Alcoutim participaram, de 5 a 7 de abril, em 
mais uma edição das Férias Ativas da Páscoa. A iniciativa foi 
dinamizada pela autarquia local com o intuito de promover 
uma saudável ocupação dos tempos livres durante a 
interrupção do período escolar e contemplou atividades 
como BTT, Tag Rugby, Canoagem, Hóquei Sub-Aquático, 
Natação, Basquetebol, Futebol e Basebol. 



JOGOS DA MALHA E DA SUECA TÊM 
CAMPEONATO MUNICIPAL

 O Município de Alcoutim promoveu o XXI Campeonato Municipal de Sueca em parceria com várias 
associações e clubes locais. A prova foi dividida em duas fases, sendo que a primeira se realizou nos centros/clubes 
para apuramento das melhores equipas de cada local. A grande final aconteceu no dia 29 de abril, no Centro Cultural 
e Recreativo da Barrada, com 16 equipas em representação da Barrada, Santa-Justa, Pessegueiro, Inter-Vivos, Farelos, 
Grupo Desportivo de Alcoutim.
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 Maio é o mês do coração, altura do ano ainda mais propícia para se alertar as populações para a problemática 
das doenças cardiovasculares. Com esse objetivo em mente, o Município de Alcoutim assinalou o Mês do Coração, 
no dia 24, com diversas atividades promotoras de saúde e direcionadas para a população sénior, organizadas em 
colaboração com várias entidades do concelho.

“MÊS DO CORAÇÃO” PROMOVE ESTILOS DE VIDA 
SAUDÁVEIS

 Foram largas as dezenas de pessoas que responderam «sim» ao desafio da 
autarquia alcouteneja, desfrutando de jogos desportivos, de um almoço partilhado, de 
um atelier de pintura e de bastante música.

 Os prémios foram entregues pelo 
Vereador José Galrito às três primeiras 
equipas classificadas, designadamente: Centro 
recreativo do Pessegueiro (Luís e Roberto), 
Inter-Vivos (José João e Marco) e Inter-
Vivos (Jerónimo e Adelino). A iniciativa visou, 
acima de tudo, promover o convívio entre 
os habitantes e residentes no concelho de 
Alcoutim, dinamizando os seus tempos livres.

 No dia 14 de maio, foi a vez do Campo de Aviação 
do Martim Longo ser palco do X Campeonato Municipal de 
Malha, com equipas de dois jogadores (naturais ou residentes 
do concelho de Alcoutim). Participaram 21 formações e 
a vitória coube à dupla constituída por João Lúcio e José 
Custódio, do Monte do Pessegueiro. No final da competição, 
organizada pela Câmara Municipal de Alcoutim, houve lugar 
a um lanche-convívio com todos os participantes.



MUNDO RURAL EM DEBATE EM ALCOUTIM
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 A Câmara Municipal de Alcoutim levou a efeito, 
nos dias 3 e 4 de março, a segunda edição das «Jornadas 
do Mundo Rural», em colaboração com a Associação de 
Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana. O 
evento realizou-se no Espaço Guadiana, em Alcoutim, e teve 
como temas centrais a Floresta e a Agricultura.

 As jornadas contaram 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. 
Fernando Severino, diretor regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve, Valentina Calixto, diretora do Instituto 
da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, 
Miguel Freitas, professor universitário e membro da AMAL- 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, Ricardo Bernardino, 
GAL Rural - Terras do Baixo Guadiana, foram algumas das 
entidades convidadas para o evento, que contou com perto 
de duas dezenas de oradores.

 A Reforma Florestal, o Plano Regional de 
Ordenamento Florestal do Algarve (PROF do Algarve) e as 
novas oportunidades na Agricultura como a apicultura, a 
cultura da amêndoa foram alguns dos temas apresentados 
no evento. 



