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Caros Concidadãos,

É com renovado prazer que, uma vez mais, 

me dirijo a todos quantos nos dão a honra de, 

residindo ou não no concelho de Alcoutim, 

serem leitores do nosso Boletim Municipal. 

Nas páginas que se seguem, pretendemos 

relembrar e/ou dar a conhecer os principais 

pontos de maior interesse que resultaram da 

nossa ação governativa dos últimos 6 meses, 

coincidentes com o primeiro semestre de 

2018.

Não obstante a necessidade de continuar a 

pugnar pela criação de melhores condições 

de vida para todos, e esse ser de resto o 

limite da nossa ação, é importante valorizar 

todas as vitórias conseguidas, quer ao nível 

do sucesso de iniciativas  de expressão 

nacional e internacional como são exemplo 

o Festival do Contrabando, as “conquistas” 

na aprovação de projetos tão importantes 

como o Loteamento em Martim Longo e 

o projeto de construção de moradias em 

Alcoutim, como quer ainda, os passos que 

foram dados na procura  e na viabilização 

do plano que irá permitir a construção 

do parque de campismo, em Alcoutim. 

Todas as dificuldades que se impõem, são 

tónicos que estimulam cada vez mais à luta 

intransigente que temos de travar na procura 

de soluções que  diminuam as assimetrias 

entre o litoral e o interior,  com a exigência 

e defesa da existência de um fundo de 

solidariedade regional, que contribua para 

atingir este desiderato, mas conscientes de 

que o contributo da solidariedade regional 

não será esmola, mas sim o resultado do 

reconhecimento, por parte de todos,  do 

contributo que a baixa densidade dá e 

proporciona na disponibilidade de fontes 

de financiamento regionais que só existem 

porque nós existimos e é nesta premissa 

que não deveremos menosprezar a nossa 

capacidade e a nossa importância num 

território de muito baixa densidade mas de 

elevado potencial.

Defender e preservar a nossa identidade é 

também uma forma de lutar e de trabalhar 

para o desenvolvimento e progresso do 

nosso querido concelho de Alcoutim.

Um bem-haja a todos e com votos de um 

excelente Verão, recebam um caloroso 

abraço do vosso presidente e amigo,
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM TERMINOU 2017 COM 
MUITA OBRA FEITA E RESULTADO LÍQUIDO 
POSITIVO SUPERIOR A 100 MIL EUROS
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 O Município de Alcoutim respira saúde 
económico-financeira e terminou 2017, mais uma vez, 
com poupança corrente. De acordo com o Relatório 
de Gestão de 2017, o Município de Alcoutim encontra-
se devidamente equilibrado, tendo uma margem para 
2018 de 10 milhões, 137 mil e 45,19 euros. 

 Recorde-se que as Grandes Opções do Plano 
e o Orçamento para 2017 – ano em que se realizaram 
eleições autárquicas a 1 de outubro – tinham como 
objetivos gerir os recursos públicos respeitando 
os princípios da estabilidade orçamental, da 
responsabilidade, da transparência, da equidade e da 
solidariedade; contribuir para a melhoria das condições 
de vida das populações, por via da concretização de 
medidas eficazes na promoção da empregabilidade, 
da saúde, da educação e do combate à exclusão social; 
operacionalizar uma política de desenvolvimento do 
concelho, responsável, integrada e perene, alicerçada 
na sustentabilidade do território e na potencialização 
dos recursos; promover uma dinâmica assertiva e 
profícua com, e entre, as diversas entidades, locais, 
regionais e nacionais, de modo a congregar esforços, 
para a consecução de metas comuns; e promover a 
cidadania informada, ativa e responsável. Para esse 
efeito foram implementadas políticas de proximidade 
e ações baseadas numa visão integrada que assenta 
na mobilização de recursos e na promoção de 
soluções adequadas às problemáticas diagnosticadas, 
para responder assertivamente aos desafios que são 
permanentemente colocados a um concelho de baixa 
densidade do interior algarvio como é o caso de 
Alcoutim. 

 Apesar dos constrangimentos de gestão 
orçamental impostos, quer interna quer externamente, 
e assegurando o equilíbrio financeiro da autarquia, 
resultado de uma gestão integrada, realista, rigorosa, 
centrada nas pessoas, e no perfil de necessidades e 
potencialidades do território, investiu-se em áreas 
identificadas como prioritárias, o que permitiu que 
Alcoutim seja, atualmente, um concelho onde as 
pessoas usufruem de uma maior qualidade de vida, 
com uma maior dinâmica social e económica, e, por 
isso, mais capacitado para combater o flagelo do 
despovoamento. Isso mesmo fica comprovado pelo 
valor do IMT - Imposto Municipal sobre as Transações 
Onerosas de Imóveis, que triplicou face a 2016 e 
octuplicou em relação a 2012, passando para 199 
mil e 309,73 euros; pela subida do IMI - Imposto 
Municipal Sobre Imóveis, que cresceu face ao ano 
anterior 7,38 por cento, para se fixar nos 178 mil e 
730,43 euros; pelas poupanças orçamentais que 
permitem mais investimento desde 2013; pela retoma 
do investimento público com a execução de obras em 
carteiras, depois do decréscimo do investimento por 
fecho dos quadros comunitários; pelo crescente apoio 
às associações e pelo aumento das transferências 

ALCOUTIM 
CONTINUA A SUBIR 
NA CLASSIFICAÇÃO 
DA TRANSPARÊNCIA 
MUNICIPAL

INVESTIMENTO NA MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA CONTRIBUI PARA A MELHORIA 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS

para Juntas de Freguesia; pelos sucessivos apoios aos 
residentes; e pela posição cimeira do Município de 
Alcoutim, no contexto nacional, no que diz respeito aos 
prazos médios de pagamento, com um dia de prazo de 
pagamento aos fornecedores.

 Em 2017, e para incentivar a atração de novos 
residentes e a fixação de famílias, o Município de Alcoutim 
prescindiu da coleta de 5 por cento em sede de IRS sobre os 
rendimentos auferidos pelos contribuintes individuais com 
domicílio fiscal no concelho, aplicou a taxa mínima de IMI e 
a redução máxima prevista na lei da taxa do IMI de acordo 
com o número de dependentes. No que toca à aplicação 
do coeficiente familiar, os benefícios fiscais traduzem-se 
numa redução da taxa de IMI a aplicar ao prédio urbano 
destinado à habitação própria e permanente do sujeito 
passivo, de acordo com o número de elementos que 
compõem o agregado familiar. Estas medidas, apesar de 
se traduzirem numa diminuição das receitas municipais e 
obrigarem a um esforço adicional da autarquia, pretendem 
combater o despovoamento. 

 Conforme referido inicialmente, o Resultado 
Líquido do Exercício de 2017 foi de 107 mil e 566,90 euros, 
dos quais 5 por cento foram afetados a Reservas Legais (5 
mil e 378,35 euros), enquanto os remanescentes 102 mil e 
188,56 euros foram para a conta de Resultados Transitados.

 Depois de iniciado o processo de Modernização 
Administrativa do Município, através do quadro 
comunitário anterior (PO Algarve 21 - QREN), no quadro 
atual, CRESC Algarve 2020 – Portugal 2020, realizaram-
se ao longo de 2017 investimentos no software e 
equipamentos informáticos que permitem ao Município 
de Alcoutim potenciar os investimentos através de novos 
canais que alcançam níveis mais elevados de eficiência e 
eficácia e mais acessibilidade aos seus munícipes.
 Em destaque está a reengenharia de processos 
e desmaterialização de diversos serviços do Município, 
que permitirão disponibilizar um serviço público 
descentralizado através de Serviços Online com 
autenticação eletrónica, criando ainda novos Postos de 
Atendimento e horários de atendimento mais alargados. 
Do mesmo modo foi implementada uma nova solução 
de atendimento telefónico inteligente e disponível aos 
munícipes, que implica a introdução de infraestrutura de 
fibra para interligação de Edifícios Municipais, dotando 
assim a edilidade de capacidade para melhorar o seu 
nível de serviço aos Munícipes.

 Alcoutim alcançou o 15.º lugar do Índice de 
Transparência Municipal relativo a 2017, num total 
de 308 municípios. Alcoutim tem subido na tabela 
de classificação desde 2013, ano em que ocupou a 
229.ª posição, ascendendo 214 lugares e ocupando 
agora o 3.º posto a nível regional.

 O Índice de Transparência Municipal foi elaborado 
pela Transparência e Integridade, em colaboração com a 
Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e 
Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, que colaborou 
no processo de recolha e validação de dados. Trata-se de 
uma avaliação anual da informação de interesse público 
disponibilizada pelos 308 municípios portugueses nos seus 
websites oficiais.

 O objetivo é incentivar os municípios a melhorar a 
qualidade da informação prestada aos cidadãos e 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, foi agora reconhecido pela 
sua posição no ranking do ITM. Em simultâneo, revela a visão 
estratégica do município na utilização das ferramentas de 
comunicação digital enquanto instrumentos de transparência 
da sua atuação.

 O primeiro investimento visou a aplicação do trabalho de levantamento dos fluxos de processos municipais, 
integrando-os nas plataformas existentes, incrementados pela aquisição de 28 novos postos de trabalho, sendo 
que, desses, 20 foram criados na infraestrutura virtual já em funcionamento, cinco foram instalados em locais onde 
não existe esse acesso, pelo que serão postos de trabalho convencionais, e três serão portáteis. Para além disso, 
foi necessário reforçar a capacidade dos sistemas de armazenamento existentes para poderem albergar os novos 
sistemas, bem como dotar o Município de um sistema de backup, por forma a evitar problemas com a infraestrutura 
de armazenamento, bem como um equipamento de alimentação Ininterrupta.
 O segundo investimento visou a aquisição de uma solução de atendimento telefónico inteligente e disponível 
24 horas por dia, nos 365 dias do ano, bem como dotar os edifícios municipais de ligação em fibra que permita que 
os serviços instalados nos Paços do Concelho ali sejam disponibilizados. “Este é o início de uma nova fase para 
prestarmos um serviço mais eficiente aos munícipes, numa área que constitui um dos pilares dos serviços municipais”, 
considera o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves.
 O investimento elegível ascendeu aos 184 mil e 500 euros, que foram contratualizados com o CRESC 
ALGARVE 2020 em 23 de maio do ano transato, tendo a operação tido um nível de execução de 99,74 por cento do 
valor aprovado, ao qual respeita uma comparticipação comunitária do FEDER de 147 mil e 223,12 euros.
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APOSTA NA CRIAÇÃO DE HABITAÇÃO PRETENDE 
ATRAIR POPULAÇÃO JOVEM

 O Município de Alcoutim vai avançar com um loteamento de carácter habitacional na aldeia de Martim 
Longo, tendo o projeto de execução sido aprovado, no dia 27 de junho, em reunião do executivo. Inserido numa zona 
habitacional a norte do núcleo urbano, junto à Escola Básica Integrada de Martim Longo, ao Pavilhão Desportivo e à 
Piscina Municipal, o terreno a intervencionar tem uma área total de 20 mil metros quadrados.

 A operação de loteamento tem como objetivo a implementação de um conjunto de 26 lotes, exclusivamente 
para uso habitacional, junto à Avenida dos Almocreves. A zona habitacional será organizada e estruturada por um 
plano regular de arruamentos onde existem diversas bandas de lotes, propondo-se um arruamento novo com perfil 
de 6,50 m em arruamento com dois sentidos e 4,50 m em arruamento de apenas um sentido, desenvolvendo-se com 
um arruamento central (dando servidão ao caminho existente), um arruamento de sentido duplo para Nascente, 
terminando o mesmo em “cul-de-sac” e um arruamento em anel, de sentido único para Poente e novas áreas para a 
criação de zonas verdes, jardim e passeios em blocos pré-fabricados tipo “Pavet” ou equivalente. No projeto existem 
parqueamentos de estacionamento público em faixa própria ao longo dos arruamentos, num total de 85 lugares, e 
estacionamento privado no interior de cada lote.

 Toda a zona residencial enquadra um conjunto de zonas verdes com espécies endógenas, com uma área total 
de 3 mil e 179,69 metros quadrados e espaço infantil, com posterior implantação do respetivo equipamento. “Com 
esta medida, a Câmara Municipal procura resolver os conhecidos problemas de falta de habitação para venda ou 
arrendamento, bem como dos elevados preços das poucas existentes, e que constituem fortes entraves à fixação das 
camadas mais jovens da população”, refere Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia. O preço base da empreitada 
cifra-se em um milhão, 61 mil e 760,40 euros e tem um prazo de execução de 12 meses.  Também na vila de Alcoutim haverá mais oferta de habitação, depois do projeto de reconversão do antigo 

edifício dos CTT, situado na Rua D. Sancho II, ter recebido parecer favorável da parte da Direção Regional de Cultura 
do Algarve. O edifício térreo é constituído por seis divisões e logradouro, com uma área coberta de 191 metros 
quadrados e uma área descoberta de 171 metros quadrados, num total de 392 metros quadrados. 

 Situado junto ao castelo e numa zona privilegiada da vila, o antigo edifício dos CTT apresenta um elevado 
grau de degradação, pelo que a opção da autarquia passa pela sua demolição integral, sendo que o novo espaço que 
surgirá irá obedecer ao seu traçado original, bem como ao tipo de revestimentos, proporções estruturais e estéticas. 
Ali vai nascer um edifício multifamiliar com cinco fogos habitacionais, quatro de tipologia T2, divididos por dois pisos 
com entrada pela Rua D. Sancho II, e um fogo de tipologia T0, com um único piso e entrada pela rua junto ao castelo 
e acessível a pessoas com mobilidade reduzida. 
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LARGO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA 
ASSUNÇÃO, EM GIÕES, VAI SER REQUALIFICADO

REVITALIZAÇÃO URBANA EM MARTIM LONGO 
ESTARÁ CONCLUÍDA EM 2019

 A Câmara Municipal de Alcoutim, através de uma candidatura ao Programa Operacional CRESC Algarve 2020, 
está a reabilitar a zona central da aldeia de Martim Longo, operação incluída no Plano de Ação de Desenvolvimento 
de Recursos Endógenos (PADRE). A requalificação do espaço público pretende valorizar o património histórico local, 
divulgar os produtos e recursos endógenos, promover o acolhimento ao visitante e melhorar as condições de usufruto 
e de acesso à informação por parte dos residentes e turistas.

 De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, a renovação 
passa pela melhoria de instalações e das atividades nelas desenvolvidas e “cumpre os objetivos da preservação, 
valorização e divulgação do património existente, refrescando o interesse dos alcoutenejos e visitantes”. 

 A candidatura aprovada engloba a empreitada de Revitalização Urbana de Martim Longo, cujo projeto se 
desenvolve ao longo das principais ruas e largos da aldeia de Martim Longo, parte da empreitada do Edifício do Espaço 
Gerações, no seu 1.º Piso, respetivamente, (anteriormente denominado Espaço do Cidadão), e o apetrechamento do 
1.º Piso com um quiosque interativo, equipamento informático e mobiliário para sala de visitantes, cujo investimento 
elegível atinge os 509 mil e 167,25 euros, ao qual foi atribuída uma comparticipação comunitária (FEDER) de 356 mil 
e 417,08 euros. 

 A empreitada de construção do edifício do Espaço Gerações encontra-se concluída, sendo que os 
procedimentos para a aquisição do quiosque interativo, equipamento informático e mobiliário para sala de visitantes, 
encontram-se a ser diligenciados.

