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Osvaldo dos Santos Gonçalves

Caras e caros amigos, 

No envio de mais um Boletim Municipal que tem 
como objetivo principal dar-vos conhecimento através 
desta informação escrita e ilustrada da atividade 
do Município no último semestre, é para mim uma 
enorme satisfação saudar-vos neste que é também 
o primeiro editorial após as eleições autárquicas 
de 2017, onde a renovação da vossa confiança, me 
mandatou para mais quatro anos ao leme dos destinos 
do nosso concelho.

Esta é para mim uma enorme honra, não só pelo facto 
de ver reconhecido o trabalho que foi desenvolvido 
nos últimos quatro anos, mas também pela própria 
dimensão desse mesmo reconhecimento.

A minha alegria só tem comparação com o tamanho da 
responsabilidade que sinto em não frustrar as vossas 
expetativas e nesse sentido, eu e a minha equipa 
continuaremos a trabalhar, diariamente, em prol de 
todos vós.

Quero, também, neste momento de festa em que 
todos nos reunimos em torno do espírito de Natal, 
da família e da amizade, deixar-vos uma palavra de 
conforto, uma mensagem de esperança e um abraço 
amigo para vos desejar a todos um santo e feliz Natal 
e um ano novo muito próspero e pleno de realizações 
pessoais e profissionais.

Um abraço do vosso presidente e amigo,



MARTIM LONGO INAUGUROU AVENIDA DOS 
ALMOCREVES, ESPAÇO GERAÇÕES E CANTINHO 
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 Teve lugar, no dia 1 de setembro, 
a cerimónia de inauguração de três novas 
infraestruturas em Martim Longo, mais 
concretamente a Avenida dos Almocreves, o 
Espaço Gerações e o Cantinho da Memória. Na 
ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de 
Alcoutim, Osvaldo Gonçalves e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Martim Longo, Aníbal 
Cardeira, evidenciaram a enorme satisfação 
pelo concretizar destas obras tão importantes 
no desenvolvimento da comunidade local.

 A Avenida dos Almocreves corporiza 
uma relevante melhoria na qualidade das 
vias de circulação existentes na aldeia de 
Martim Longo, e cuja designação aprovada 
representa um importante tributo a todos os 
homens e mulheres que ao longo dos tempos, 
e no quotidiano da sua atividade profissional, 
fizeram parte da história da Aldeia, criando 
uma economia local assente nas transações 
comerciais. 

 O Espaço Gerações, de cariz 
multifuncional, integra valências que se 
enquadram numa estratégia de ação que 
prioriza a descentralização de serviços, a qual 
representa um passo importante na proximidade 
e qualidade dos serviços prestados à população.

 O Cantinho da Memória é um espaço 
que pretende homenagear e perpetuar no 
tempo, as memórias ligadas ao ciclo do pão, 
uma atividade historicamente ligada à região e 
em particular à aldeia de Martim Longo.
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ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DE PRODUTOS 
ENDÓGENOS VAI NASCER EM ALCOUTIM

 A Câmara Municipal de Alcoutim vai avançar 
para a construção de um edifício público destinado à 
dinamização de produtos endógenos do concelho, na 
Avenida Duarte Pacheco, na localidade de Alcoutim. 

 O prédio urbano original é composto por 
um edifício térreo com nove divisões e logradouros, 
contemplando uma área coberta de 123 metros 
quadrados e uma área descoberta de 33 metros 
quadrados, perfazendo o total de 156 metros quadrados. 
Face ao seu elevado estado de degradação e que em 
nada dignifica a área central em que está localizado, 
com uma vista magnífica para o Rio Guadiana, optou-
se pela demolição integral, com a certeza de que o 
novo espaço vai manter o traçado original, o mesmo 
sucedendo ao nível dos revestimentos, proporções 
estruturais e estéticas.   

 O objetivo da autarquia é criar uma valência capaz de promover produtos endógenos e serviços do território 
rural de Alcoutim, nomeadamente o artesanato, gastronomia, alojamento em espaço rural, animação turística e cultural 
e produtos agrícolas e florestais. No conjunto, o espaço dará um contributo importante para a excelência da produção 
regional de Alcoutim, daquilo que é tradição e inovação, dinamizando a tipicidade e qualidade dos produtos que a 
região tem para oferecer.
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ANTIGO EDIFÍCIO DOS CTT VAI SER 
RECONVERTIDO PARA FINS DE HABITAÇÃO

 O antigo edifício dos CTT situado na Rua D. 
Sancho II, em Alcoutim, vai ser reconvertido num prédio 
urbano de habitação. O edifício térreo é constituído 
por seis divisões e logradouro, contemplando uma área 
coberta de 191 metros quadrados e uma área descoberta 
de 171 metros quadrados, num total de 362 metros 
quadrados. O objetivo desta intervenção é atrair e fixar 
pessoas, contrariando o êxodo rumo ao litoral que se tem 
assistido nas últimas décadas. Sabendo-se que uma das 
primeiras necessidades da população é precisamente 
a habitação, a adaptação do antigo espaço dos CTT 
permitirá a renovação do parque habitacional da vila de 
Alcoutim.