MUNICÍPIO DE ALCOUTIM CELEBRA PROTOCOLO 
COM ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS 
FLORESTAIS DAS CUMEADAS DO BAIXO 
GUADIANA   
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 No sentido de garantir o desenvolvimento de ações no 
âmbito da conservação e valorização do património natural, 
endógeno, agrícola e florestal, a Câmara Municipal de Alcoutim 
celebrou um protocolo de colaboração com a Associação Cumeadas 
- Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo 
Guadiana e aprovou a concessão de um apoio de 20 mil euros. Esta 
deliberação teve em conta um documento de igual teor, celebrado 
em fevereiro de 2016, cujo resultado foi bastante positivo ao nível 
da proteção dos cidadãos e território, nomeadamente nas relações 
interinstitucionais com vista à promoção da floresta na região.  

 O protocolo tem por objetivo dinamizar o trabalho de 
equipa nas diversas áreas em que a associação presta serviços, 
no sentido de melhorar e valorizar toda a comunidade rural, 
desenvolvendo ações de sensibilização junto da população, assim 
como colaborar na organização de jornadas e eventos. Pretende-
se também apoiar o funcionamento ativo da equipa de Sapadores 
Florestais, cujas competências passam pelo desenvolvimento de 
ações de silvicultura preventiva, ações de vigilância de incêndios 
e apoio ao combate (primeira intervenção, ações de rescaldo e 
vigilância após rescaldo).  

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE  
COLABORA COM A AUTARQUIA  PARA ELEVAR 
A QUALIDADE DA ÁGUA DA PRAIA FLUVIAL DO 
PEGO FUNDO

 Em 2014, a qualidade da água  
balnear do Pego Fundo sofreu um 
agravamento, baixando de «Excelente» 
para «Boa», e uma das medidas adotadas 
para corrigir a situação foi o aumento da 
frequência das análises microbiológica 
da água balnear, de mensal para semanal. 
Contudo, a Agência Portuguesa do 
Ambiente – Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve não possui 
capacidade técnica para assegurar a 
realização das amostragens semanalmente.

 Assim sendo, e à semelhança do 
ocorrido nas épocas balneares de 2015 e 
2016, foi sugerido pela APA – ARH Algarve 
a celebração de um protocolo para o 
corrente ano, para que seja o Município 
de Alcoutim a efetuar todas as colheitas 
semanais, num total de 20, entre maio e 
setembro, e a entregar as amostras no 
laboratório da entidade, localizado em Faro. 
Em contrapartida a APA – ARH Algarve 
realizará todas as análises sem qualquer 
custo acrescido para o Município.

 Sedeada na aldeia do Pereiro, a 
Cumeadas tem como área de intervenção 
todo o concelho de Alcoutim e duas 
freguesias do concelho de Castro Marim 
(Azinhal e Odeleite).   
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MINISTRO PEDRO MARQUES PARTICIPA NA 
CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO 
DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR ALGARVIO, EM ALCOUTIM

 No dia 20 de janeiro, o Ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o Secretário de 
Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, 
deslocaram-se a Alcoutim para participar na Cerimónia de 
Assinatura do Protocolo de Atribuição do Apoio Adicional 
do Portugal 2020 aos Municípios do Interior Algarvio, 
entre a CCDR – Algarve e o Município de Alcoutim. No 
evento estiveram presentes o Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, o Presidente 
da CCDR Algarve, Francisco Serra, e o Presidente da 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, Jorge Botelho, 
entre outras entidades e individualidades.

AUTARQUIA DE ALCOUTIM APOIA O 
AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO 
BOVINO, OVINO E CAPRINO DO CONCELHO DE 
ALCOUTIM
 Sabendo-se que a Pecuária é um setor relevante para 
a economia local dos concelhos de Alcoutim, Loulé, Tavira e 
São Brás de Alportel, facto comprovado pelas centenas de 
explorações que integram milhares de indivíduos das espécies 
bovina, ovina e caprina, gerando riqueza e criando emprego, foi 
aprovado, em reunião de Câmara, um protocolo de colaboração 
entre as quatro autarquias e o Agrupamento de Defesa Sanitária 
de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim. 

 O Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, 
Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim compromete-se 
a assegurar o controlo sanitário periódico e permanente das 
explorações pecuárias localizadas nestes quatro municípios; a 
prevenir e combater as doenças infeciosas e parasitárias, através 
de medidas de higiene e profilaxia, quer médica, quer sanitária; 
a melhorar as condições higiénicas das explorações; a colaborar 
com os municípios, no que se refere à preparação e realização 
de outras iniciativas/atividades que se enquadrem no âmbito da 
prossecução de objetivos comuns. 