 A empreitada de Revitalização Urbana de Martim Longo, encontra-se consignada e a decorrer, cuja conclusão 
está prevista em junho de 2019.

 A revitalização urbana na zona da Igreja da 
Nossa Senhora da Assunção em Giões foi incluída 
no PADRE, numa alteração promovida pela AMAL – 
Comunidade Intermunicipal do Algarve que futuramente 
será candidatada ao CRESC Algarve 2020 e apoiada 
pelo FEDER.

 O Largo da Igreja localiza-se numa das periferias 
a nascente da aldeia dos Giões, sendo, pela sua 
história e simbolismo, um local de grande visibilidade 
e importância na urbe. Para além da Igreja da Nossa 
Senhora da Assunção, é composto por um casario de 
piso térreo e armazéns dos finais do século passado que, 
no seu conjunto, delimitam e formam a Praça. Existem 
ainda ruas que «atravessam» transversalmente o largo e 
que ligam a outros espaços e ruas dos Giões. 

 O projeto visa a requalificação da frente/
envolvente à Igreja da Nossa Senhora da Assunção 
e pretende devolver ao local dignidade, segurança e 
conforto. Deste modo, prevê a instalação da antiga 
peça base que compõe o antigo Cruzeiro, com a sua 
recuperação e tratamento, sendo complemento às 
outras recentes. Haverá marcação em pavimento, com 
pedra calcária, da indicação «rotação» do Cruzeiro. 
Serão ainda instalados dois bancos em madeira tipo 
jardim; replantadas em caldeira duas oliveiras de médio 
porte para criação de sombreamento; instalados pinos 

metálicos de proteção a peões, entre o parqueamento do 
topo e o espaço pedonal; aplicado pavimento em pedra 
calcária de cor branca, tipo calçada à portuguesa, com 
junta aberta para uma melhor infiltração e drenagem das 
águas pluviais; colocada uma rampa com pavimento tátil, 
com superfície em alto-relevo com padrão picotado, para 
aumentar a segurança e facilitar a orientação, sobretudo 
para invisuais; colocado pavimento em pedra calcária de 
cor escura, tipo cubos de granito, em estacionamento 
com marcações a pedra calcária branca e via rodoviária 
em pedra calcária escura; instaladas papeleiras e lancis, 
que separam os diferentes espaços /usos, em pedra 
calcária de cor branca.  

 A ligação dos materiais nas suas diferentes 
cronologias e texturas marcam a proposta de 
intervenção, regrando «geometricamente» o Largo 
da Igreja e estabelecendo os diferentes usos. O antigo 
Cruzeiro será recuperado e implantado no eixo da 
Igreja, com um afastamento adequado de forma a 
enquadrá-lo com a peça de arquitetura religiosa. Para 
além disso, a criação de um espaço de descanso/lazer 
permite a utilização do local de forma mais tranquila e 
segura, nomeadamente antes e após a celebração das 
eucaristias. Também o trânsito será disciplinado com 
a criação de parqueamentos e arruamentos em pedra, 
reduzindo-se a velocidade no local para os 30km/h. 
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MOINHOS DA PATEIRA IRÃO SER CONVERTIDOS 
EM OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO

 A Câmara Municipal de Alcoutim vai levar por 
diante a recuperação e requalificação de um moinho 
de vento localizado na Pateira, junto a Afonso Vicente, 
em Observatório Astronómico e Albergue. A área total 
do terreno é de 720 metros quadrados, com uma área 
de implantação da construção rural existente de 83,20 
metros quadrados, situada numa plataforma de cume 
com pendentes em todas as direções. O edificado 
apresenta uma orientação Sudeste nos seus volumes 
principais como o moinho, casa do moleiro e corpo de 
ligação, deixando os anexos como o curral e depósitos a 
orientação oposta, ou seja, Noroeste. 

 Estas construções encontram-se parcialmente 
demolidas ou em acentuado estado de degradação, 
sendo que apenas o volume do moinho é passível de 
recuperação, sendo transformado em observatório 
astronómico. Nesse sentido, o tipo de arquitetura 
proposta promove o diálogo entre o novo e o existente, 
com linguagens construtivas que têm naturezas 
complementares como o ferro e a alvernaria. O projeto 
desenvolve-se num piso térreo, elevado ao primeiro 
andar apenas no corpo do moinho, onde ficará localizado 
o telescópio. 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DE MONTES DO RIO SERÁ 
FINALMENTE UMA REALIDADE

 A Câmara Municipal de Alcoutim assinou, no dia 
7 de fevereiro, o contrato da empreitada de execução 
da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de 
Montes do Rio com a empresa CONSDEP – Engenharia e 
Construção, S.A. Trata-se do culminar de um processo que 
se arrasta desde a conclusão das obras de saneamento 
naquelas localidades, em 2009, e cujo projeto já sofreu 
várias alterações, pelos condicionalismos impostos de 
variada natureza.

 Localizada na povoação de Álamo, na margem 
direita do rio Guadiana, a ETAR servirá as populações 
de Laranjeiras, Montinho das Laranjeiras, Guerreiros do 
Rio, Álamo e Corte das Donas, colmatando a falta de 
infraestrutura de tratamento das águas residuais. 

ALGAR INSTALA ECOPONTOS NO CONCELHO

 Em consonância com a aposta na qualidade ambiental, a empresa ALGAR, responsável pela recolha e 
valorização de resíduos no Algarve, encontra-se a proceder, em parceria com o Município de Alcoutim, à instalação 
de novos ecopontos neste concelho. A intervenção pretende servir diversos locais ainda não munidos dos mesmos, 
aumentando a capacidade de armazenamento de resíduos recicláveis, a acessibilidade ao serviço de recolha seletiva 
e a qualidade de vida da população.

 A mesma irá tratar de forma adequada os efluentes domésticos, cumprindo as diretivas relativas ao tratamento 
de águas residuais urbanas, ocorrendo um incremento significativo da qualidade ambiental da zona em questão e 
minimizando a poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Em termos técnicos e face às características 
da água residual afluente e aos objetivos de qualidade do efluente tratado, será adotado um tratamento biológico por 
biomassa em suspensão, em regime de baixa carga, por intermédio de uma unidade compacta enterrada.

 A empreitada tem o preço de 170 912,19 euros, acrescidos de IVA, e possui um prazo de execução de 270 dias 
contados a partir da data da consignação dos trabalhos, sendo apoiada pelo Fundo de Coesão da União Europeia, 
nomeadamente pelo PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), no montante 
de 85%, no âmbito de uma candidatura apresentada pelo Município.

 As localidades abrangidas com os novos 
equipamentos são Alcoutim, Balurcos de Cima, 
Cabaços, Giões, Laranjeiras, Lutão, Martim Longo, 
Pereiro e Vaqueiros. A aquisição dos equipamentos 
foi financiada pelo PO SEUR (Programa 
Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no uso 
de Recursos), um dos programas criados para a 
operacionalização da Estratégia Portugal 2020, ao 
qual a ALGAR se candidatou. A medida é da maior 
importância para a defesa do meio ambiente e um 
contributo para o alcance das metas de reciclagem 
estipuladas no PERSU (Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos) 2020.

 A intervenção nos moinhos A e B será conjunta 
e integrada, apontando para a ocupação das duas 
estruturas, uma como observatório astronómico/
albergue e a outra apenas como albergue. Composto por 
dois pisos, o moinho A apresenta áreas úteis interiores 
muito reduzidas, permitindo apenas a instalação do 
telescópio no piso superior e eventualmente um posto 
de trabalho no piso inferior, aproveitando o poial como 
assento, e garantindo o acompanhamento das leituras do 
telescópio com o equipamento informático adequado. 
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Abertura de caminho agrícola
Martim Longo

Arranjo de arruamentos em 
cimento
Giões

Colocação de equipamento 
desportivo
Guerreiros do Rio

Colocação de porta em Hangar
Alcoutim

Colocação e substituição de 
sinalética nas estradas do concelho

Construção de abrigo rodoviário
Lutão

Arranjo de arruamento em cimento
Alcoutim - Poço das Figueiras

Abertura e manutenção de 
caminhos agrícolas
Lutão

Colocação de equipamento 
desportivo
Cortes Pereiras

Pavimentação de arruamentos
Barrada

Colocação de equipamento em 
parque infantil
Martim Longo

Colocação de equipamento 
desportivo
Laranjeiras
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A MELHORIA DA QUALIDADE DO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONTINUA A SER 
UMA PRIORIDADE

13 || OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 O Município de Alcoutim encontra-se a desenvolver diversas empreitadas na área do abastecimento de água, 
com destaque para:

• Condutas de abastecimento de água a Pessegueiro;
• Condutas de reforço da rede de abastecimento de água de Martim Longo;
• Condutas de ligação entre o sistema e alta e sistemas em baixa no concelho de Alcoutim.

 As obras contemplam a construção de diversas 
condutas adutoras, totalizando cerca de 21 quilómetros, 
de ligação entre o sistema em alta (Águas do Algarve) 
e as redes de distribuição em baixa de 13 localidades do 
concelho, nomeadamente nas mais próximas dos pontos 
de entrega e onde se torna técnica e economicamente 
viável (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). 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, 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).

 Financiada em 85% pelo fundo de coesão no 
âmbito do programa PO SEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), o 
valor global das empreitadas ascende a 992 mil euros. 
Trata-se de um avultado investimento, articulável com 
as políticas de criação de infraestruturas na área do 
abastecimento de água, seguidas pela autarquia nos 
últimos anos.

 Além 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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EXTENSÃO DE MARTIM LONGO DA CRUZ 
VERMELHA PORTUGUESA RECEBE APOIO DA 
AUTARQUIA

APROVADO PROTOCOLO 
QUE REGULAMENTA O 
FUNCIONAMENTO DA 
EXTENSÃO DE SAÚDE DE 
VAQUEIROS

 O Município de Alcoutim aprovou, no dia 13 de 
junho, um protocolo de colaboração a celebrar com a 
Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve 
e a Junta de Freguesia de Vaqueiros para assegurar o 
funcionamento e manutenção da recentemente inaugurada 
Extensão de Saúde de Vaqueiros. A unidade de saúde 
funciona no edifício da antiga Escola Primária de Vaqueiros, 
cedido gratuitamente pelo Município de Alcoutim à ARS 
após conclusão de obras de reconversão suportadas na 
totalidade pela autarquia. Recorde-se que a Extensão de 
Saúde de Vaqueiros foi oficialmente inaugurada a 30 de 
novembro de 2017, pelo secretário de Estado da Saúde, 
Manuel Delgado.

 Nos termos do protocolo, a ARS compromete-se 
a assegurar a prestação de cuidados primários de saúde 
através de médico e/ou enfermeiro em, pelo menos, um 
dia por semana e a contratar, procedendo ao respetivo 

 A Câmara Municipal de Alcoutim decidiu, no dia 
14 de março, atribuir um apoio financeiro, no montante 
de 60 mil euros, à delegação de Tavira da Cruz Vermelha 
Portuguesa. A verba é concedida no âmbito de um 
protocolo de colaboração entre as duas instituições 
que visa manter em funcionamento a extensão de 
Martim Longo e os serviços que esta instituição presta à 
população do concelho.

Contrução de abrigo rodoviário
Álamo

Pavimentação de arruamentos 
Zorrinhos de Cima

Pinturas de interior
Alcoutim

Melhoramento do escoamento de 
águas pluviais
Martim Longo

Construção de canteiro para 
plantas
Lutão

Pavimentação do local onde se 
encontam instalados equipamentos 
desportivos  - Vaqueiros

Reparação de caminho agrícola
Mestras

Remodelação de sala para 
intervenções de âmbito veterinário 
Alcoutim
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 Nos termos do documento, o apoio será atribuído em tranches de cinco mil euros mensais. Em contrapartida, a 
Cruz Vermelha continuará a prestar serviços à população do Concelho de Alcoutim no acesso aos cuidados de saúde e 
apoio social, designadamente com a realização de um serviço permanente de ambulância com pessoal especializado. 
A Cruz Vermelha compromete-se ainda a prestar o serviço de psicologia clínica com uma periodicidade bimensal. 
Para usufruírem deste serviço, os munícipes são sinalizados e encaminhados pelo gabinete municipal de ação social, 
saúde e educação da Câmara Municipal.

 Refira-se que a Cruz Vermelha Portuguesa assumiu também a gestão da Unidade Móvel de Saúde, levando a 
que se intensificassem as campanhas e rastreios de glicémia, colesterol e tensão arterial, assim como a possibilidade 
de aconselhamento por profissionais da área da saúde.

pagamento, o fornecimento de água, luz e telefone. 
Compromete-se ainda a efetuar a manutenção, 
conservação e reparações das instalações e 
redes de eletricidade, comunicações, água e 
esgotos, excluindo a fossa sética, bem como de 
equipamentos cedidos. Ao Município de Alcoutim 
cabe a manutenção, conservação e reparação de 
todo o imóvel, assim como os arranjos exteriores, 
em colaboração com a Junta de Freguesia, que 
também fica responsável pela limpeza na totalidade 
do prédio cedido.

A Extensão de Saúde de Vaqueiros abrange cerca 
de 350 utentes, tendo sido encerrado em outubro 
de 2013 pela ARS, que alegou o estado em que as 
instalações se encontravam, forçando os utentes 
da freguesia de Vaqueiros, maioritariamente idosos, 
a deslocarem-se à Extensão de Saúde de Martim 
Longo.

Reparação de estrada agrícola
Montargil - Pão Duro

Reparação e conservação de zonas 
pedonais
Alcoutim

Reparação em cimento de passagem submersível no Barranco do Arieiro
Alcoutim
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM APOIA AHBVA NA 
ÁREA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 

 O Município de Alcoutim 
estabeleceu um protocolo de 
colaboração com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoutim (AHBVA) 
com vista a apoiar as suas 
atividades de promoção da saúde 
e integração social ao longo do ano 
de 2018, nomeadamente nas áreas 
da  enfermagem, nutricionismo, 
terapia da fala,  educação e apoio 
psicossocial à população do concelho. 
Este protocolo tem gerado resultados 
evidentes em termos de melhoria da 
qualidade de vida; de prevenção da 
doença, deficiência e incapacidade; 
do desenvolvimento global da criança; 
na educação alimentar e integração 
social; e na habilitação ou reabilitação 
de indivíduos com disfunções de 
natureza física, mental e social, por 
forma a ajudá-los a atingir a máxima 
funcionalidade e qualidade de vida. 
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AUTARQUIA APOIA CENTRO PAROQUIAL DE 
VAQUEIROS COM 20 MIL EUROS

 A Câmara Municipal de Alcoutim apoiou o 
Centro Paroquial de Vaqueiros com uma verba de 20 
mil euros devido às suas valências de Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário, bem como ao serviço 
de apoio social prestado à população do concelho de 
Alcoutim, sobretudo a mais idosa. Na base do apoio 
está igualmente a constatação, da parte do Município 
de Alcoutim, da dificuldade da instituição em dar 
continuidade ao Serviço de Apoio Domiciliário ao fim-
de-semana, uma vez que os acordos com a Segurança 
Social não correspondem ao número de utentes 
auxiliados. 

 A autarquia alcouteneja está ainda consciente 
da necessidade de manter o serviço junto da população 
dispersa pelos vários lugares e de utentes que, na sua 
maioria, requerem cuidados para além do que se espera 
no Serviço de Apoio Domiciliário, registando-se uma 
grande taxa de dependência total nas tarefas diárias. 

 Tudo isto tem agravado as dificuldades 
económicas do Centro Paroquial de Vaqueiros, o que 
motivou a atribuição deste apoio de 20 mil euros em 
2018.