 O edifício, junto ao castelo e numa zona 
privilegiada da vila, apresenta um elevado grau de 
degradação, pelo que a opção da autarquia passa pela 
sua demolição integral, sendo que o novo espaço que 
surgirá vai obedecer ao seu traçado original, bem como 
ao tipo de revestimentos, proporções estruturais e 
estéticas. 

Nascerá, então, 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.

 Ao nível da fachada da Rua D. Sancho II, pretendeu-se que o edifício ficasse enquadrado com os edifícios 
existentes, nomeadamente com o localizado a sul e que possui dois pisos de elevação, pelo que houve a necessidade 
de ajustar as cotas, afim de não haver uma discordância demasiado acentuada. No que se refere à fachada junto da 
rua do Castelo, a preocupação passou também por garantir a integração da mesma com as fachadas dos edifícios 
contíguos.
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ALCOUTIM VAI APOSTAR NO CAMPISMO E 
CARAVANISMO NO PEGO FUNDO

 O início do procedimento para elaboração do PIERPFA - Plano de Intervenção em Espaço Rústico do Pego 
Fundo em Alcoutim foi aprovado, a 26 de julho, em reunião de Câmara. Deste modo, o sucesso dos últimos anos da 
praia fluvial de Alcoutim e o turismo ligado às atividades de natureza que se tem vindo a desenvolver no nordeste 
algarvio serão reforçados com novas áreas de alojamento - integradas em empreendimentos turísticos - nas tipologias 
de caravanismo e campismo, que se prevê instalar na área do PIERPFA.

 Num prazo máximo de 18 meses será elaborada a proposta do PIERFPFA, que prevê a valorização das 
valências naturais e turísticas da zona, o enquadramento paisagístico da área do Pego Fundo e a infraestruturação do 
espaço, com vista à criação de um parque de campismo, um parque de caravanismo, um espaço para zona desportiva 
e recreativa e um local de apoio às restantes atividades. A área, de propriedade totalmente municipal, corresponde a 
cerca de 7,38 hectares e dista cerca de meio quilómetro do Rio Guadiana, possuindo excelentes vistas sobre a Ribeira, 
Alcoutim e toda a paisagem circundante. A zona é delimitada a norte pela estrada Municipal 507, a sul pela Praia 
Fluvial do Pego do Fundo e a nascente pela EBI de Alcoutim, acabando na Ribeira de Cadavais.

 O PIERPFA vai ainda estar sujeito a um procedimento de avaliação ambiental e irá alterar o Plano Diretor 
Municipal (PDM) na sua área de intervenção, quer devido à Reserva Ecológica Nacional (REN), quer em termos da 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), introduzindo uma nova disciplina de ocupação, uso e transformação do solo para 
a área em causa. Apontados como um dos principais produtos da região pelo Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve, o campismo e o caravanismo são a nova aposta do Município de Alcoutim, que agora pretende 
valorizar e aproveitar o turismo e atividades relacionadas com a natureza.
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MUNICÍPIO CONTINUA A MELHORAR O 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODO O 
CONCELHO

 A Câmara Municipal de Alcoutim viu 
ser aprovada a sua candidatura designada por 
“Ligações entre o Sistema em Alta e Sistemas em 
Baixa no Concelho de Alcoutim”, ao programa PO 
SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos), no âmbito da 
tipologia da operação “Ciclo Urbano da Água”, 
que contempla a construção de infraestruturas 
de abastecimento de água a 13 localidades do 
concelho (Alcaria Alta, Azinhal, Castelhanos, 
Diogo Dias, Fonte Zambujo, Fonte Zambujo 
de Cima, Laborato, Martim Longo, Pão Duro, 
Pessegueiro, Tacões, Tremelgo de Baixo e 
Tremelgo de Cima).

 A candidatura, engloba três empreitadas distintas, no valor total elegível de 992 mil 631,32 euros, com uma 
comparticipação de 843 mil 736,62 euros, concernente a 85% de financiamento de Fundo de Coesão.