 Trata-se de um protocolo que reprograma o Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos 
(PADRE), na sequência de proposta da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), e que permitirá ao Município 
de Alcoutim o acesso a áreas de investimento de extrema relevância e de natureza prioritária, como é o caso da 
revitalização urbana, que até aqui figuravam como matéria inacessível pela sua falta de enquadramento em sede de 
inclusão programática. O PADRE é o principal instrumento de apoio a iniciativas associadas às temáticas rurais e aos 
territórios de Baixa Densidade, visando o financiamento de investimentos públicos que possam criar condições para 
a valorização dos recursos endógenos, associando-se e articulando-se com as estratégias de desenvolvimento local 
de base comunitária (DLBC) que suportam pequenas iniciativas privadas e de criação de emprego.

O PADRE é cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020, ao abrigo do 
Acordo de Parceria PORTUGAL 2020.

 Tendo por base o número de explorações 
existente em cada concelho, o número de ações 
previstas e a distância percorrida em cada 
concelho, Alcoutim compromete-se a atribuir 
uma comparticipação financeira no valor de 
10 mil euros prevendo o protocolo uma verba 
global superior a 22 mil euros.
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PROTOCOLO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 
ALCOUTIM E MÉRTOLA COM A EVA GARANTE 
CARREIRA ENTRE CORTE SERRANOS E MÉRTOLA

 A necessidade de melhorar a rede de transportes públicos do concelho e dar resposta às necessidades 
dos alunos que frequentam os estabelecimentos escolares de Mértola levou os Municípios de Alcoutim e Mértola 
a realizarem um protocolo de colaboração com a «EVA-Transportes, SA», empresa concessionária de transportes 
públicos rodoviários de passageiros, para a concretização de uma carreira que estabelece a ligação entre os dois 
concelhos. À Câmara Municipal de Alcoutim coube uma contrapartida de 7.500,00 euros.

 Trata-se de uma iniciativa que para além de criar melhores condições de mobilidades para os estudantes, 
permite também a utilização desta carreira pelo público em geral. 

CÂMARA DE ALCOUTIM CEDE VARREDORA/
ASPIRADORA À FREGUESIA DE MARTIM LONGO

 Tendo com base o Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências 
celebrado, a 4 de maio de 2015, entre o Município 
de Alcoutim e a Junta de Freguesia de Martim 
Longo para assegurar a limpeza das vias e espaços 
públicos, a autarquia vai ceder uma Varredora/
Aspiradora, adquirida em 2009 e que se encontra 
atualmente sem utilização. A medida pretende 
assegurar a melhor prestação desse serviço às 
populações, sabendo-se que as dificuldades 
financeiras da generalidade das freguesias lhes 
dificultam suportar encargos de investimento para 
apetrechamentos destas áreas operacionais.

 No protocolo fica estipulado que a 
reparação e manutenção da viatura são da 
responsabilidade da Freguesia de Martim Longo, 
assim como as despesas com combustível, 
inspeções e outras ações necessárias à circulação, 
em segurança, da varredora/aspiradora.
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56 || INICIATIVAS

ALDEIAS DE GUERREIROS DO RIO E VAQUEIROS 
FORAM CANDIDATAS ÀS «7 MARAVILHAS DE 
PORTUGAL – ALDEIAS»

 O Município de Alcoutim 
concretizou a candidatura das aldeias 
de Guerreiros do Rio e Vaqueiros às 
«7 Maravilhas de Portugal – Aldeias», 
iniciativa que pretende eleger as 
sete mais maravilhosas aldeias do 
País. Guerreiros do Rio concorreu 
na categoria «Aldeias Ribeirinhas» 
e Vaqueiros na categoria «Aldeias 
Rurais».

 O concurso «7 Maravilhas 
de Portugal – Aldeias» pretende 
demonstrar que o país tem nesta 
rúbrica um património valioso e 
diferenciador. 