ALCOUTENEJOS FIZERAM TRATAMENTO TERMAL 
EM SÃO PEDRO DO SUL

 Prosseguindo o trabalho que 
tem vindo a desenvolver na área da 
saúde e ação social, a Câmara Municipal 
de Alcoutim promoveu o tratamento 
termal a cerca de seis dezenas de 
munícipes, entre 8 e 15 de abril, nas 
Termas de São Pedro do Sul, distrito 
de Viseu. Com o objetivo de 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 garantiu o 
custo dos mesmos e o transporte, 
ficando as despesas de alojamento por 
conta dos beneficiários.

 As Termas de São Pedro do Sul são as maiores a nível nacional e estão entre as maiores e melhores da Europa. 
As suas águas medicinais são aconselhadas por vários médicos conceituados, que recomendam o tratamento termal ao 
invés do recurso ao consumo de medicamentos. Os principais benefícios resultam de uma significativa diminuição da 
dor, uma clara melhoria da mobilidade, a baixa de consumo de medicamentos e uma conquista sensível de confiança e 
autonomia. Estes benefícios da cura termal prolongam-se durante vários meses, prova da eficácia da medicina termal. 
 Esta ação, para além do tratamento prescrito pelo médico responsável das termas, proporciona 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.

PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA PROMOVE A SAÚDE ORAL

 Foi aprovado por mais um ano o acordo de 
colaboração entre o Município de Alcoutim e a Santa Casa da 
Misericórdia de Alcoutim visando a prevenção, diagnóstico 
precoce e tratamento na área da saúde oral junto dos 
munícipes mais carenciados. No âmbito do programa de 
saúde oral, a Autarquia transfere uma verba de 1.200 euros 
mensais para a Santa Casa da Misericórdia local.
 Os munícipes serão encaminhados para as consultas 
através do Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação da 
autarquia, que contactará com os infantários, as escolas, os 
lares e centros de dia e população em geral para proceder 
ao levantamento das necessidades de intervenção e das 
condições socioeconómicas dos agregados familiares. Por 
seu lado, a Santa Casa da Misericórdia fica incumbida de 
garantir o tratamento dos munícipes. A iniciativa promove a 
saúde oral dos munícipes, evitando 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.

 No protocolo fica estabelecido uma comparticipação mensal da Autarquia de Alcoutim de três mil euros 
mensais, num total anual de 36 mil euros em 2018.
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PROTOCOLO COM UNIVERSIDADE VISA 
FOMENTAR O INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR
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MAIO FOI MÊS DO CORAÇÃO

CARTÃO SOCIAL FOI ATRIBUÍDO A 61 FAMÍLIAS 
CARENCIADAS 

 «Maio, Mês do Coração» foi celebrado, no concelho de Alcoutim, com várias iniciativas dedicadas à saúde 
cardiovascular, com o objetivo de alertar a população para a problemática das doenças cardiovasculares. O momento 
alto das comemorações aconteceu a 9 de maio, com atividades promotoras de saúde, direcionadas para a população 
sénior, organizadas em colaboração com diversas entidades do concelho e que juntaram dezenas de participantes, 
que desfrutaram de jogos desportivos, um almoço partilhado, um ateliê de pintura e muita música.
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MUNICÍPIO ATRIBUIU 37 BOLSAS DE ESTUDO
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 A Câmara Municipal de Alcoutim continua 
a apoiar as famílias carenciadas do concelho com a 
atribuição do Cartão Social a 61 famílias, até à data, 
que assim beneficiarão, ao longo de 2018, de um 
conjunto de regalia em vigor. A iniciativa integra-se 
no âmbito de uma política social centrada na melhoria 
das condições de vida da população, em especial dos 
agregados familiares que se encontram em situação 
de maior vulnerabilidade social, e na criação de 
instrumentos que possam diminuir carências e ajudar 
a inverter dinâmicas de exclusão social.

 De acordo com o previsto no regulamento em 
vigor do Cartão Social, a sua atribuição confere aos 
respetivos titulares o direito a serem apoiados pelo 
Município de Alcoutim na aquisição de bens e serviços 
em que este seja fornecedor, designadamente através 

 À semelhança do que tem vindo a fazer nos últimos anos, a Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, no dia 
14 de março, a celebração de um protocolo com a Universidade do Porto, com o objetivo de fomentar a participação 
de jovens estudantes do ensino básico e secundário em cursos de Verão desta instituição de ensino superior. O 
intuito é promover o gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiarização com o ambiente universitário e a 
contribuição para a escolha de um percurso vocacional.

 Ao abrigo desta parceria estabelecida com a Universidade do Porto, da qual beneficiam 15 jovens, a autarquia 
assegura as despesas com alojamento e deslocações da totalidade dos alunos do concelho a frequentar o 9.º, 10.º e 
11.º anos de escolaridade. “A excelente adesão dos estudantes a este programa provou tratar-se de uma aposta ganha 
e constitui uma mais-valia ao nível do incentivo à prossecução dos estudos e ao desenvolvimento pessoal, social e 
educativo dos jovens”, sublinha o presidente da autarquia, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

 Reconhecendo a importância de permitir aos jovens do concelho o acesso ao ensino superior, a Câmara 
Municipal de Alcoutim deliberou, no dia 9 de maio, em reunião do executivo, atribuir 37 bolsas de estudo «Dr. João 
Dias». As bolsas, no valor de mil euros anuais, destinam-se a alunos residentes no concelho que frequentam cursos do 
ensino superior, licenciatura ou mestrado, em estabelecimentos públicos ou privados, no ano letivo 2017/2018.

 Para Osvaldo Gonçalves, presidente da Autarquia, a medida “promove a igualdade de oportunidades na 
frequência do ensino superior e constitui um incentivo ao prosseguimento dos estudos”. Com a atribuição destas 
Bolsas de Estudo, pretende-se igualmente promover a inclusão social, por via da redução das dificuldades económicas 
sentidas por alguns agregados familiares do concelho, as quais se traduzem em sérios obstáculos à continuidade dos 
estudos, por parte dos seus filhos. 

 A medida visa igualmente, numa ação de médio e longo prazo, a capacitação dos cidadãos e o desenvolvimento 
social e humano do concelho, ao possibilitar a estes jovens, através do acesso à educação de nível superior, uma vida 
profissional mais promissora, contribuindo ainda para a melhoria das condições de vida das famílias.

da redução em 50 por cento do pagamento das taxas, 
tarifas, preços e licenças, devidas pelo utente. Confere 
ainda o direito a usufruírem da aplicação do tarifário social 
nos serviços de abastecimento de água, saneamento de 
água residuais e gestão de resíduos urbanos.

 O apoio está aberto a todos os residentes no 
concelho há pelo menos um ano que estejam recenseados 
numa das freguesias e que comprovadamente possuam um 
rendimento abaixo de uma capitação anualmente fixada 
para o efeito. O cartão é válido por um ano, renovável 
por igual período a requerimento do interessado. As 
candidaturas decorrem no Gabinete de Ação Social, Saúde 
e Educação da Câmara Municipal, durante os meses de 
novembro e dezembro.
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MUNICÍPIO CRIA PROJETO «BRINCAR E 
APRENDER» EM PARCERIA COM INFANTÁRIOS 
DO CONCELHO

 O Município de Alcoutim associou-se aos infantários no desenvolvimento do projeto «Brincar e Aprender», que 
pretende complementar as atividades das crianças inscritas na valência de CATL (Centro de Atividades de Tempos 
Livres) das instituições, com ações de caráter educativo, cultural e lúdico. O projeto funcionou de 3 a 13 de julho e 
disponibilizou aos inscritos as atividades: Alimentação Criativa; Jogos de Arqueologia; Pintura Decorativa; Hora do 
Conto; Vamos prevenir: As aventuras do Búzio e da Coral; Arte de Reciclar; Corrida de Sons; Visita ao Fluviário de 
Mora; e ida à Piscina Municipal de Mértola.

ALCOUTIM COMEMOROU DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA

JOVENS CONTINUAM A TER AULAS DE GUITARRA 
GRATUITAS

 A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, no 
dia 14 de março, a renovação do acordo de cooperação 
com a Associação de Guitarra do Algarve (AGA). 
Com um apoio autárquico de 14 mil euros, a AGA vai 
continuar, deste modo, a ensinar música, com base na 
guitarra clássica, a crianças e jovens do concelho de 
forma gratuita.

 Nos termos do protocolo, com a validade de 
um ano, a AGA proporciona aulas de guitarra a várias 
dezenas de crianças e jovens em Alcoutim e Martim 
Longo, garante a promoção de audições públicas e 
organiza a participação em encontros musicais no 
contexto da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve. 
Proporcionando uma equidade de oportunidades 
entre o interior e o litoral, o projeto tem assumido 
uma grande importância no concelho, não apenas na 
formação musical dos jovens, mas também ao nível da 
dinamização da vida cultural local.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
CONTARAM COM O APOIO DA AUTARQUIA

 Em agosto de 2017, a Câmara Municipal de Alcoutim apresentou, junto da Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, candidatura ao apoio financeiro para implementação das Atividades Extracurriculares (AEC’s) no 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim para o ano letivo 2017/2018, designadamente dirigidas ao 1.º ciclo 
do ensino básico e incidindo nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico. A candidatura teve como 
entidades parcerias o Agrupamento de Escolas do Concelho de Alcoutim, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoutim e a Associação Cultural Corpo de Hoje. 

 As atividades são dirigidas às crianças inscritas na valência de pré-escolar e CATL e outras que formalizassem 
a sua inscrição junto da instituição. “Os benefícios de brincar estão confirmados no desenvolvimento cognitivo, social 
e emocional das crianças, é possível aprender através dos tempos lúdicos, estando o município disponível no apoio 
ao desenvolvimento de atividades para os jovens”, justifica o Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 
dos Santos Gonçalves.

 Para assinalar o Dia Mundial da Criança, 
comemorado a 1 de junho, o Município de Alcoutim 
preparou, em colaboração com o Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Alcoutim e a Capitania de Vila 
Real de Santo António, Autoridade Marítima, o Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Alcoutim e a Guarda Nacional 
Republicana, uma série de atividades destinadas às 
crianças a frequentar os infantários e escolas do concelho. 
Foi um dia repleto de experiências variadas, com as 
crianças a usufruírem da peça de teatro «Bullyindo – A 
Viagem de Matias», da palestra «Cidadania do Mar», do 
passeio em embarcação Salva-Vidas do ISN e em mota-
de-água, jogos, insufláveis, cama elástica, da peça do 
VATe «Dá-me um abraço» e de um ateliê. 
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MUNICÍPIO CONTRIBUI PARA A VIABILIZAÇÃO DE 
EIP

 O protocolo para constituição de 
Equipa de Intervenção Permanente, celebrado 
entre a ANPC - Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, a Câmara Municipal de 
Alcoutim e a AHBV - Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, foi 
formalizado a 4 de maio de 2018, na localidade 
de Fornos de Algodres. Para implementar 
esta EIP está definido um encargo financeiro 
repartido em partes iguais entre a autarquia 
alcouteneja e a ANPC, no valor de 30 mil euros 
a cada entidade.

 A EIP tem a exclusiva missão de 
assegurar, em permanência, serviços de 
socorro às populações, sendo constituída por 
cinco bombeiros com os quais é celebrado um 
contrato individual de trabalho. Os efetivos 
têm um horário de trabalho de 40 horas 
semanais e uma remuneração base mensal 
estabelecida em 617,40 euros ilíquidos. 

ELIAS PALMA RECEBEU UMA MENÇÃO HONROSA 
NA XII MOSTRA NACIONAL DA CIÊNCIA 

 Elias Palma, finalista do Curso Profissional de 
Mecatrónica Automóvel da Secundária do Agrupamento de 
Escolas de Vila Real de Santo António, esteve em destaque na 
XII Mostra Nacional da Ciência que se realizou na Alfândega 
do Porto, com o projeto «Eco Control», coordenado pelo 
professor Paulo Silva na área de Ciências do Ambiente. 
Fruto da sua preocupação ambiental, o jovem alcoutenejo 
pretendeu criar um mecanismo que fosse a solução para o 
grave problema da falta de água no planeta Terra. 

ESCOLAS DO 1.º CICLO 
ADEREM AO «SALTAR À 
CORDA»

 O projeto «Saltar à Corda» é dinamizado nas escolas do 1.º 
ciclo do concelho de Alcoutim, com os alunos a praticarem nas aulas 
e no recreio ao longo do ano letivo. No final, os jovens do 1.º ao 4.º ano 
participam no concurso do «Saltar à Corda», sendo os que mais saltos 
realizam premiados com pequenos brindes.

 No diagnóstico nacional recentemente publicado foi detetada 
uma enorme dificuldade dos jovens portugueses em saltar à corda, uma 
realidade para a qual as crianças de Alcoutim não contribuem, uma vez 
que grande parte dos alunos do concelho realizaram mais de 30 saltos. 
Muitos ultrapassaram, aliás, os 50 e alguns foram ainda além dos 100 
saltos sem parar.
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
CONTAM COM APOIO DE 
144 MIL EUROS

 A Câmara Municipal de Alcoutim 
deliberou atribuir um montante de 12 mil euros 
mensais, no total global de 144 mil euros, 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcoutim (AHBVA), para que 
esta dê continuidade à prestação de cuidados 
sociais e de socorro, no concelho de Alcoutim, 
nomeadamente, no combate a incêndios, na 
proteção civil, no socorrismo e transporte de 
doentes, nos socorros a náufragos e no apoio 
a outras atividades fluviais.

 Entre as obrigações inerentes à 
AHBVA figuram, por exemplo, assegurar junto 
do Serviço e Escola Nacional de Bombeiros 
a realização de ações de formação e de 
aperfeiçoamento de todos os seus elementos; 
assegurar, no âmbito do DECIR - Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios Rurais, e 
no período da denominada Fase IV, o Pré-
Posicionamento de uma Equipa de Combate 
a Incêndios Florestais em Vaqueiros; a 
disponibilização de instalações para os serviços 
da Proteção Civil; a limpeza no Rio Guadiana 
junto ao Cais de Acostagem em Alcoutim; a 
prestação pontual de serviço de transporte a 
pessoas com mobilidade reduzida, ou outras 
necessidades específicas, sinalizadas e em 
articulação com o Gabinete de Ação Social do 
Município de Alcoutim; entre outras.

 O protocolo celebrado é válido por três anos, sendo renovável automática e sucessivamente por igual período, 
caso não seja resolvido por qualquer das partes envolvidas. O objetivo é melhorar a eficiência da proteção civil e as 
condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes. 

 O estudante de 18 anos idealizou um contador 
que envia os dados, em tempo real, para uma aplicação 
que permite às pessoas compreenderem a quantidade 
de água que estão a utilizar quando tomam banho, 
lavam as mãos ou a loiça, entre outras utilizações do 
dia-a-dia. O júri decidiu atribuir uma menção honrosa 
a Elias Palma, que pensou no projeto em setembro/
outubro do ano transato quando se antecipava 
uma seca extrema em Portugal. O agrupamento de 
Escolas de Vila Real de Santo António foi o único a 
representar o Algarve na Mostra Nacional da Ciência, 
uma organização da Fundação da Juventude, com 
o apoio da Ciência Viva – Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica.
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ALCOUTIM PROMOVE A DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS COM RECURSO A FUNDOS 
DO PDR 2020

 O Gabinete Técnico Florestal do Município de Alcoutim realizou, no último trimestre, duas candidaturas no 
âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, uma ao PDR 2020, que está a ser analisada, e outra ao ICNF – Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas, por via do Fundo Florestal Permanente - Defesa da Floresta Contra 
Incêndios e Agentes Bióticos, que foi aprovada e já se encontra em execução. 