 A Empreitada da conduta de reforço da rede de abastecimento de águas de Martim Longo foi concluída no dia 
9 de novembro, e teve como objetivo possibilitar o abastecimento de água ao lar de idosos e a um novo loteamento 
municipal a construir a norte da aldeia de Martim Longo, bem como a ligação à futura conduta de abastecimento 
de água a Castelhanos e Laborato, dado que a rede existente não tem capacidade para estes novos consumos. A 
conduta tem origem no reservatório elevado de Martim Longo (PE Martim Longo) e desenvolve-se na berma de 
estradas municipais e de caminhos secundários não pavimentados, sendo executada em PVC PN 10, com diâmetro 125 
mm e 1185 metros lineares de comprimento. A obra englobou a instalação dos respetivos acessórios, como válvulas, 
ventosas, descargas de fundo, entre outros.

 Com esta conduta será possível garantir um abastecimento com maior fiabilidade no que respeita à 
quantidade e aos parâmetros de qualidade exigidos legalmente. A definição do traçado teve sempre em consideração 
a melhor opção para o respetivo abastecimento, garantindo-se sempre o caudal, velocidade de escoamento e pressão 
adequados ao bom funcionamento do sistema e às necessidades da população. Foi ainda contemplada a reposição 
do pavimento das vias pavimentadas nos locais afetados pela intervenção. A adjudicação foi feita à empresa «José de 
Sousa Barra & Filhos, Lda» pelo montante de 62 mil e 900 euros, acrescido de IVA, e um prazo de execução de três 
meses.

 Em execução está já a Empreitada de Execução de condutas de abastecimento de água a Pessegueiro, depois 
do contrato de adjudicação ter sido assinado, a 12 de setembro, com a empresa «José de Sousa Barra & Filhos 
Lda». A conduta de abastecimento serve também as localidades de Diogo Dias, Azinhal e Tremelgo e tem início 
numa derivação da conduta de abastecimento a Barrada, já instalada, a qual, por sua vez, tem início no reservatório 
elevado de Martim Longo (Ponto de Entrega de Martim Longo). A solução adotada contempla a construção de 7,5 
quilómetros lineares de condutas em PVC, contemplando um investimento de 498 mil e 718,96 euros, acrescido de 
IVA, e um prazo de execução de seis meses.

 Em concurso para obra está a Empreitada de Execução de Condutas de Ligação entre o Sistema em Alta 
e Sistemas em Baixa no concelho de Alcoutim, que ligará o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do 
Algarve a várias povoações do concelho, o que permitirá melhorar a qualidade da água disponibilizada às localidades 
de Tacões, Alcaria Alta, Fonte Zambujo, Pão Duro, Castelhanos e Laborato. Para além de se estender o serviço 
a populações ainda não abastecidas na área de influência do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 
do Algarve, a obra permite alterar as origens de água, de forma a evitar a sobre-exploração de lençóis de água 
subterrânea, melhorar significativamente a qualidade da água de abastecimento e integrar vários sistemas num único 
subsistema, com uma origem comum de água (albufeiras de Odeleite – Beliche). A empreitada tem um preço base de 
455 mil e 027,08 euros, acrescido de IVA, e um prazo de execução de oito meses.
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Abertura de Estrada Agrícola em 
Cabaços

Abertura de Estrada Agrícola no 
Serro da Moira - Diogo Dias

Arranjo de Calçada no Bairro Social 
de Vaqueiros

Construção da casa do Forno nos Zorrinhos de Cima

Abertura de Estrada Agrícola nas 
Cortes Pereiras

Abertura de Estrada Agrícola junto 
à Barragem do Pessegueiro

Alargamento e Construção de 
Rampa na  Entrada para a Antiga 
Escola do Lutão

Acimentamento de Bermas na 
Estrada das Velhas

Beneficiação de Estradas Agrícolas 
na Freguesia de Martim Longo

Arruamento, em cimento, em 
Balurcos de Cima

Colocação de Abrigo Rodoviário em Alcoutim
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Colocação de Bancos no 
Pessegueiro

Construção de Chafariz em Diogo 
Dias

Limpeza de Bermas na Estrada de  
Guerreiros do Rio

Reparação, em cimento, em Rua  no Serro dos Balurcos

Colocação de Sinal de Paragem de 
Autocarro no Pessegueiro

Colocação de Máquinas de 
Ginástica em Vaqueiros

Limpeza de Bermas na Estrada  124Construção de Marco para 
Contador de Água em Vaqueiros

Reparação em Cimento em 
Passagem Submersível na Foupana 
- Santa Justa

Melhorias no pavimento  do Centro 
de Animação Infantil de Martim 
Longo
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AUTARQUIA INVESTIU 50 MIL EUROS NA 
REABERTURA DO PÓLO DE SAÚDE DE 
VAQUEIROS

 Foi inaugurado oficialmente, no 
dia 30 de novembro, o Pólo de Saúde de 
Vaqueiros, em cerimónia que contou com a 
presença do Secretário de Estado da Saúde, 
Manuel Delgado, do Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, 
do presidente da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, Paulo Morgado e de Luísa 
Prates, do ACES, para além da Presidente da 
Junta de Freguesia de Vaqueiros, Perpétua 
Martins. Recorde-se que o Pólo de Saúde 
de Vaqueiros está em funcionamento desde 
29 de agosto, reforçando, deste modo, os 
serviços de saúde do Concelho de Alcoutim, 
às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, com 
um médico, um enfermeiro e um assistente 
técnico. 