 Esta iniciativa contou com 
446 candidaturas apresentadas 
e 322 apuradas, e apesar de não 
terem ficado apuradas entre as 49 
aldeias pré-finalistas do concurso,  as 
candidaturas das aldeias de Vaqueiros 
e Guerreiros do Rio permitiram 
promover e divulgar o património 
histórico, natural, e cultural de um 
território próspero em diversidade.

 Explorar o património 
histórico e natural, e olhar para um 
território cheio de diversidade, de 
tradição e de encanto são alguns dos 
objetivos que estão por detrás desta 
iniciativa. O projeto conta com o apoio 
institucional do Gabinete do Ministro 
Adjunto, do Ministro da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural, da 
Secretária de Estado do Turismo, do 
Turismo de Portugal, da Unidade de 
Missão para a Valorização do Interior, 
ICNF – Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas, Centro Nacional 
de Cultura, Federação Minha Terra, e 
Associação Portugal Genial.
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 Corria o ano de 2010 quando Filipe Martins 
começou a praticar BTT com mais dois amigos. 
Na altura eram apenas voltas ao fim da tarde 
durante o Verão, “nem tinha bicicleta, usava a da 
minha tia”, recorda o alcoutenejo. Contudo, com 
o decorrer dos meses, o gosto foi aumentando, 
comprou uma bicicleta e passou a treinar sozinho 
para depois acompanhar os mais experientes. 
“Havia muitas pessoas a andar de bicicleta. Fiz 
o meu primeiro passeio em «casa», na Rota da 
Perdiz, em 2010, e nunca mais parei, chegando a 
competir mais do que uma vez no mesmo fim-de-
semana”, conta Filipe Martins.

 Em 2012, integrou a equipa de BTT 
do Núcleo Sportinguista de Vila Real de Santo 
António, onde ainda permanece na atualidade. No 
ano seguinte experimentou a vertente de estrada 
no Clube de Ciclismo de Tavira, na categoria de 
cadetes, mas apenas participou em três provas, 
uma das quais «A Volta a Portugal do Futuro». 
“Fez-me perceber realmente a dureza deste 
desporto”, garante. 

 Regressou ao BTT, em 2014, todavia, a 
adaptação aos novos objetivos da equipa não foi 
fácil. “Estava mais focada para o XCO (a vertente 
olímpica) e senti muitas dificuldades técnicas. 
Andei dois anos um pouco afastado do resto da 
equipa, a fazer provas de maratonas. Em 2016, 
tive a oportunidade de ser treinado pelo professor 
Mário Alpiarça, que queria apostar no XCO, e foi 
uma aposta ganha. Iniciei bem a época e acabei 
ainda melhor, disputando uma prova a nível 
nacional e registando vários bons resultados ao 
longo de todo o ano”, conta Filipe Martins.

 De facto, em 2016, o atleta do Núcleo 
Sportinguista de VRSA venceu a Taça do Algarve 
de XCO, foi Vice-Campeão no Campeonato 
Regional do Algarve de XCO e Vice-Campeão 
no Circuito Provincial de Huelva, numa tremenda 
evolução face ao ano anterior, quando tinha 
sido 4.º classificado no Campeonato Regional 
do Algarve de XCO e 6.º classificado no Circuito 
Provincial de Huelva. O alcoutenejo lamenta, 
contudo, que o XCO não seja uma vertente muito 
apoiada no Algarve. “Mesmo a minha equipa não 
tem condições para participar em provas a nível 
nacional e, assim, dificilmente tenho oportunidade 
de evoluir tanto como os restantes atletas. Mas 
vou continuar a trabalhar com o mesmo afinco que 
tenho feito até agora, com o sonho de conseguir 
competir a nível nacional”, garante Filipe Martins, 
aproveitando para agradecer o apoio da família, 
da equipa, dos patrocinadores NSPORT e Abílio 
Bikes - Tavira e, principalmente, do treinador 
Mário Alpiarça. 

57 || PESSOAS

FILIPE MARTINS - MAIS UM CASO DE SUCESSO NA 
ÁREA DO DESPORTO
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www.cm-alcoutim.pt