 Esta candidatura, designada por «Prevenção da Floresta Contra Incêndios no Concelho de Alcoutim», 
pretende desenvolver ações de prevenção estrutural e promover a abertura de 66,46 quilómetros de FIC - Faixas 
de Interrupção de Combustível, através da remoção do combustível vegetal. O intuito é contribuir para a eficácia da 
Rede Primária de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que tem como objetivo primordial a defesa de pessoas e bens 
do espaço florestal.

 Este trabalho já se encontra em execução, estando efetuados, neste momento, 45 quilómetros de Faixas de 
Interrupção de Combustível.

ALCOUTIM RECEBE O TÍTULO DE “CIDADE 
RESILIENTE”
 Os 16 municípios algarvios e a AMAL - Comunidade 
Intermunicipal do Algarve foram distinguidos com o 
título de «Cidade Resiliente», entregue por Milos Gubic, 
representante do Gabinete das Nações Unidas para a 
Redução do Risco de Desastres (UNISDR), durante a 
inauguração oficial da AlgarSafe – Feira Internacional de 
Proteção Civil e Socorro que se realizou em Portimão. Ao 
todo, em Portugal há apenas 25 cidades que ostentam 
esta classificação da ONU e Alcoutim encontra-se nesse 
lote reduzido, sendo agraciado todo o concelho pelas 
boas práticas que tem vindo a desenvolver no que toca à 
prevenção e preparação de resposta a catástrofes, como 
é o caso dos incêndios.
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
PROMOVE ABORDAGENS ASSERTIVAS 
NAS ÁREAS DA GESTÃO FLORESTAL E 
FITOSSANIDADE
 A Câmara Municipal de Alcoutim levou por adiante, no dia 11 de junho, em Alcoutim e Martim Longo, duas 
ações de sensibilização relativas à Gestão Florestal e Fitossanidade, fomentadas pelo Forum Florestal e seus técnicos, 
nas quais foram transmitidas informações úteis e necessárias sobre a legislação em vigor sobre estas matérias.

 Assuntos como a limpeza de terrenos, faixas de gestão de combustíveis e realização de queimadas em 
segurança estiveram em cima da mesa, em sessões destinadas ao público em geral, proprietários florestais e de 
edificações, agricultores e prestadores de serviços, que tiveram a colaboração dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoutim, da União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro, da Junta de Freguesia de Martim Longo e o apoio do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcoutim.

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO CUMEADAS 
VISA A VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE RURAL

 A Câmara Municipal de Alcoutim 
aprovou, no dia 14 de fevereiro, a celebração de 
um protocolo de colaboração com a Cumeadas 
- Associação de Proprietários Florestais das 
Cumeadas do Baixo Guadiana, no sentido 
de garantir o desenvolvimento de ações de 
conservação e valorização do património natural, 
endógeno, agrícola e florestal. Nos termos do 
acordo, a autarquia apoia a Cumeadas com 20 mil 
euros anuais, investidos em ações de silvicultura 
preventiva, para reduzir o risco de incêndios, 
dinamizar ações de vigilância de incêndios e 
apoio ao combate (primeira intervenção, ações 
de rescaldo e vigilância após o rescaldo), bem 
como promover ações de sensibilização junto 
das populações e colaboração na organização de 
jornadas e eventos.

 Ao longo das quase duas décadas de existência, a Cumeadas tem prestado um importante apoio aos  
agricultores e produtores florestais alcoutenejos. Com sede na aldeia do Pereiro, tem como área de intervenção todo 
o concelho de Alcoutim e duas freguesias do concelho de Castro Marim (Azinhal e Odeleite). A associação tem como 
principal missão dinamizar o investimento sustentável, procurando descomplicar os projetos de desenvolvimento, 
sendo, também, um parceiro na defesa da floresta e dos seus recursos e na gestão e ordenamento do seu território.

 Presentes na entrega dos galardões estiveram 
Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, 
Jorge Botelho, presidente da Câmara de Tavira e da 
AMAL e Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão 
e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. O Algarve assume-se, assim, como uma 
região modelo, única no pais e das poucas existentes no 
mundo, refletindo a importância atribuída por Alcoutim e 
por todos os concelhos algarvios, às questões do «Safety 
and Security», com implementação de políticas regionais 
e investimento sem precedentes na área.
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 O Espaço Guadiana recebeu, 
nos dias 2 e 3 de março, a terceira 
edição das Jornadas do Mundo 
Rural, organizadas pelo Município de 
Alcoutim e Associação Cumeadas e 
subordinadas aos temas da Floresta, 
a Agricultura e Desertificação. 
Após a sessão de abertura com o 
presidente da Câmara Municipal de 
Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, teve 
lugar o painel «A Desertificação: 
Questões Chave na Estratégia de 
Combate», moderado por Maria de 
Belém Costa Freitas, da Universidade 
do Algarve, com intervenções de 
António Brito (Instituto Superior de 
Agronomia), Conceição Gonçalves 
(Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária), Jorge Capelo 
(Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária e Membro 
do Centro de Investigação LEAF - 
Linking Landsccape, Environment, 
Agriculture and Food) e Inocêncio 
Seita Coelho (Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária).

JORNADAS DO MUNDO RURAL

 Da parte da tarde realizou-se a tertúlia «Desertificação: Um Problema Multidimensional», contando as 
conclusões do dia com a presença de Miguel Freitas, Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural.

 No sábado, 3 de março, o primeiro painel teve como tema «A Floresta – Agentes Bióticos e Abióticos» e 
moderação de Jorge Eusébio, da CCDR Algarve, sendo constituído pelas intervenções de Nuno Guiomar (Universidade 
de Évora), Francisco Amaral (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas), João Carlos Simões (Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Alcoutim), e Norberto Santos (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas). 
A parte da tarde foi preenchida pelo segundo painel, «Agricultura – Adaptações Climáticas», com moderação de 
António Santa Maria, da Escola Superior Agrária de Beja, que teve os contributos de Marina Resende (Associação 
Cumeadas), José Entrudo Fernandes (Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve) e José Paulo Nunes 
(Associação de Produtores de Medronho do Barlavento Algarvio).

 O encerramento das III Jornadas do Mundo Rural esteve a cargo de José Galrito, Vereador da Câmara 
Municipal Alcoutim, Fernando Severino, Diretor da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, e Valentina 
Calixto, Diretora do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.
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PROGRAMAS DE AÇÕES DE NATUREZA 
CULTURAL E DESPORTIVA CONTAM COM O 
APOIO DA AUTARQUIA

CANTARAM-SE AS JANEIRAS 
NAS FREGUESIAS DE 
ALCOUTIM, PEREIRO E MARTIM 
LONGO 

VICTOR BRITO APRESENTOU O LIVRO 
“ALCOUTIM: ARQUITECTURA, SINAIS E 
IDENTIDADE”

 Foi apresentado, no dia 20 de janeiro, no Hotel d’Alcoutim, o 
livro «Alcoutim: Arquitectura, Sinais e Identidade», de Victor Manuel 
Guerreiro de Brito. Conforme referiu o autor, o território de Alcoutim 
é um local escondido, situado no nordeste da serra algarvia do 
Caldeirão. “É um território de transição, de passagem, mas também 
de fixação para aqueles que o escolheram. É um local com memória, 
memória essa que nos precedeu e que mantém os sinais e a identidade 
quando a interpretação é suportada por uma arquitetura minimalista 
e contemporânea. A memória permanece presente”.

 Os projetos referidos nesta obra procuram assumir a 
fecundidade dos sinais que brilham nesses lugares. “A arqueologia 
revela-nos uma gesta por onde trazemos à vida pedras, tempo, isto é, 
verdadeiros sinais. É esse o fundamento destes projetos de arquitetura 
minimalista, que passa por formas de atuação que respeitam a 
integridade do património. O futuro já está aí. Floresce com o passado 
e com a capacidade de lermos essas marcas”, considera Victor de 
Brito.

 No dia 16 de março, a Sala Castelo do Hotel d’Alcoutim 
foi palco da apresentação do mais recente título de Carlos Brito, 
«Reinvenção da Esperança», um livro de poesia cujos poemas dão 
razão a quem, escritor «nobelizado», escreveu um dia algo parecido 
com «é preciso tempo para nos tornarmos jovens»…

 Carlos Brito, na juventude dos seus 85 anos, demonstra, 
através dos seus poemas, como o maravilhoso mora naquilo que 
de mais humano tem o Homem. Estamos na presença de um 
livro de memórias vividas, em verso, cujas palavras espelham, em 
grande medida, a riquíssima experiência humana do seu Autor. Mas 
também de um livro de poemas fortes e repletos de futuro cujas 
palavras, aparentemente simples, que refletem a profunda reflexão 
existencial de Carlos Brito perante o pesado desgaste do tempo 
e, consequentemente, uma certa nostalgia, totalmente isenta de 
passadismo, pela inexorável e acelerada passagem daquele. 

 As páginas de «Reinvenção da Esperança» possuem uma 
grande musicalidade e uma profunda, mas manifesta, doçura. É 
composto por poemas que, habitados pelas palavras mágicas da 
linguagem poética, constituem uma «fala» especialíssima, vinda 
do mais dentro do «dentro» do Poeta. A produção e realização da 
atividade cultural estiveram a cabo do coletivo local «Palavras da 
Serra e Margem», sob a direção de Carlos Escobar, com o apoio do 
Município de Alcoutim.

CARLOS BRITO APRESENTOU O SEU MAIS 
RECENTE TÍTULO DEDICADO À POESIA - 
“REINVENÇÃO DA ESPERANÇA”

 As Janeiras voltaram a cantar-se, no dia 7 de janeiro, numa 
organização da União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro com o apoio 
do Município de Alcoutim. A tradição manteve-se bem viva por ação de 
um grupo de voluntários que percorreram diversos pontos de encontros 
na freguesia de Alcoutim e Pereiro, levando a mensagem de alegria e 
partilhando a sua boa disposição.
 O roteiro iniciou-se no Lar de Alcoutim, continuando depois pelo 
Quiosque Laranjeiras, Quiosque Guerreiros do Rio, Lar de Balurcos, Balurcos 
de Baixo, Balurcos de Cima, Pereiro (Café Central), Santa Marta, Cortes 
Pereiras e, finalmente, na vila de Alcoutim. 
 Também na freguesia de Martim Longo se escutaram as janeiras, 
num percurso que começou no Lar de Martim Longo e que depois passou 
por 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.

 Consciente da importância do associativismo na dinâmica do concelho, a Câmara Municipal de Alcoutim 
aprovou uma transferência total, superior a 130 mil euros, destinada a auxiliar a atividade das associações locais de 
âmbito cultural, recreativo e desportivo, das quais são exemplos, os Inter-Vivos – Associação de Jovens do Nordeste 
Algarvio, o Grupo Desportivo de Alcoutim, o Grito d’Alegria – Associação Cultural e Recreativa dos Amigos de Giões, 
o Clube Desportivo de Vaqueiros, o Clube de Karaté de Alcoutim e Martim Longo, o Centro Cultural Recreativo 
Desportivo de Santa Marta, o Centro Cultural e Recreativo Desportivo do Pessegueiro, a Associação Sociocultural 
e de Desenvolvimento dos Tacões, a Associação de Amigos dos Farelos e Clarines, a Associação Cultural, Social e 
Recreativa Estrela Pereirense, a ADECMAR – Associação de Desenvolvimento Etnográfico Cultural de Martim Longo, 
A Moira - Associação de Defesa e Promoção do Património do Concelho de Alcoutim, entre outras.
 
 O objetivo deste apoio é dar resposta às dificuldades financeiras das associações no cumprimento dos 
respetivos planos de atividades, já que estas, pela sua representatividade, assumem um importante papel na 
dinamização e desenvolvimento social, cultural, recreativo e desportivo.  A autarquia colabora igualmente com as 
associações no apoio logístico e promoção das atividades por estas organizadas.
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FESTIVAL DO CONTRABANDO VOLTOU A UNIR 
AS DUAS MARGENS DO RIO GUADIANA

 De 23 a 25 de março, o Festival do Contrabando – 
Tráfico de Arte no Guadiana voltou a unir as duas margens do 
Rio Guadiana, nomeadamente Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, 
com a Ponte Flutuante Transfronteiriça a ser apenas um dos 
muitos atrativos da edição de 2018 deste evento inserido no 
programa cultural «365 Algarve». 

 O Guadiana, fonte de inspiração mercê da sua 
imponência natural, atrai marinheiros de todo o mundo, bem 
como caminhantes à procura do ar tranquilo do campo, mas 
foi, noutros tempos, a grande barreira a ultrapassar pelos 
contrabandistas, agora figuras principais deste festival. A ponte 
que ligou Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana utilizou mil e 680 
cubos, criando uma extensão de 225 metros para permitir a 
travessia pedonal do Rio Guadiana. A segurança e estabilidade 
foram garantidas com a colocação de 24 âncoras e cabos de 
sustentação, proporcionando, de facto, uma experiência única 
para todos aqueles que a cruzaram ao longo destes três dias. 

 Neste fim-de-semana estiveram em evidência os 
contrabandistas, guardas-fiscais e carabineiros, os vendedores 
ambulantes e os mestres de outros ofícios, as vivências 
nas tabernas, os jogos populares e rixas de cajados, mas 
a programação desta edição apresentou igualmente duas 
estreias em Portugal: Chacovachi (cujo nome real é Fernando 
Cavarozzi), um palhaço e bufão argentino que trouxe o 
espetáculo «Cuidado! Um palhaço mau pode arruinar a tua 
vida»; e Adam Read, um artista sem fronteiras que trabalhou 
no «Cirque du Soleil» e que trouxe também algumas das suas 
personagens, palhaços e mimos sobre andas. 

 O Festival do Contrabando – Tráfico de Arte no 
Guadiana contou, por isso, com espetáculos musicais, 
arruadas, desfile etnográfico, workshops, exposições, 
encontro de Poesia Popular, concurso de fotografia 
e as Jornadas do Contrabando. A estes somaram-se 
os espetáculos musicais «Fado Violado», «Roncos do 
Diabo» e «Moçoilas», entre tantos outros, numa excelente 
organização da Câmara Municipal de Alcoutim em 
parceria com o Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana, com 
o apoio do Governo de Portugal, Turismo de Portugal, 
Região de Turismo do Algarve, 365 Algarve, Junta de 
Andaluzia e Mancomunidad da Betúria. “Este evento é o 
nosso contributo para o combate à sazonalidade durante 
a época baixa do turismo algarvio e quer afirmar-se à 
escala regional. Temos, a montante e jusante, o Festival 
Islâmico de Mértola e os Dias Medievais de Castro Marim 
e desejamos que o Festival do Contrabando alcance essa 
dimensão”, afirmou Osvaldo Gonçalves, presidente da 
Câmara Municipal de Alcoutim. “É também uma forma de 
dizermos aos nossos governantes que estamos cá, que 
temos algumas dificuldades, que são bem conhecidas, 
mas que também temos muito potencial. Esta ponte 
pedonal simboliza as nossas vontades de unir as duas 
margens do Rio Guadiana e alimentamos a esperança de 
que possamos ter um ponto de ligação permanente no 
futuro”, acrescentou ainda o edil alcoutenejo.
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 A Casa dos Condes, em Alcoutim, continua a oferecer uma variada e dinâmica agenda cultural, com o primeiro 
semestre de 2018 a ser marcado pela realização de diversas tertúlias, exposições e concertos. 