 Para que tal acontecesse, a Câmara 
Municipal de Alcoutim cedeu gratuitamente, 
através de um protocolo assinado, a 23 de 
maio, com a Administração Regional de 
Saúde do Algarve, a antiga Escola Primária 
da localidade e assumiu a reconversão do 
edifício, suportando a totalidade das obras 
de adaptação do espaço, num investimento 
de cerca de 50 mil euros. O Pólo de Saúde 
de Vaqueiros abrange cerca de 350 utentes, 
tendo sido encerrado, em outubro de 
2013, pela ARS, que na altura alegou que 
as instalações se encontravam obsoletas, 
deterioradas, sem condições de acesso 
para deficientes, com má acessibilidade, o 
que obrigaria a encargos elevados para a 
sua requalificação. A partir dessa data, os 
munícipes da freguesia de Vaqueiros eram 
forçados a deslocarem-se ao Pólo de Saúde 
de Martim Longo, sujeitando alguns utentes 
a percorrer cerca de 60 quilómetros, sem 
recurso a transportes públicos.

 No momento da reabertura do Pólo de 
Saúde de Vaqueiros, o presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, 
referiu que a data ficaria, pelas boas razões, 
na história do concelho e da freguesia. “Foi 
uma batalha árdua que se iniciou em 2013, 
como primeiro ato público em que participei 
como Presidente de Câmara”, recordou, 
agradecendo a colaboração de todos  
aqueles que incansavelmente trabalharam 
na construção da solução que permitiu a 
reabertura deste Pólo de Saúde.
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PROGRAMA DE COMBATE À OBESIDADE 
PROMOVE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS

ALCOUTIM APROVOU MEDIDAS DE INCENTIVO 
FINANCEIRO A RESIDENTES
 A Câmara Municipal de Alcoutim 
deliberou, no dia 26 de julho, continuar a 
prescindir da coleta de 5% em sede de IRS sobre 
os rendimentos auferidos pelos contribuintes 
individuais com domicílio fiscal no município. 
Decidiu igualmente fixar pela taxa mínima (0,3%) 
o IMI a cobrar no próximo ano e optou pela 
redução máxima prevista na lei da taxa do IMI de 
acordo com o número de dependentes.

 No que concerne 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, sendo de 20 euros para as famílias com 
um filho, 40 euros para as famílias com dois filhos 
e 70 euros para as famílias com três ou mais 
dependentes a cargo. Estas medidas, apesar 
de se traduzirem numa diminuição das receitas 
municipais – obrigando a um esforço adicional 
da autarquia – permitem aliviar a carga fiscal dos 
residentes no concelho, constituindo um estímulo 
à manutenção e atração de novos residentes.

 A Câmara Municipal de Alcoutim 
tem em atividade um programa de 
combate à obesidade, que acontece, às 
quartas e sextas-feiras, entre as 17h30 e as 
18h30, no Centro Náutico de Alcoutim e, 
às segundas e quartas-feiras, entre as 19h 
e as 20h, no Ginásio da EB1 Prof. Joaquim 
Moreira, em Martim Longo. 

 Depois dos participantes serem 
encaminhados pelo Centro de Saúde 
de Alcoutim,  a primeira abordagem 
do programa de combate à obesidade   é 
reeducativa, com os utentes a começarem 
a ser acompanhados por um professor de 
Educação Física e por uma nutricionista, 
que lhes vão incutir e fomentar a 
importância da prática regular de exercício 
físico e de uma alimentação saudável. 

 Após a realização de uma avaliação inicial da condição física dos utentes, a equipa avança com a elaboração 
de um plano personalizado, que passa por treino acompanhado, exercícios de ginástica localizada para realizarem em 
casa, pequenas «dicas» para as tarefas do dia-a-dia e uma dieta alimentar.

 O Combate à Obesidade no Algarve é uma iniciativa da ARS Algarve e do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, contando, neste caso concreto, com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim.
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DIA DO IDOSO COMEMORADO COM MUITA 
ANIMAÇÃO
 O Município de Alcoutim assinalou o Dia Internacional do Idoso (1 de outubro) com a realização de um passeio 
de barco no Rio Guadiana, entre Vila Real de Santo António e Alcoutim. A iniciativa decorreu, no dia 5 de outubro, 
para os munícipes das freguesias de Giões, Martim Longo e Vaqueiros e, no dia 7 de outubro, para os munícipes da 
União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro. 

 No total, foram aproximadamente 350 os idosos do concelho de Alcoutim que disfrutaram de um dia de 
convívio e animação, procurando-se neste convívio reforçar os laços que a todos nos unem.
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ALUNOS COM ACESSO GRATUITO À ESCOLA 
VIRTUAL

18 JOVENS ALCOUTENEJOS 
FREQUENTARAM A 
UNIVERSIDADE JÚNIOR

 O Município de Alcoutim, no âmbito do 
conjunto de medidas que visam contribuir para 
a promoção do sucesso escolar dos alunos do 
concelho,  decidiu conceder gratuitamente licenças 
da «Escola Virtual» da Porto Editora a todos os alunos 
do Agrupamento de Escolas de Alcoutim, num total 
de 142 alunos do 1.º ao 3.º ciclo. A «Escola Virtual» 
é uma plataforma online de apoio educativo, que 
disponibiliza recursos educativos digitais, desde os 
níveis do 1.º ao 12.º ano (ensino regular ou profissional). 

 O serviço de suporte às aulas regulares 
permite realizar um reforço das matérias lecionadas 
e tirar dúvidas, através de aulas interativas, assim 
como a realização de pequenos testes para avaliarem 

os seus conhecimentos. Os principais benefícios e funcionalidades da plataforma são: acesso a testes de avaliação 
das aprendizagens, com resultados automáticos; identificação dos tópicos que os alunos dominam e aqueles que 
deverão estudar melhor; recomendação de aulas interativas e atividades em função dos resultados individuais de 
cada estudante; acesso a relatórios sobre o desempenho dos alunos nas tarefas efetuadas na plataforma, entre outras 
valências. 

 A licença permite o acesso ilimitado aos recursos, onde são disponibilizados os conteúdos educativos digitais, 
bem como a um conjunto de manuais escolares, em formato digital. A Escola Virtual faculta ainda um conjunto de 
dicionários que permitem acompanhar as mudanças inerentes ao acordo ortográfico e que facilitam o estudo das 
Línguas Estrangeiras.

 Entre os dias 2 e 9 de julho, 18 jovens alcoutenejos 
usufruíram de atividades desenvolvidas no âmbito da Universidade Júnior, 
iniciativa que já vai no quarto ano de existência e que resulta de um Protocolo 
de Colaboração estabelecido entre o Município de Alcoutim e a Universidade 
do Porto. Os objetivos da autarquia passam por promover o gosto pelo 
conhecimento em múltiplas áreas e o interesse pelos estudos superiores, 
proporcionar a familiarização com o ambiente académico e contribuir para a 
escolha de um percurso vocacional.

 Os jovens participaram em atividades promovidas pelas diferentes 
faculdades da Universidade do Porto, entre as quais «Letras, tinta e graffiti» 
(Faculdade de Belas Artes), «Porto (com)vida» (Faculdade de Letras), «Aos 
ritmos do desporto: ar, terra e mar» (Faculdade de Desporto) e «Química 
em ação» (Faculdade de Ciências). Estas atividades foram complementadas 
com momentos de divertimento e convívio através da participação em 
jogos e ações de grupo, com os demais estudantes oriundos de todo o país, 
concedendo-lhes ainda a oportunidade de conhecerem e explorarem de um 
modo ativo as cidades que os acolheram.

 Ao Município de Alcoutim coube assegurar a divulgação, alojamento e transporte da totalidade dos alunos do 
concelho, a frequentar o 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade, inscritos nesta iniciativa, bem como proporcionar uma 
visita guiada à exposição «Leonardo Da Vinci – As invenções do génio» e um Cruzeiro pelo Rio Douro. 



UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ALCOUTIM 
ENCERROU ANO LETIVO EM FESTA
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 O Castelo de Alcoutim acolheu, no dia 5 de julho, 
o jantar comemorativo do encerramento do ano letivo 
2016/2017 da Universidade Sénior de Alcoutim, o qual 
permitiu a confraternização entre alunos e docentes antes 
da habitual interrupção para as férias de Verão e ainda com 
a presença de professores e alunos, bem como do executivo 
municipal e de representantes do Agrupamento de Escolas 
do Concelho de Alcoutim e das entidades colaborantes com 
o Município na implementação deste projeto socioeducativo.