TERTÚLIAS, EXPOSIÇÕES E CONCERTOS 
INTEGRARAM PROGRAMA CULTURAL DA “CASA 
DOS CONDES”

 A habitual rúbrica «A Palavra Sexta à 
Noite» começou o ano com a apresentação do 
livro «Viagem Interior», de Telma Veríssimo, no dia 
13 de janeiro. Seguiu-se, a 8 de março, uma Tarde 
de Poesia e, no dia 16 de março, um Concerto de 
Primavera. Em abril, mais concretamente no dia 
21, assistiu-se a mais uma interessante tertúlia, 
desta feita com «Uma abordagem sobre o 
Incentivo à Natalidade e questões em seu torno» 
e a 12 de maio foi apresentado o livro “Ruas”, de 
João Miguel Pereira e Pedro Tavares, e da Revista 
“Terceira Margem”. 

 As tertúlias do mês de junho foram muitas e diversificadas. No dia 2 o “Concerto de harpa com Katie Salvidge” 
animou os convivas no agradável pátio desta casa apalaçada.  Seguiu-se a Projeção do filme “O mundo à mesa” e o 
debate sobre o tema “Alimentação sustentável, do campo ao prato”, no dia 8, a Apresentação do livro “Mord na der 
Algarve”, de Carolina Conrad, no dia 9, e o “Concerto dos alunos dos Polos da Associação de Guitarras do Algarve do 
concelho de Alcoutim – OJGA”, no dia 14. Para finalizar a programação deste primeiro semestre saltou-se a Fogueira 
de S. João, no dia 22.

 No plano das exposições, destaque especial para a 
mostra de fotografias «Viagem Interior II», de Telma Veríssimo, 
que esteve patente durante o mês de janeiro. De 2 de fevereiro 
a 6 de março foi a vez do espaço acolher a exposição de pintura 
de Manda Beeching, de 19 de março a 27 de abril, as Cerâmicas 
de Alcoutim exibiram «D Esteva I - 21 anos de cerâmica de 
Alcoutim», e, de 4 a 31 de maio, a Casa dos Condes recebeu a 
exposição de pintura do argentino Pedro Solá. O programa do 
primeiro semestre concluiu-se com a exposição de pintura de 
Anna Cumming, patente de 4 a 30 de junho.
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ESPAÇO GUADIANA ANIMA NOITES 
ALCOUTENEJAS

 O Espaço Guadiana, em Alcoutim, continua a 
acolher diversas manifestações culturais e a agenda de 
2018 começou da melhor maneira com o espetáculo 
«Olívia e Eugénio – Uma Lição de Amor», no dia 20 de 
janeiro, com a conhecida atriz Rita Ribeiro. 

 No dia 24 de fevereiro assistiu-se a «Poesia no 
Fado», com as participações de Lúcio Bamond, Suzy 
Paula, Helder Coelho e Inês Graça, acompanhados por 
Ricardo Martins (Guitarra Portuguesa) e Cláudio Sousa 
(Viola). Já no dia 17 de março foi a vez do concerto 
com os «Café D’Alma», grupo que tem na sua génese 
as raízes da música portuguesa, mas é na sua fusão 
com outros géneros que se apura a sua identidade. 
 
Finalmente, no dia 4 de maio, foi a vez de Zé Francisco 
convidar Vitorino Salomé para um concerto onde se 
escutaram temas bem conhecidos destes dois autores 
e cantores.

1º DE MAIO FESTEJADO EM DIVERSAS 
FREGUESIAS DO CONCELHO

MARTIM LONGO E PEREIRO AO RUBRO COM OS 
SANTOS POPULARES

 O 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, voltou a ser festejado 
um pouco por todo o concelho de Alcoutim. Na sede do concelho 
o convívio decorreu na Praia Fluvial, numa organização da 
autarquia local. Do programa constou, como não poderia deixar 
de ser, a muito apreciada sardinhada, com a tarde a ser preenchida 
pela atuação do Rancho Folclórico da Ria Formosa e por um baile 
animado por António Manuel. 

 Na Ribeira da Foupana, em Bentos, foi a vez da Junta de 
Freguesia de Vaqueiros organizar os festejos do 1.º de Maio, com o 
apoio do Município de Alcoutim. A música ambiente acompanhou 
a sardinhada, mas também houve oportunidade para se desfrutar 
de passeios de canoa no açude. Seguiu-se a animação com Luís 
Godinho e Jorge Guerreiro. 

Já nos Giões, na sede da Associação Grito D’Alegria, teve lugar um 
almoço-convívio com muita animação a cargo do acordeonista 
e vocalista Luís José, numa organização da Associação Grito 
D’Alegria que contou com o apoio do Município de Alcoutim.

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM LEVOU A CABO 
WORKSHOP DE ANIMAÇÃO TEATRAL

 Os atores Olavo Nóbrega e Susana Estrela, especialistas em 
conteúdos de animação, estiveram em Alcoutim, nos dias 26 e 27 
de maio, para orientar o primeiro workshop destinado ao público 
em geral que simplesmente goste de teatro. O objetivo foi partilhar 
conhecimentos sobre animação teatral já a pensar na participação 
dos formandos no Festival do Contrabando – Tráfico de Arte no 
Guadiana do próximo ano.

 A ação teve lugar no Espaço Guadiana e foi organizada pelo 
Município de Alcoutim.

Em setembro, mais concretamente nos dias 22 e 23, realizar-se-á 
o segundo workshop cujas inscrições estão abertas a todos os 
apaixonados por teatro e podem ser efetuadas através do correio 
eletrónico: festival.contrabando@cm-alcoutim.pt.

 A aldeia de Martim 
Longo comemorou, no dia 15 de 
junho, os Santos Populares, com 
a população a reunir-se para a 
tradicional sardinhada e baile e, 
claro, para assistir ao desfile da 
Marcha Infantil do CDCS Martim 
Longo (Infantário) e da Marcha 
Popular de Bordeira. No dia 23 de 
junho foi a vez da aldeia do Pereiro 
festejar os Santos Populares com 
a habitual sardinhada de S. João, 
a atuação do Grupo «Tons de 
Baile», o baile com António Manuel 
e o desfile da marcha popular 
organizada pela população local.
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 Alcoutim foi palco, no dia 
20 de maio, de mais uma etapa do 
Campeonato Nacional de Esperanças 
na modalidade de canoagem. A 
competição contou com a presença de 
cerca de 600 jovens, em representação 
de 41 clubes de todo o país. 

 Num total de 23 regatas nas 
vertentes de K1, C1, K2 e C2, a prova 
contou também, pela primeira vez, com 
a participação de Canoas Femininas 
monolugares no escalão infantil. Nas 
regatas de duplas, Joana Ramos e 
Beatriz Ribeiros, do Grupo Desportivo 
de Alcoutim, conquistaram a medalha 
de prata em K2 Cadete Feminino.

CANOAGEM EM DESTAQUE

 A prova foi organizada pelo 
Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA) 
em colaboração com a Federação 
Portuguesa de Canoagem e a 
Associação Regional de Canoagem do 
Algarve. Dado o incentivo que constitui 
para a prática desportiva, bem como o 
sucesso do evento em anos anteriores, 
trazendo a Alcoutim centenas de atletas 
e visitantes, o Município de Alcoutim 
atribuiu ao GDA uma comparticipação 
financeira no montante de 10 mil euros 
para fazer face às despesas inerentes à 
sua realização.

 Entretanto, e completadas as 
três etapas do Campeonato Nacional 
de Esperanças de Canoagem (fundo, 
esperanças e maratona), o GDA conta 
com vários campeões a nível regional. 
Assim, Joana Ramos, Edgar Rodrigues e 
João Gonçalves sagraram-se campeões 
regionais esperanças; Joana Ramos, 
Beatriz Ribeiros, Bárbara Teixeira, Luís 
Simão, João Simão, Pedro Fernandes, 
Carlos Cruz e Carmen Garrido são 
campeões regionais maratona; e 
Jorge Rodrigues, Ângelo Palma, 
Joana Ramos, Luís Simão, João Simão, 
Pedro Fernandes e Carlos Cruz foram 
campeões regionais fundo. 

 No Campeonato Nacional, Beatriz Ribeiros e Joana Ramos  
sagraram-se Campeãs Nacionais de Esperanças 2018 em K2 Cadete 
Feminino. Para além disso, Joana Ramos faz parte dos estágios da 
seleção nacional e terá a sua prova fogo no Nacional de Pista a realizar 
no fim de julho, onde se apurarão os melhores atletas para representar 
Portugal na Polónia, em meados do setembro, no «Olimpic Hoppes», o 
equivalente ao Mundial nestas idades.

 Recorde-se ainda que, na sequência da sua política de apoio 
e incentivo à prática do desporto em geral e aos atletas do concelho 
em particular, a Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, em reunião 
do executivo de dia 14 de março, a celebração de um protocolo com o 
Grupo Desportivo de Alcoutim para apoiar financeiramente a atividade 
da associação e patrocinar a preparação do canoísta João Albuquerque, 
com o objetivo de integrar a Seleção Nacional e aspirar a uma participação 
Olímpica.

 Atualmente com 27 anos, João Albuquerque iniciou a canoagem 
em 2002 no Grupo Desportivo de Alcoutim, clube que desde então sempre 
representou e onde já alcançou grandes resultados na modalidade, quer 
a nível nacional como internacional, sendo presença assídua na Seleção 
Nacional nos escalões de infantil, cadete, júnior e sub23. Com um vasto 
currículo desportivo, salientam-se os sete títulos de campeão nacional, 15 
títulos de campeão do Algarve, bem como participações em campeonatos 
da Europa em representação da seleção nacional de canoagem. O 
apoio concedido, no montante de 17 mil euros, será fundamental para a 
atividade do grupo desportivo na área da canoagem e para a promissora 
carreira do atleta.

MUNICÍPIO APOIA INTER-VIVOS NA PROMOÇÃO 
DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS JUNTO DOS 
JOVENS

 A Associação de Jovens do Nordeste Algarvio Inter-Vivos 
é uma associação sem fins lucrativos que tem como objeto a 
promoção de atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais 
junto dos seus associados, contando para tal com o apoio do 
Município de Alcoutim. O desporto tem sido a principal aposta da 
direção desde a fundação da entidade, de maneira a proporcionar 
aos jovens e crianças de Alcoutim uma ocupação saudável dos 
seus tempos livres e combater, em simultâneo, o sedentarismo. 

O enfoque no desporto de competição segue em paralelo com a 
vertente do lazer, pois é fundamental incentivar junto da juventude 
práticas saudáveis de dissuasão de comportamentos desviantes. E 
a Inter-Vivos continua a dar cartas, por exemplo, no futsal algarvio, 
nomeadamente na categoria de Iniciados, cuja equipa concluiu a 
sua participação no Campeonato Regional num honroso 3.º lugar. 

ALCOUTIM PROMOVE 1.º CAMPEONATO 
MUNICIPAL DE FUTSAL
 O Pavilhão Desportivo José Rosa Pereira foi palco, a partir do dia 2 de março, do 1.º Campeonato Municipal 
Futsal de Alcoutim, organizado pela Associação Inter-Vivos e pela Câmara Municipal de Alcoutim. A competição foi 
aberta a todos os clubes e coletividades do concelho e, individualmente, aos munícipes com idade igual ou superior 
a 16 anos que sejam naturais/residentes ou eleitores no concelho de Alcoutim.

 A competição decorreu normalmente às sextas-feiras, com a realização de dois jogos por noite (20h e 21h30), 
e aceitaram o repto da autarquia as equipas «Team Bala», 

 «Estamos Aqui», «Os 
Alcoutenejos», «Equipa 4» e 
«Os pupilos do selecionador». 
Oferecer aos amantes do Futsal a 
possibilidade de participarem num 
quadro competitivo alargado a todo 
o concelho, incentivar a prática de 
atividade física junto de segmentos 
da população que apresentam baixos 
níveis de participação desportiva 
e contribuir para a revitalização do 
tecido associativo, constituíram os 
principais objetivos do torneio. 

A esta classificação somam-se a 2.ª posição alcançada na Taça do Algarve – sendo derrotada apenas na final pela CDR 
Pedra Mourinha –, um 2.º lugar no Torneio de Castro Marim e a vitória no Torneio Gafanha CUP. Entre as atividades 
desenvolvidas pela Inter-Vivos destacam-se também o «4Horas TT», o Passeio Anual de BTT, o Torneio de Sueca, o 
Xito e as Marchas.
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 Disputou-se, no dia 24 de fevereiro, no Pavilhão Desportivo José Rosa Pereira, em Martim-Longo, o IV Torneio 
de Karaté do Concelho de Alcoutim e Martim-Longo, com a presença de 180 atletas de todo o Algarve. O Clube 
de Karaté de Alcoutim e Martim-longo obteve um primeiro lugar por Henrique Palma, na disciplina de kumite, e 
um terceiro lugar através de Diogo Vilão, em kata. Destaque ainda para o 5.º lugar de Luana Morais e a primeira 
participação dos atletas Sara Mestre, Francisco Palma, Leonardo Lourenço e Cristiano Gonçalves.

 Dois meses mais tarde, Henrique Palma participou no Open do Luxemburgo, integrando, juntamente com o 
treinador Sérgio Custódinho, uma comitiva da Liga de Karate do Sul. A prova, organizada pelos Centros Karate Club 
Differdange e Karate Club Lintgen, realizou-se no dia 28 de abril, na vila de Differdange, e teve a participação de 700 
atletas oriundos de vários continentes das modalidades de kata e kumité de todos os escalões a partir dos 10/11 anos 
de idade. 
 O jovem karateca alcoutenejo esteve em grande evidência ao conquistar a medalha de bronze no escalão 
de Iniciados. Natural de Martim Longo, Henrique Palma tem apenas 11 anos de idade e sagrou-se campeão regional 
em abril de 2017, em maio participou no campeonato nacional, que decorreu no Barreiro, e representou o clube e o 
país no Open de Tânger, que aconteceu, em março de 2017, em Marrocos. “A participação nesta competição onde 
só vão os melhores constitui uma rampa de lançamento dada a pouca idade do atleta”, referiu o mestre e diretor do 
CKAM, Carlos Cadete. Já para o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, a participação do 
atleta alcoutenejo “é reflexo do trabalho desenvolvido pelo Clube de Karate de Alcoutim e Martim Longo e evidencia 
o afinco com que os jovens do concelho desenvolvem a modalidade”. “Sendo o desporto um meio de divulgação 
de clubes e regiões, é de extrema importância a participação dos nossos atletas nesta tipologia de eventos, de 
forma a promoverem o nome do clube e do concelho de Alcoutim”, reforçou o presidente do Município, que apoiou 
financeiramente a deslocação de Henrique Palma ao Open do Luxemburgo.

KARATECAS DE ALCOUTIM EM DESTAQUE

 Em maio, nos dias 12 e 13, Henrique Palma esteve novamente em destaque, desta feita no Open Internacional 
do Algarve de Karate, ao alcançar o terceiro lugar. O atleta do Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo teve 
uma enorme prestação no torneio, perdendo apenas no combate de acesso à final. Atualmente, esta modalidade 
desportiva tem já cerca de 50 crianças e jovens praticantes no concelho. As aulas, financiadas em 50 por cento pela 
autarquia no âmbito de um protocolo de colaboração com o clube, decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 17h e 
as 19h30, no pavilhão da Escola Básica Integrada de Alcoutim e, às terças-feiras, entre as 14h20 e as 15h20, no ginásio 
da Escola de Martim Longo.