 A festa iniciou-se com a visita à Casa dos Condes, 
onde esteve patente a exposição dos trabalhos realizados 
no âmbito dos cursos lecionados.
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PROGRAMA CULTURAL DA CASA DOS CONDES 
COM OFERTA DIVERSIFICADA

 A Casa dos Condes, em Alcoutim, continua a 
proporcionar uma agenda bastante diversificada de atividades 
culturais, com particular predominância para as exposições, 
tertúlias e momentos musicais.

 De 19 a 30 de junho esteve patente a exposição 
dos alunos do Curso de Fotografia realizado em Alcoutim, 
sucedendo-se, de 5 a 30 de julho, a mostra dos trabalhos 
realizados no âmbito dos cursos da Universidade Sénior 
durante o ano letivo 2016/2017. O mês de agosto foi 
preenchido pela exposição coletiva de artistas do concelho 
de Alcoutim «Unidos pela arte», com setembro a acolher a 
exposição «Objetos e peças da Pré-história», da coleção 
particular de Co Nijman. De 3 a 27 de outubro, a Casa dos 
Condes foi anfitriã da exposição de fotografia de Jean-
Marc Godés «Livros e Vida» e, de 14 a 30 de novembro, da 
exposição itinerante da «Dieta Mediterrânica».

 No plano das tertúlias e apontamentos musicais 
teve lugar, no dia 14 de julho, uma declamação de «Poesia 
no pátio», com Manuel dos Santos e outros. No dia 11 de 
agosto houve oportunidade para escutar um «Concerto de 
piano e dois violinos», com Sawa, artista japonesa a residir 
em Sanlúcar do Guadiana, e Laura Ferreira, residente em 
Évora e aluna universitária. As músicas de filmes e os temas 
de canções tradicionais japonesas animaram a noite de 21 de 
outubro, em mais um «A Palavra Sexta à Noite». Finalmente, 
no dia 17 de novembro, foi a vez do concerto de viola com 
Aleida Zarkema e Roy Burnham encantar os presentes, em 
novo serão de grande sucesso na Casa dos Condes.
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“MÚSICA NO TEU TEMPO” - UM PROJETO PARA 
TODOS

 Foi apresentado, no dia 21 de outubro, 
no Espaço Guadiana, o projeto de incentivo 
à prática musical no concelho de Alcoutim 
«Música no Teu Tempo», que conta com a 
colaboração do conhecido músico Domingos 
Caetano, da banda IRIS. 

 A iniciativa é organizada pela União 
de Freguesias de Alcoutim e Pereiro, com 
o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim, 
passando o Espaço Guadiana a estar aberto, 
todas as quartas-feiras, das 17h às 18h30, 
para a realização de ensaios livres e gratuitos. 
Na ocasião ficou igualmente o convite à 
comunidade de estrangeiros residentes no 
concelho para participarem nesta partilha de 
experiências e de enriquecimento mútuo.
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FOLCLORE E ARTESANATO ANIMARAM MARTIM 
LONGO

 A freguesia de Martim Longo 
recebeu, no fim-de-semana de 1 e 2 de julho, 
o XIV Festival de Folclore de Martim Longo 
e Feira de Artesanato, numa organização 
da ADECMAR e Junta de Freguesia Martim 
Longo com o apoio do Município de Alcoutim, 
da Junta de Freguesia de Vaqueiros, da 
Associação «A Moira» e da Guarda Nacional 
Republicana. 

 Ao longo de dois dias, o largo 
da Junta de Freguesia recebeu inúmeros 
visitantes a partir das 16h com a abertura da 
Feira de Artesanato, sendo protagonizado 
um momento de animação, às 18h, por 
Jorge Alves e seus alunos. Ao início 
da noite, às 21h, teve lugar o desfile de 
Ranchos Folclóricos pela localidade, antes 
do arranque propriamente dito do festival, 
no qual participaram o Grupo Danças e 
Cantares do Catujal (Unhos), o Rancho 
Típico dos Foros de Salvaterra (Salvaterra 
de Magos/Santarém), o Grupo Folclórico 
de A.C.R. de Vale Domingos (Águeda) e o 
Rancho Folclórico da Freguesia de Martim 
Longo.

 A Feira de Artesanato voltou a abrir 
portas, no domingo, às 16h e, duas horas 
depois, assistiu-se à atuação do Grupo Beira 
Serra, logo seguido do Grupo Veredas da 
Memória.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E DESFILE 
ETNOGRÁFICO MARCARAM FEIRA NOVA DO 
PEREIRO

 O Pereiro recebeu, no dia 16 de setembro, a «Feira 
Nova», organizada pela Associação Estrela Pereirense com o 
apoio da Câmara Municipal de Alcoutim e da União de Freguesias 
de Alcoutim e Pereiro. A iniciativa contemplou a exposição 
fotográfica «Momentos gravados no tempo», construída a partir 
da recolha de inúmeras fotografias ao longo de várias gerações 
do Pereiro e as suas gentes e costumes. Da parte da tarde 
assistiu-se a um Desfile Etnográfico do Grupo Etnográfico Artes 
e Ofícios do Pereiro, ao que se seguiu um baile animado pelo 
acordeonista Luís José.
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SÃO MARTINHO CELEBRADO COM MAGUSTOS 
POR TODO O CONCELHO

 O São Martinho voltou a ser 
festejado de forma exuberante em vários 
pontos do concelho de Alcoutim, com a 
primeira celebração a acontecer, no dia 4 de 
novembro, com a III Festa da Castanha dos 
Tacões. Com o Outono a chegar, o Monte de 
Tacões convidou os participantes a conhecer 
os seus recantos, sabores e saberes, com 
muita animação e boa disposição. 

 No dia 10 de novembro, o Cais da Vila 
de Alcoutim acolheu o V Moto Magusto, que 
foi partilhado com prova de vinhos caseiros 
de produtores do concelho, num evento 
organizado pelo Grupo Motard de Alcoutim, 
com o apoio da União de Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro e do Município de 
Alcoutim.

 A 11 de novembro celebrou-
se o Magusto nos Vaqueiros, numa 
organização do Clube Desportivo de 
Vaqueiros, e com a «Tradição do Porco», 
um almoço-convívio dinamizado pela 
Associação Grito d’Alegria, em Giões. 
Nos dias 11 e 12 de novembro, a tradição 
de São Martinho e a festa do Magusto 
chegaram a Martim Longo, integrados em 
mais uma edição da Feira da Perdiz. Dia 
18 de novembro, foi a vez da Associação 
Cultural, Social e Recreativa Estrela 
Pereirense e da União de Freguesias 
de Alcoutim e Pereiro promoverem um 
magusto no largo central da aldeia do 
Pereiro.
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ALCOUTIM ASSINALOU DIA DO MUNICÍPIO

 Alcoutim comemorou, a 8 de setembro, 
o Dia do Município, com o feriado municipal 
a ser pautado por diversas cerimónias e pelo 
arranque da 66.ª Festa de Alcoutim. O programa 
iniciou-se com o içar das bandeiras na Praça da 
República, ao som da Banda Musical Castro-
Marinense, seguindo-se a tradicional Sessão 
Solene, no Espaço Guadiana, que contou com 
as intervenções do Presidente da Câmara 
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos 
Gonçalves, e do Presidente da Assembleia 
Municipal, António da Costa Amorim. Durante a 
cerimónia foram atribuídas Medalhas de Mérito 
e Medalhas de Bons Serviços e Dedicação. 

 Este ano foram distinguidos com a 
Medalha de Mérito: Ana Teixeira, Artur Moura, 
Postos Territoriais de Alcoutim e Martim 
Longo da Guarda Nacional Republicana, 
Bruno Conceição, João Mestre Lúcio, João 
Manuel  Baptista, João Portugal Ramos, João 
Silvestre Martins, José Hermógenes do Rosário, 
Rui Agostinho Anselmo e Álvaro Pina. As 
medalhas de Bons Serviços e Dedicação foram 
concedidas a Armando Gregório Baltazar, 
Casimiro Manuel Conceição Lopes, Dalila 
Manuela da Costa Barros, Henrique Gomes 
Martins, José Domingos Luz Bárbara, Paulo de 
Jesus Fernandes Pereira e Sérgio Manuel Colaço 
Domingues.

 Do programa festivo constou 
igualmente a apresentação do livro «Tradições 
Poéticas Alcoutenejas», de Maria Ribeiro 
Vicente, no Hotel d’Alcoutim.
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 A 66.ª Festa de Alcoutim decorreu de 8 a 10 
de setembro, com António Zambujo, Virgem Suta 
e Matias Damásio a serem os cabeças de cartaz de 
um programa repleto de animação e atividades ao 
longo de três dias. Este ano foi disponibilizado o 
serviço «Embarque na Festa» de transporte gratuito 
entre Vaqueiros e Alcoutim, com paragem em Martim 
Longo, Giões e Pereiro, sendo o local de recolha de 
passageiros as paragens de autocarro da EVA. “Foi um 
serviço que avançou  como experiência piloto e teve 
como objetivo diversificar as soluções de transporte 
para quem quis visitar a 66.ª Festa de Alcoutim de 
forma cómoda, segura e gratuita”, referiu o Presidente 
da Câmara Municipal, Osvaldo Gonçalves. 