4 HORAS TT VOLTOU A ANIMAR O PEREIRO

 Teve lugar, no dia 24 de fevereiro, e pelo quarto ano 
consecutivo, o Encontro de Resistência 4 Horas TT, junto à barragem 
da aldeia do Pereiro, no concelho de Alcoutim. A prova realizou-se num 
circuito de aproximadamente seis quilómetros e voltou a atrair algumas 
das maiores figuras nacionais da modalidade, que proporcionaram 
momentos de grande beleza competitiva ao muito público presente. 
Aliás, o anfiteatro natural que rodeia a pista é uma das suas imagens 
mais fortes, sendo perfeito para um longo e animado dia de corridas. 
 Luís Duarte venceu a prova na vertente individual, logo seguido 
de David Fernandes e de Sven Triebolt, ao passo que António Maio/
Micael Simão suplantaram a concorrência nas duplas, com Fábio 
Guerreiro/Humberto Santos e Yves Rarange/Miguel Saúde a ocuparem 
as restantes posições do pódio. O formato das corridas foi o mais 
tradicional, com a partida estilo «Le Mans», em que os pilotos tiveram 
que lutar pelas primeiras posições em grelhas de partida convencionais, 
depois dos treinos cronometrados terem definido a ordem das mesmas. 

BAJA LOULÉ 2018 PASSOU POR ALCOUTIM

MOTORIZADAS 
ANTIGAS «INVADIRAM» 
ALCOUTIM

 A Baja de Loulé 2018 disputou-se no fim-de-semana de 7 e 
8 de abril e voltou a passar pelo concelho de Alcoutim, chegando ao 
fim com as vitórias de Alejandro Martins/José Marques (automóveis), 
António Maio (motos), Arnaldo Martins (quads) e João Monteiro/
Manuel Pereira (SSV). A segunda prova do Campeonato Português 
de Todo-o-Terreno foi organizada pelo Clube Automóvel do Algarve 
sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e 
da Federação de Motociclismo de Portugal, tendo o alto patrocínio do 
município de Loulé e da Junta de Freguesia de Almancil e o apoio dos 
municípios de São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Almodôvar.
 Entre os concorrentes esteve um alcoutenejo, Orlando Romana, 
que fez dupla com Jaime Santos. Orlando Romana contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Alcoutim e da Associação Inter-Vivos nesta 
sua participação, contudo, não conseguiu cruzar a meta por motivos 
mecânicos.

 Teve lugar, no dia 10 de junho, o 2.º Encontro 
de Motorizadas Antigas de Alcoutim que contou com 
cerca de duas centenas de participantes. A organização 
foi do Grupo Desportivo de Alcoutim, com o apoio da 
União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, do Município 
de Alcoutim, da Associação A Moira, da Guarda Nacional 
Republicana e do Agrupamento de Escolas do Concelho 
de Alcoutim.
 O objetivo da iniciativa foi promover e divulgar 
a beleza paisagística do Baixo Guadiana junto de todos 
os participantes e incluiu um passeio pela freguesia com 
paragem nos Montes do Rio e na Barragem do Pereiro, 
antes do almoço, que teve como palco o Cais Novo de 
Alcoutim.

 A organização esteve a cargo do Grupo Desportivo de Alcoutim e da Associação Inter-Vivos e o evento contou 
com a colaboração da Câmara Municipal de Alcoutim e da União de Freguesias de Alcoutim Pereiro. O Município de 
Alcoutim atribuiu, aliás, 5 mil euros ao GDA para a organização do «IV Encontro 4 horas de resistência moto TT», 
por dinamizar a prática dos desportos motorizados no concelho e promover as suas condições ímpares para eventos 
desta natureza. 
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MARTIM LONGO RECEBEU TROFÉU REGIONAL DE 
MINI MX

BTT EM DESTAQUE EM ALCOUTIM COM «2 HORAS 
RESISTÊNCIA NOTURNA» 
 Realizou-se no sábado, dia 16 de junho, a prova 
«2 Horas Resistência Noturna» em BTT, que reuniu mais 
de 110 desportistas em Alcoutim. A prova disputou-
se num circuito no perímetro urbano e campo da vila, 
com uma distância aproximada de cinco quilómetros, 
e prémios para os três primeiros classificados de cada 
categoria.

 A partida e chegada deu-se na Praça da 
República e o evento voltou a evidenciar as excelentes 
características da vila e concelho de Alcoutim para a 
prática do BTT.

 Realizou-se, em Martim Longo, 
no dia 20 de maio, o 1.º Convívio PIT 
Bike, que incluiu uma prova do Troféu 
Regional de Mini Mx (Troféu ASPA) na 
qual participaram cerca de 50 atletas 
das categorias Infantis A, Infantis B, 
Cadetes, MMX2, MMX1 e Clássicas 50. 
A jornada desportiva foi organizada 
pelo R.A. Cachopo e Alcaria Ryder’s, 
contando para tal com o apoio da 
Câmara Municipal de Alcoutim e da 
Junta de Freguesia de Martim Longo.

C.A.T. ORGANIZOU 11.º GRANDE PRÉMIO DE 
ATLETISMO

 O Centro de Apoio aos Trabalhadores 
da Câmara Municipal de Alcoutim levou a 
efeito, no dia 13 de maio, o 11.º Grande Prémio de 
Atletismo, com o apoio da Câmara Municipal de 
Alcoutim e da União das Freguesias de Alcoutim 
e Pereiro e a colaboração da Associação de 
Atletismo do Algarve e da Comissão Regional 
de Juízes de Atletismo, Bombeiros Voluntários 
de Alcoutim, GNR, Comércio Local e outras 
entidades coletivas. 

 A prova faz parte do calendário da 
Associação de Atletismo do Algarve e contou 
com a participação de atletas federados e 
não federados, nacionais e estrangeiros, em 
representação de clubes, empresas, escolas 
ou individualmente. A competição contemplou 
os escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos e 
saldou-se em mais um tremendo sucesso 
desportivo.
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MARCHAS-CORRIDAS ENCANTAM 
ALCOUTENEJOS

ALCOUTENEJOS NÃO FALTARAM A MAIS UMA 
MINI MARATONA VODAFONE

 O calendário regional de Marchas-Corridas dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
continua a registar uma forte adesão da parte de cidadãos do concelho de Alcoutim nas suas várias datas. Depois do 
arranque da temporada em Vila Real de Santo António, a 7 de janeiro, perto de 50 participantes marcaram presença 
na etapa de Castro Marim (4 de fevereiro) e muitos mais percorreram os caminhos de Vaqueiros na etapa organizada 
pela Câmara Municipal de Alcoutim no dia 11 de março e que fez parte do programa da Feira Anual do Pão Quente e 
do Queijo Fresco.

 No dia 17 de março foi a vez da Marcha da Papoila 
acontecer no Pereiro e, no dia 25 do mesmo mês, nova marcha em 
Alcoutim, agora integrada no Festival do Contrabando. As provas 
seguintes decorreram no dia 8 de abril, em Faro, no dia 22 de abril, 
em Moncarapacho, no dia 13 de maio, em Cachopo, no dia 6 de 
junho, em Quarteira e, a terminar a primeira parte da temporada, 
no dia 17 de junho, em São Bartolomeu de Messines. 

 A Mini Maratona 
Vodafone faz parte da EDP 
Meia Maratona de Lisboa, 
partilhando com a mesma a 
partida na Ponte 25 de Abril, 
em Lisboa, e voltou a contar 
com a participação de perto 
de meia centena de atletas 
de Alcoutim na sua edição de 
2018, disputada a 11 de março, 
tendo para tal o apoio do 
Município de Alcoutim. 

 Com uma distância de 7,2 quilómetros, é uma corrida que junta atletas e curiosos que têm a oportunidade 
de participar numa prova de atletismo oficial e atravessar a ponte 25 de Abril a pé, num ambiente de descontração e 
convívio único com milhares de pessoas oriundas de todos os extratos sociais, crenças e origem.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM VOLTOU A 
ORGANIZAR FÉRIAS ATIVAS DURANTE A PÁSCOA

 O Município de Alcoutim dinamizou mais uma 
edição do programa «Férias Ativas», em Alcoutim e 
Martim Longo, de 26 a 29 de março, com o intuito de 
ocupar os tempos livres dos alunos do  2.º e 3.º ciclos 
durante a interrupção das aulas nas Férias da Páscoa. 
O programa incluiu atividades que proporcionaram 
momentos de aprendizagem e divertimento de forma 
saudável para os participantes, nomeadamente BTT, 
Tag Rugby, Canoagem, Hóquei Subaquático, Natação, 
Basquetebol, Futebol, Basebol, Passeios e Jogos 
Didáticos.

ALCOUTIM PROMOVEU 
ENCONTRO DE 
NATAÇÃO INFANTIL 
INTERMUNICÍPIOS

 A Piscina Municipal de Martim Longo recebeu, 
no dia 26 de maio, aproximadamente sete dezenas de 
crianças, com idades compreendidas entre os 5 e os 15 
anos, para participar no Encontro de Natação Infantil 
Intermunicípios. Os jovens, oriundos das escolas 
municipais de natação dos concelhos de Almodôvar, 
Castro Verde e Alcoutim, realizaram provas nas 
modalidades de crol, costas, bruços, mariposa, 
propulsão com prancha e provas de estafetas. 

 O evento é um projeto de animação socio-desportiva de âmbito intermunicipal que pretende divulgar a 
natação e iniciar os alunos em provas de competição, ao mesmo tempo que proporciona o convívio entre todos os 
jovens. No final, o Município de Alcoutim, entidade organizadora, ofereceu a todos os intervenientes um prémio de 
participação.

ANDRÉ MARTINS E RUI ROMBA VENCERAM 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE SUECA 

 Teve lugar, no dia 21 de abril, a final do Campeonato 
Municipal de Sueca, disputada na sede do Grupo Desportivo de 
Alcoutim, pelas 12 melhores equipas, que foram apuradas na primeira 
fase, realizada entre 32 equipas, provenientes de várias associações, 
clubes e centros recreativos, nomeadamente, o Grupo Desportivo 
de Alcoutim, a Associação Inter-Vivos, a Associação dos amigos de 
Farelos e Clarines, o Centro Cultural e Recreativo do Pessegueiro e 
do  Centro cultural e Recreativo da Barrada. Os grandes vencedores 
da competição foram André Martins e Rui Romba (Martim Longo), 
com as restantes posições do pódio a serem ocupadas por José 
Custódio e João Lúcio (Pessegueiro) e José Romana e Américo 
(Farelos), em segundo e terceiro lugares, respetivamente.
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JOÃO LÚCIO E JOSÉ CUSTÓDIO VENCERAM 
TORNEIO MUNICIPAL DE MALHA

SENIORES DE ALCOUTIM 
COM MUITA ATIVIDADE 
FÍSICA

 Disputou-se, no dia 26 de maio, no Pessegueiro, a final do 
Torneio Municipal de Malha, uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Alcoutim desenvolvida no âmbito das áreas de desporto e lazer 
com o intuito de promover a atividade física e o convívio entre os 
habitantes deste concelho. O evento contou com a participação de 
19 equipas, cada uma composta por dois elementos naturais e/ou 
residentes no concelho de Alcoutim. 

 O Município de Alcoutim continua atento ao bem-
estar da sua população mais idosa, dinamizando um extenso 
programa de Atividades Desportivas Seniores para que estes 
tenham melhor qualidade de vida. 

 A festa de encerramento do programa antes do 
Verão aconteceu no dia 14 de junho, no Castelo de Alcoutim, 
contando com aproximadamente 80 pessoas num divertido 
jantar, seguido de animação com fado e acordeão.

 Os participantes na festa são oriundos das aulas de 
ginástica e hidrosenior que decorrem nas várias localidades 
do concelho de Alcoutim.

ALCOUTIM ASSINALOU DIA DO COMBATENTE

 O Dia do Combatente foi mais uma 
vez assinalado em Alcoutim, a 9 de abril, 
na Praça da República, num momento 
que contou com a leitura de um texto 
do presidente da Liga dos Combatentes, 
Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, 
pelo presidente do núcleo de Vila Real de 
Santo António, Tenente-Coronel Marques 
Pereira, e com a intervenção do Presidente 
da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 
Gonçalves. Seguiu-se a deposição de uma 
coroa de flores junto ao monumento 
de homenagem aos combatentes e a 
realização de um minuto de silêncio, numa 
data que coincide com o aniversário da 
Batalha de La Lys, que teve lugar, em 1918, 
durante a Primeira Grande Guerra.

 Há cem anos, naquele fatídico dia, centenas de soldados portugueses perderam a vida, e a Autarquia não 
deixou de prestar homenagem, junto a este monumento, a todos os alcoutenejos que se bateram nos campos de 
batalha dos diversos conflitos bélicos em que participaram, na defesa da sua Pátria e em prol da Liberdade. O 
monumento, que perpetua os nomes dos militares que perderam a vida na Guerra Colonial, pretende precisamente 
simbolizar o sacrifício dos alcoutenejos que serviram Portugal em tempo de guerra, levantando a memória de todos 
os que caíram e deram a vida pela sua nação. 

 De recordar que na Primeira Grande Guerra pereceram cinco alcoutenejos, sendo que dois deles tombaram 
na batalha de La Lys, mais concretamente Manuel Custódio (natural da freguesia de Alcoutim) e Manuel Henriques 
(natural da freguesia de Martim Longo).
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 Na tabela de classificações, o primeiro 
lugar foi para a dupla João Lúcio e José 
Custódio, o segundo posto foi conquistado 
por José João e Adelino e a derradeira posição 
do pódio foi alcançada por Rui e Roberto. 
Às três duplas foram atribuídos cabazes 
alimentares como prémios. Após o término 
do campeonato e entrega dos prémios teve 
lugar um lanche de confraternização entre os 
participantes, ao qual não faltou o presidente 
da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 
dos Santos Gonçalves.
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ALCOUTIM COMEMOROU OS 44 ANOS DA 
REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
 

 O Município de Alcoutim associou-se às 
comemorações dos 44 anos da Revolução do 25 de 
abril, com o programa festivo a arrancar logo no dia 
21 de abril, com o espetáculo «Domingos Caetano 
canta … canções de abril», no Espaço Guadiana. 

 O momento principal das comemorações 
decorreu, no dia 25 de abril, começando o dia com 
o hastear das bandeiras na Praça da República, 
seguindo-se uma arruada com banda musical. 
Depois, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
aconteceu a Sessão Solene com as habituais 
intervenções oficiais. E, no seu discurso, Osvaldo 
Gonçalves recordou a data em que Portugal “se 
redescobriu e iniciou a grande metamorfose que 
o transformou num estado democrático e os 
portugueses num povo orgulhosamente livres”. 
“A preservação da memória coletiva em relação à 
nossa história é, primeiramente, um ato de justiça 
para com todos aqueles que a ajudaram a construir, 
mas deve ser também, e simultaneamente, um 
constante exercício de reflexão sobre o caminho 
que queremos seguir e o futuro que queremos 
construir. 

Não basta que a Constituição da República Portuguesa defina 
que Portugal é uma República Soberana, baseada da dignidade 
humana e na vontade popular, e empenhada na construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária. (…) É preciso aprofundar 
a Democracia. É preciso continuar a construir a Liberdade”, 
defendeu o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim.

 De acordo com Osvaldo Gonçalves, apesar das 
enormes transformações sociais, económicas e sociais vividas 
ao longo das últimas décadas, “a sociedade atual ainda não 
reflete, em toda a sua essência, a amplitude, os valores e 
princípios que estiveram na génese da nossa Constituição”. 
“Reafirmo mais uma vez o compromisso de continuar a 
trabalhar pela construção de um concelho em que cada 
cidadão tenha a oportunidade de viver com condições plenas 
de vida e de cidadania, pois só assim se pode ser livre. (…) 
Todos os dias somos confrontados com acontecimentos que 
nos fazem pensar sobre o perfil da humanidade que estamos 
a criar e sobre a importância de responsabilizar e humanizar a 
expressão da Liberdade nas sociedades atuais. 
As maiores conquistas de Abril radicam no respeito pelos 
direitos humanos e na dignificação da vida humana e essa 
deve ser transversal e independente de qualquer fator que 
nos caracterize”, finalizou o edil alcoutenejo. 

 O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, José António Teixeira Pinheiro Moreira, enalteceu igualmente o 
momento histórico que aconteceu há 44 anos e que implantou em Portugal a Liberdade e a Democracia, “dois valores 
que continuam a ser essenciais na nossa vida em sociedade”. “Mais do que evocar o passado, temos que preparar o 
futuro e continuar a cumprir Abril. Para tal, aqui em Alcoutim, temos que continuar a cumprir o programa de ação 
governativa municipal que o presidente e a sua equipa entenderam prosseguir, em articulação com a Assembleia 
Municipal. Novos desígnios começam, entretanto, a ser gizados para o universo do Poder Local através do reforço 
das competências das autarquias em diversas temáticas, tais como a saúde, a ação social, transportes, educação, 
formação, património, cultura, proteção civil, entre outras”, sublinhou. 

 Francisco Xavier, representante 
da bancada do PS da Assembleia 
Municipal, lembrou, por sua vez, o peso 
da Ditadura em que Portugal viveu 
antes da Revolução dos Cravos e todas 
as consequências nefastas “para um 
povo que somente pretendia paz social, 
democracia e liberdade de expressão”. 
“O 25 de Abril veio dar muito ânimo a 
um povo que se estava a afundar na 
sua ignorância profunda que satisfazia 
os reais interesses de quem mandava 
neste país. Desde então nem tudo foram 
rosas, espinhos também os houve, mas 
assistiu-se a muitos avanços nesta 
jovem Democracia, num país que se 
encontrava completamente anestesiado 
por meia dúzia de pessoas que detinham 
o monopólio e se consideravam donos 
de Portugal”, frisou Francisco Xavier. 

 Por sua vez, João Dias, da Coligação Renovar 
Alcoutim PPD/PSD.CDS-PP.MPT.PPM da Assembleia 
Municipal, reconheceu pertencer à geração do pós-25 
de Abril, mas lembrou um episódio ocorrido na década 
de 80, aquando de umas eleições autárquicas no 
concelho. “Colocaram na parede da venda dos meus 
avós um cartaz do presidente da câmara municipal 
da altura e eu, criança traquinas de 10 anos, pintei um 
bigode na cara do senhor. A minha avó, quando me 
viu a fazer aquilo, ficou tremendamente aflita, jogou 
as mãos à cabeça e perguntou-me, a chorar, o que é 
que eu tinha feito. Hoje, vejo que estava bem vincado 
na memória das pessoas o que foi viver o regime 
antes do 25 de Abril”, relatou, aproveitando para 
chamar a atenção para os limites da liberdade de 
expressão nos tempos modernos. “Volvidos 44 anos, 
é bastante fácil passarmos do campo da liberdade 
para o campo da ofensa, a fronteira é muito ténue, 
ainda mais nas redes sociais”.  

 Ainda no dia 25 realizou-se a Feira de São 
Marcos, no Pereiro, com Domingos Caetano como 
cabeça-de-cartaz. O evento, organizado pela União 
de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, com o apoio 
do Município de Alcoutim, incluiu ainda atuações do 
Grupo Etnográfico de Santo António de Arnilha, do 
Grupo Etnográfico de Quelfes, do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Martim Longo e um baile com o 
«Duo Improviso». 
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VAQUEIROS VIBROU COM A XX FEIRA DO PÃO 
QUENTE E DO QUEIJO FRESCO

 A localidade de Vaqueiros esteve ao rubro, no dia 11 de março, com a 20.ª 
edição da Feira do Pão Quente e do Queijo Fresco, numa organização da Junta 
de Freguesia de Vaqueiros que contou com o apoio do Município de Alcoutim, 
da Associação «A Moira» e do Instituto Português do Desporto e Juventude. 

 A feira abriu portas logo pelas 9h30 e meia hora depois realizou-se 
uma Marcha/Corrida inserida no Calendário Regional de Marcha e Corrida do 
Algarve). De regresso, às 13h, a animação esteve a cargo de Válter Cabrita e, 
depois das 16h, foi a vez de Andreia Portilho e suas bailarinas porem toda a 
gente a cantar e bailar. 

DOCES D’AVÓ ANIMARAM
FIM-DE-SEMANA DA PÁSCOA EM ALCOUTIM 

 Alcoutim recebeu mais uma 
Feira dos Doces d’Avó, nos dias 14 e 15 
de abril, entre as 14h e as 19h, no cais 
da vila. O evento teve como atração 
principal os doces e os produtos típicos 
da serra algarvia, mas do programa 
constaram igualmente animação 
e ateliê infantil sobre confeção de 
folares e pintura de ovos de Páscoa e 
animação de rua com a Marchinha de 
Botequim.

 Organizado pelo Município 
de Alcoutim, o certame constitui um 
incentivo à produção e comercialização 
dos doces típicos da serra algarvia e 
é já uma referência no calendário de 
eventos na região.
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 De 6 a 8 de abril, os caminhos do concelho de Alcoutim captaram nova vida com a realização da 
quinta edição do Festival de Caminhadas Alcoutim – Sanlúcar de Guadiana. O evento, inicialmente agendado 
para o início de março e adiado devido às condições climatéricas, realizou-se com sucesso, contando com 
mais de 300 participantes nos três dias de caminhadas temáticas, onde a observação e interpretação da 
natureza, acompanhar um pastor e o seu rebanho de cabras, a experiência de cozer pão e de refazer os passos 
dos antigos Guardas-fiscais nos trilhos de ronda junto ao Guadiana, foram algumas das propostas em foco. 

V FESTIVAL DE CAMINHADAS AFIRMOU 
ALCOUTIM COMO UM DESTINO DE TURISMO DE 
NATUREZA

 O Festival de Caminhadas de Alcoutim - Sanlúcar 
de Guadiana foi organizado pela Câmara Municipal 
de Alcoutim, em parceria com o Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Guadiana, com o objetivo de promover as 
potencialidades do interior do Algarve enquanto destino 
turístico ativo e de natureza, e também o património 
natural e cultural da região. Este ano esteve pela primeira 
vez integrado no «Algarve Walking Season», um novo 
evento regional apoiado pelo Turismo de Portugal 
e pelo Turismo do Algarve que surgiu no âmbito de 
uma candidatura ao programa «Valorizar» e que tem 
como objetivo promover, em conjunto o Festival de 
Caminhadas de Alcoutim, o Walking Festival Ameixial e 
o novo Festival de Caminhadas a realizar em Lagos e, 
com isso, atrair mais pessoas à região.
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PRAIA FLUVIAL DO PEGO FUNDO DISTINGUIDA 
COM BANDEIRA PRAIA ACESSÍVEL
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 A praia fluvial do Pego Fundo recebeu, no 
dia 27 de junho, por mais um ano, o galardão «Praia 
Acessível – Praia para Todos», com o vereador com o 
pelouro do ambiente, José Galrito, o Vice-Presidente 
Paulo Paulino e Élia Cabrita, representante da 
Agência Portuguesa do Ambiente, a marcarem 
presença no hastear da bandeira. O Programa Praia 
Acessível - Praia para Todos foi criado em 2004 e 
iniciou a atribuição do galardão em 2005 e desde 
essa altura que a praia do Pego Fundo recebe a 
distinção, dispondo de meios para que as pessoas 
com mobilidade condicionada possam usufruir em 
pleno dos prazeres balneares.

 O galardão é atribuído a zonas balneares, 
marítimas e fluviais, que cumpram os requisitos 
necessários em termos de acessibilidade e 
mobilidade condicionada. No caso concreto da praia 
de Alcoutim existem lugares de estacionamento 
ordenado e gratuito; acesso pedonal, rampa de 
acesso ao areal, passadeira no areal, acesso a 
instalações sanitárias adaptadas e meios auxiliares 
de banho, acesso ao posto de socorros, nadadores-
salvadores sensibilizados e preparados para auxiliar 
os utentes com mobilidade condicionada nas suas 
dificuldades e necessidades.

ALCOUTIM PROMOVEU-SE NA FITUR E BTL

AUTARQUIA APOIA ASSOCIAÇÃO ALMARGEM NA 
GESTÃO DA VIA ALGARVIANA

 O Município de Alcoutim promove práticas que 
melhoram as condições de desfrute da praia por parte dos 
frequentadores e, considerando as pessoas com mobilidade 
condicionada, estão disponíveis vestiários, duches, 
bebedouros, bar, zonas sombreadas, atividades lúdicas 
acessíveis e informação disponibilizada ao público.

 A Câmara Municipal de Alcoutim esteve presente, no 
dia 19 de janeiro, na FITUR – Feira Internacional de Turismo 
que se realiza todos os anos em Madrid, na vizinha Espanha. 
A participação na 38.ª edição do certame aconteceu a 
convite do Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana e a autarquia 
aproveitou a ocasião para dar a conhecer o Festival do 
Contrabando – Tráfico de Artes do Guadiana, que iria ocorrer 
de 23 a 25 de março.

 Estabelecer contactos diretos com operadores e 
agentes turísticos nacionais e internacionais e promover 
o território alcoutenejo foram os principais objetivos da 
presença na FITUR, uma das maiores Feiras de Turismo da 
europa.

 No dia 3 de março, o Município de Alcoutim voltou a 
estar em destaque em mais uma importante feira de turismo, 
desta feita a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, onde mais uma 
vez divulgou a edição de 2018 do Festival do Contrabando – 
Tráfico de Artes do Guadiana. A edilidade apresentou a sua 
oferta turística aos milhares de visitantes que passaram pelo 
espaço destinado ao Algarve, situado no Pavilhão 1, de 28 de 
fevereiro a 4 de março, entre eles o Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

 O Município de Alcoutim decidiu, no dia 23 de 
maio, atribuir um subsídio à Associação Almargem no 
valor de 3 mil e 121 euros, para apoiar a manutenção e 
gestão da Via Algarviana durante o corrente ano.

 A Via Algarviana é uma Grande Rota Pedestre 
(GR13) que liga Alcoutim ao Cabo de S. Vicente. A 
Almargem é atualmente a entidade responsável pela 
manutenção e desenvolvimento desta Grande Rota 
Pedestre, em articulação com os municípios envolvidos 
no projeto (Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Tavira, 
S. Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique, Lagos, 
Portimão, Vila do Bispo e Albufeira). No traçado da via 
houve a preocupação de a aproximar dos locais de maior 
interesse natural e cultural, assim como de serviços de 
restauração e alojamento, incluindo empreendimentos 
de turismo rural, aldeias típicas do interior algarvio, entre 
outros pontos de interesse e serviços.

 Esta autentica «espinha-dorsal» de uma rede de percursos pedestres no Algarve é um projeto que estimula 
o empreendedorismo em áreas de baixa densidade e com graves problemas de despovoamento, como é o caso de 
Alcoutim. Trata-se, portanto, de um instrumento importante para afirmar o Algarve em geral, e a Serra Algarvia em 
particular, como um destino de turismo ativo e de natureza, associado ao pedestrianismo, sobretudo na época baixa, 
e desse modo funcionar como mais um meio de combate à sazonalidade.

MUNICÍPIO IMPLEMENTA 
PROGRAMA DE VISITAS 
GUIADAS AO SEU 
PATRIMÓNIO
 A câmara municipal de Alcoutim desenvolveu um 
programa de visitas guiadas para divulgar o seu património 
cultural e natural. Este programa foi desenvolvido no âmbito 
de uma candidatura designada por FORTours - “Fortificaciones 
de Frontera: Fomento del Turismo Cultural Transfronterizo”, 
no âmbito de programa INTERREG V - A, enquadrando-se no 
marco de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal 
(POCTEP) 2014-2020 da União Europeia, tendo como objetivo 
especifico - Proteger e valorizar o património cultural como 
suporte da base económica da região transfronteiriça.
 Esta candidatura permitiu a criação de um serviço 
polivalente de visitas guiadas ao património natural e cultural 
do município, complementando a oferta existente - museu, 
monumentos, locais de artesanato, produtores locais, rio 
Guadiana, ribeiras, vestígios arqueológicos, etc. - com um 
serviço de acompanhamento de qualidade a visitantes, 
integrado no Museu Municipal de Alcoutim.
 O serviço polivalente de visitas guiadas é disponibilizado 
aos munícipes e visitantes / fruidores do território de Alcoutim, 
mediante calendarização e inscrição prévia através do correio 
eletrónico museu@cm-alcoutim.pt.
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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM TRANSFERE CERCA DE 
156 MIL EUROS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA

FÓRUM DE ENCERRAMENTO DOS PROJETOS SIAC 
ACONTECEU EM ALCOUTIM

PROTOCOLO COM O ADS DE ALCOUTIM VISA 
PROMOVER A DEFESA SANITÁRIA DE GADO 
BOVINO, OVINO E CAPRINO
 A Câmara Municipal de Alcoutim renovou o protocolo com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado 
Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim (ADS de Alcoutim), visando a promoção da saúde pública e 
veterinária nos Municípios de Alcoutim, Loulé e São Brás de Alportel. No total, o ADS de Alcoutim receberá cerca de 
20 mil euros, com o município de Alcoutim a transferir 10 mil euros e os Municípios de Loulé e de São Brás de Alportel 
a contribuírem com 9 mil euros e 750 euros, respetivamente.

 A Associação Odiana levou a cabo, no 20 de abril, o 
Fórum de Encerramento de projetos focados nos eixos turístico 
e agroalimentar. A sessão decorreu em Alcoutim, no Salão 
Nobre do Município, e deu a conhecer o trabalho desenvolvido 
pela Odiana nos últimos dois anos no âmbito dos projetos SIAC: 
«Choose our Food» e «Turismo em Zonas de Baixa Densidade 
(Baixo Guadiana)».
 O Fórum pretendeu capitalizar resultados e apresentá-los 
publicamente, aumentando a visibilidade do Baixo Guadiana, bem 
como promover a cooperação e a competitividade empresarial. 
Do programa constaram o testemunho e apresentação de 
produtores/empresários que têm vindo a participar nas diversas 
ações e produtos criados no sentido de desenvolver o Turismo 
no Baixo Guadiana, entre as quais se contavam as empresas 
alcoutenejas «Feito no Zambujal» e «Fonte D’Almece». 

 Este financiamento tem em conta a quantidade de explorações 
existentes em cada concelho, o número de ações previstas e a distância 
percorrida em cada território. “A renovação do protocolo permite a distribuição 
equitativa dos montantes do apoio financeiro atribuído à associação e a 
continuação dos serviços prestados pela associação aos três municípios”, 
referiu o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves. 
 Com sede em Giões, a ADS de Alcoutim é uma associação sem fins 
lucrativos que se compromete nos municípios signatários a assegurar o controlo 
sanitário periódico e permanente das explorações pecuárias; prevenir e combater 
as doenças infeciosas e parasitárias, através de medidas de higiene e profilaxia, 
quer médica, quer sanitária; melhorar as condições higiénicas das explorações; 
e colaborar com os municípios, no que se refere à preparação e realização de 
iniciativas/atividades que se enquadrem no âmbito da prossecução de objetivos 
comuns.

 Na componente de investigação participou o CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de 
Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg) e, a finalizar o evento, realizou-se uma degustação dos produtos mais 
tradicionais e identitários do Baixo Guadiana.
 Entre os resultados mais visíveis do fórum estiveram dois vídeos promocionais do território, um focalizado no 
turismo no Baixo Guadiana, outro no aumento da visibilidade da gastronomia, mas também produtos promocionais 
como o Roteiro dos Sabores, uma APP, showcookings , um certame e uma Fam Trip. Outras ferramentas de trabalho 
como Guias de Apoio ao Produtor e Empresário e Documentos Estratégicos, sessões empresariais e visitas de 
investigação, numa parceria direta com a Universidade do Algarve, estiveram em evidência neste dia.
 O projeto «Choose our Food» teve incidência no domínio produtivo e inovador do Baixo Guadiana e pretendeu 
maximizar o potencial dos produtos agroalimentares regionais, bem como reforçar a cooperação empresarial e 
competitividade no território. O projeto «Turismo em Zonas de Baixa Densidade (Baixo Guadiana)» é focado no eixo 
turístico, num turismo sustentável que pretende derrubar a barreira sazonal e destacar uma região de excelência 
turística apostando no pedestrianismo, cicloturismo/BT e ornitologia.

 Dando seguimento a um modelo de atuação 
assente numa maior articulação e complementaridade 
entre a ação desenvolvida pela Câmara Municipal e pelas 
juntas de freguesia, a Autarquia de Alcoutim transfere 
para as Freguesias do concelho uma verba de cerca de 156 
mil euros, a qual se enquadra no âmbito do estabelecido 
nos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências e nos Contratos Programa.  A delegação de 
competências nas Juntas de Freguesia abrange as áreas 
da gestão e manutenção de espaços verdes, bem como 
a limpeza das vias e espaços públicos, representando, 
esta, um instrumento legal de fulcral importância já que 
permite, em especial no âmbito da prestação de serviços 
de apoio direto à comunidade local, uma resolução mais 
eficaz das situações dada a maior proximidade das juntas 
de freguesia com as populações.

 No que concerne aos Contratos Programa, os mesmos destinam-se, essencialmente, a assegurar a organização 
de festividades, atividades culturais e desportivas, assim como à realização de obras e aquisições diversas.
A colaboração com as freguesias permite dotá-las dos meios necessários para a prestação de um serviço público de 
maior qualidade, contribuindo para a aproximação do poder de decisão das populações, para a promoção da coesão 
social e territorial e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos.
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FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA 
GIÕES VIU APROVADA A SUA CANDIDATURA A 
EQUIPAMENTO RELIGIOSO

MUNICÍPIO CRIOU REGULAMENTO PARA A 
CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE PASSAGEIROS 

ALCOUTIM ADERE 
À ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
ASSEMBLEIAS 
MUNICIPAIS

 No âmbito do Programa Equipamentos 
Urbanos de Utilização Coletiva, foram aprovadas, no 
Algarve, duas candidaturas referentes ao equipamento 
religioso. Assim sendo, as obras de Beneficiação da 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção de 
Giões, da responsabilidade da Fábrica Igreja Paroquial 
Freguesia Giões, com um investimento elegível de 92 
mil euros, vão ter uma comparticipação financeira de 46 
mil euros. Também o Centro Paroquial do Cachopo, da 
responsabilidade do Centro Paroquial de Cachopo, com 
um investimento elegível de 40 mil e 930 euros, terá uma 
comparticipação financeira de 20 mil e 465 euros.

 A cerimónia de assinatura de contrato teve lugar 
no dia 24 de abril, na Câmara Municipal de Alcoutim, 
com a presença do Secretário de Estado das Autarquias 
Locais, da Diretora-Geral da Direção-Geral das Autarquias 
Locais, do Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve e dos Presidentes 
das Câmaras Municipais de Alcoutim e de Tavira. O 
Programa Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, 
aprovado pelo Despacho 7187/2003-MCOTA, publicado 
no DR II série, de 11 de Abril de 2003 e o Regulamento 
anexo, compreende a atribuição de comparticipações, 
por parte do Estado, para a instalação de equipamentos 
de utilização coletiva, promovidos por instituições 
privadas de interesse público sem fins lucrativos, 
nomeadamente: desportivos (campos de jogos, pista de 
atletismo, polidesportivo, pavilhões e salas de desporto 
e piscinas); culturais e recreativos (culturais - sede de 
associação e sede de filarmónicas e recreativos – com 
salão de festas, com auditório, com aptidões cénicas) e 
equipamentos religiosos (igrejas e centros paroquiais).

 Sendo as viaturas de transporte coletivo de passageiros da autarquia um meio essencial para a concretização 
das suas competências, nomeadamente na área social, da cultura, educação, desporto e tempos livres, e que estes 
autocarros e carrinhas se encontram ao serviço da comunidade, o Município de Alcoutim decidiu estabelecer regras 
para a sua utilização, de maneira a uniformizar os procedimentos que dizem respeito à sua cedência e, assim, otimizar 
os recursos municipais. O Regulamento determina igualmente o princípio de pagamento de um custo de utilização, 
salvaguardando a possibilidade de isentar algumas entidades. 

 Assim sendo, são condições 
primordiais para a cedência e 
uso das viaturas municipais a sua 
utilização na realização de atividades 
ou eventos de interesse municipal 
ou de reconhecida relevância para 
o município, designadamente 
atividades ou eventos de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou religiosa. Poderão 
solicitar a cedência de utilização de 
viaturas municipais as Autarquias 
Locais; Estabelecimentos de Ensino; 
Instituições de Solidariedade Social 
e Pessoas Coletivas de Utilidade 
Pública; Associações Culturais, 
Sociais, Desportivas ou Recreativas; 
Outras Entidades, públicas ou 
privadas, sem fins lucrativos que, no 
exercício da sua atividade, prestem 
serviços de reconhecido interesse 
para o município. 

 Os pedidos de cedência de transporte deverão dar entrada nos serviços competentes da Câmara Municipal 
de Alcoutim com pelo menos 10 dias úteis de antecedência da data em que se pretende utilizá-lo. A cedência dos 
transportes municipais poderá ser revogada mesmo depois de confirmada, em casos de avaria ou de qualquer outro 
motivo imprevisto que não permita a efetivação do serviço, não sendo devida qualquer indemnização ao requerente 
por esse facto. A desistência do serviço por parte da entidade requerente deverá ser efetuada pelo menos com 48 
horas de antecedência da data prevista da partida, sob pena de serem debitados os encargos previstos com a viagem 
programada. 

 

De acordo com o Regulamento, os custos de utilização a suportar pelo utilizador são estabelecidos em tabela de 
preços específica e o utilizador será também responsável pelos custos com portagens e parqueamentos; e pelas ajudas 
de custo aos motoristas ou, em alternativa, suportar o custo da estadia no que se refere a alojamento e alimentação. 
No caso de avaria ou acidente que provoque a imobilização do veículo durante um percurso, as despesas resultantes 
com o regresso e eventual alojamento dos utentes ficam a cargo do utilizador, desde que não cobertas por nenhum 
seguro. 

 Estão isentos de pagamento da respetiva taxa pela utilização do autocarro as utilizações requeridas pelo 
Agrupamento de Escolas de Alcoutim, em condições e número de utilizações a acordar, por ano letivo, com a referida 
entidade; casos devidamente fundamentados que o Presidente da Câmara ou o Vereador do Pelouro considerem 
excecionais; as deslocações previstas na celebração de protocolos entre a Câmara Municipal e a entidade requisitante.

 A Câmara Municipal de Alcoutim aprovou, no 
dia 9 de maio, a adesão do Município à Associação 
Nacional de Assembleias Municipais (ANAM). A ANAM 
é uma associação de direito privado, constituída por 
escritura pública de 7 de maio de 2016, que se rege pelos 
respetivos estatutos e pelas disposições do código civil. 
Tem como associados os municípios, representados 
pelos respetivos presidentes da assembleia.

 De acordo com os seus estatutos, constitui 
objeto da ANAM a valorização do papel das assembleias 
municipais na organização democrática dos municípios, 
apoiando e promovendo, para o efeito, estudos, 
seminários, congressos e publicações. Essa valorização, 
na senda do espírito democratizante da Constituinte 
de 1975-1976, visa salvaguardar o papel da assembleia 
municipal enquanto verdadeira «casa da democracia» 
no âmbito local. “Alcoutim deve ser associado da ANAM 
dada a sua importância na valorização do papel das 
assembleias municipais, enquanto órgãos representativos 
dos municípios, dotadas de poderes deliberativos, 
que visam a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, com competências 
de fiscalização sobre os executivos municipais”, justifica 
Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de 
Alcoutim, acrescentando que “a associação exerce a sua 
atividade com independência de quaisquer entidades 
públicas ou privadas”. A proposta vai agora ser remetida 
à Assembleia Municipal para deliberação.



 Apesar do atletismo ser um desporto individual, 
José Manuel Mestre Teixeira fala de João Barbosa como uma 
referência, pois foi com ele que começou a ir às corridas, mas 
lembra que o apoio dos amigos e da família são fundamentais 
nesta caminhada. “Nestes dois anos alcancei cerca de 30 
pódios, sobretudo no trail. Venci o Trail Entre Muralhas de 
Castro Marim, obtive dois segundos lugares, quatro terceiros 
lugares.  

 No meu escalão de Veteranos 40 fiz oito primeiros 
lugares, 11 segundos lugares e quatro terceiros lugares”, 
destaca, revelando que a sua preparação é feita de forma 
alternada entre a estrada de alcatrão e a estrada de terra 
batida. “Faço uma média de 15 quilómetros diários. Treino 
frequentemente em Martim Longo, o melhor lugar que 
conheço para o fazer”, aponta ainda José Manuel Mestre 
Teixeira, deixando um conselho a quem está agora a começar 
no atletismo. “Não desistam dos seus sonhos. Dêem um passo 
de cada vez, porque devagar se vai ao longe. As dificuldades 
da vida tornam-nos mais fortes e quero continuar a treinar 
enquanto tiver forças e motivação para tal, sem lesões, de 
preferência”, finaliza o farense de nascença mas residente de 
coração em Martim Longo.
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LEANDRO LUÍS
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 Leandro Luís iniciou-se na pesca com o irmão 
quando tinha apenas 10 anos e foi paixão à primeira vista. 
De imediato arranjou uma cana, começou a ver vídeos 
no You Tube e aprendeu a gostar mais de pescar do que 
propriamente de comer o peixe. “Foi assim que entrei 
para a pesca desportiva. Depois, fui evoluindo com outros 
pescadores e com experiências próprias, até que fui para 
Mértola estudar e ali entrei numa equipa oficial de pesca”, 
recorda Leandro Luís. 

 No primeiro ano competiu no Campeonato 
Regional e permaneceu durante muito tempo nos lugares 
cimeiros da classificação, com as restantes posições a 
ficarem para os seus colegas de equipa. Depois, passou 
para o Campeonato Nacional, mas não conseguiu terminar 
a época porque, entretanto, teve que ir trabalhar. “Mas, 
nesse ano, ainda ganhei a Taça de Portugal. De resto, fui a 
uns convívios”, conta. 

 Em 2016, Leandro Luís venceu a Taça de Portugal 
e ficou em terceiro lugar no Campeonato Regional, no ano 
seguinte quedou-se pela quarta posição na Taça de Portugal 
e no Campeonato Nacional. “Apesar de gostarmos da 
pesca, nestas provas fazemos bons amigos e começamos a 
ir mais a outros eventos simplesmente pelo convívio.  

JOÃO BARBOSA

  O Campeonato Nacional este ano é o mais importante pois vão ser apurados cinco pescadores para 
representar Portugal no Mundial”, adianta o alcoutenejo, que veste as cores do CPD Mértola e que considera Válter 
Silvestre como o seu grande «mestre». 

 Quanto à preparação para o Campeonato Nacional, o melhor que se pode fazer é pescar sempre que possível, 
garante. “O local onde desenvolvi mais as minhas técnicas foi em Odeleite, mas também noutras barragens, tanto 
nas provas, como em lazer. Na pesca aprende-se sempre todos os dias”, explica, avisando os mais novos que, para 
se vencer na pesca desportiva, é preciso ser-se mesmo apaixonado por ela. “Quanto mais gostarem, melhores serão, 
mais vontade de aprender vão ter, e os resultados vêm por acréscimo. Para aqueles que ainda não gostam de pesca, 
isto não é uma seca”, esclarece. “Experimentem antes de falar. Como um parceiro meu diz: ‘Eu não vivo da pesca, eu 
vivo para pescar’”.

 José Manuel Mestre Teixeira começou a correr em termos desportivos com 14 anos, na altura fazendo parte 
de “um grupo de putos aqui da terra que treinava para participar nas provas das festas de Verão da zona”, lembra, 
indicando que o sofrimento nas provas e treinos é sempre recompensado no final. “Quando se treina com regularidade 
surge sempre a curiosidade de participar numa prova e, à medida que os resultados vão sendo satisfatórios, a ambição 
vai aumentando”.

 Nos primeiros anos da sua carreira, nomeadamente até aos 20 anos, José Manuel Mestre Teixeira participava 
em provas de estrada, corta-mato e pista, depois, arrumou as sapatilhas e o desporto ficou para trás. “Passados 
vários anos, acordei um dia e assim do nada fui correr. Sentia a necessidade de perder uns quilos e largar o maldito 
cigarro. Nestes dois anos e meio, seguramente que devo ter feito cerca de 40 provas, a maior parte na vertente de 
trail”, refere, acrescentando que cada prova é única, com diferentes características. “A mais importante é sempre a 
próxima”, reforça. 

JOSÉ MANUEL

 João Barbosa deu os primeiros passos na 
corrida há cerca de 29 anos, tendo sido atraído para 
essa modalidade pelos benefícios para a saúde. 
Depois, com a prática regular, correr tornou-se um 
vício, não só por causa dos resultados desportivos, 
mas pelo convivo inerente às provas.

 Ao fim de um ano estreou-se em 
competições, a primeira em Alcoutim, por altura 
da Festa de Alcoutim. “Foi uma prova dura e serviu 
para me motivar para me dedicar mais ao desporto 
e obter melhores desempenhos”, recorda. Desde 
então, participou em centenas de provas em 
Portugal e Espanha, sendo as mais emblemáticas 
a Meia Maratona de Lisboa, a Maratona de Sevilha, 
as 10 Milhas do Guadiana, entre outras, nas quais 
subiu várias vezes ao pódio.

 No início do seu percurso desportivo 
esteve filiado no Atlético Clube de Martim Longo, 
mudando-se posteriormente para um clube de 
Beja e, mais tarde, de Vila Real de Santo António. 
Muitos dos seus treinos são feitos nos caminhos da 
freguesia de Martim Longo, o que não tem sucedido 
ultimamente devido a uma lesão no joelho. “Estou 
ansioso por regressar aos treinos. Por agora vou 
praticando BTT para me manter ativo e conservar 
um estilo de vida saudável”, refere, algo que 
recomenda aos mais jovens, isto é, conquistarem 
hábitos saudáveis desde tenra idade.
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