 A par dos concertos de António Zambujo, 
Virgem Suta e Matias Damásio, houve mais música a 
cargo da «Ganda Banda», de Alen Carrom e dos Dj’s 
Sunlize, KX Connections e Two Xplod, para além de 
animação de rua com «La Banda de Brallan». Mas nem 
só de música se fez a 66.ª Festa de Alcoutim, com o 
desporto a estar em evidência através de uma partida 
de futebol entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, no 
sábado, e da travessia do rio Guadiana a nado, dos 
jogos da apanha do pato e pau de sebo no domingo e 
da já tradicional aula de zumba.

ANTÓNIO ZAMBUJO, VIRGEM SUTA E MATIAS 
DAMÁSIO ABRILHANTARAM A 66.ª FESTA DE 
ALCOUTIM
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CONCELHO DE ALCOUTIM VOLTOU A SER 
CAPITAL DO FIGO DA ÍNDIA

 O Concelho de Alcoutim celebrou pelo quarto ano 
consecutivo a versatilidade da figueira-da-índia e do seu 
fruto com o 2.º Concurso Fotográfico WorldLand Opuntia 
ficus-indica, as III Jornadas Técnicas Opuntia ficus-indica 
de Alcoutim e o 7.º Concurso Aromas e Sabores com Figo 
da Índia. Os três momentos fizeram parte do «Concelho de 
Alcoutim – Capital do Figo da Índia», evento organizado 
pela Câmara Municipal de Alcoutim e pela Junta de 
Freguesia de Martim Longo, em estreita colaboração com 
a CGFI – Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira-
da-índia, a ADECMAR – Associação de Desenvolvimento 
Etnográfico Cultural de Martim Longo, a APROFIP – 
Associação de Produtores de Figo da Índia de Portugal 
e o CRCL – Centro Recreativo e Cultural do Laborato, 
tendo contado com o alto patrocínio do Restaurante São 
Gabriel, do Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & 
Spa, do Hotel Apartamento do Golfe, Fun River Animação 
Turística Lda e da Limite Zero.

 Agosto e setembro são, como se sabe, os meses 
de colheita do Figo da Índia e a «chegada» deste fruto 
doce e suculento é sempre motivo de festa. O programa 
de atividades incluiu a degustação de inovadoras receitas 
feitas com o Figo da Índia, um convite aos amantes da 
fotografia e a presença de especialistas de renome 
internacional, que estiveram em Alcoutim para debater, 
aprofundar e promover a figueira e o Figo da Índia 
enquanto produtos endógenos de grande importância no 
contexto de desenvolvimento da região.

 O 7.º Concurso «Aromas e Sabores com Figo da 
Índia» teve lugar no Salão da Junta de Freguesia de Martim 
Longo, no dia 2 de setembro. A vencedora do 1.º prémio na 
modalidade “Bolos/Doces/Sobremesas” foi Maria Regina 
Rita com a “Geleia de Figo da Índia”, e a vencedora na 
modalidade “Bebidas” foi Felicidade Melo com “Limonada 
de Figo da Índia”. Os prémios e a exposição dos trabalhos 
do 2.º Concurso Fotográfico WorldLand Opuntia ficus-
indica coincidiram com mais uma Feira da Perdiz, no fim-
de-semana de 11 e 12 de novembro. O júri do concurso 
deliberou atribuir o primeiro lugar à fotografia «Índia 
4», de Bárbara Teixeira, seguindo-se «Encharcado 1», de 
Vítor Teixeira e «Figueira em flor», de Juana Infantes, 
como segundo e terceiro classificados, respetivamente. 
Também no dia 11 de novembro ocorreram as III Jornadas 
Técnicas «Opuntia ficus-indica de Alcoutim», no Pavilhão 
Municipal José Rosa Pereira, em Martim Longo.
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O Turismo é uma atividade económica 
estratégica para o desenvolvimento 
económico e social de um território, 
designadamente para a criação 
de emprego e para o surgimento, 
desenvolvimento e crescimento das 
atividades a ele associado.

Os resultados nacionais obtidos nos 
últimos dois anos confirmam o turismo 
como a maior atividade exportadora do 
país fruto de um trabalho articulado e 
de um investimento forte efetuado por 
privados e públicos. A nova “Estratégia 
Nacional Turismo 2027 – Liderar o 
Turismo do futuro” pretende definir 
um rumo, uma visão, e estabelecer 
prioridades, como o de mobilizar 
um país inteiro comprometido com 
a sustentabilidade, com a coesão 
territorial e social, com a inovação, 
o empreendedorismo e tecnologia e 
com a valorização das Pessoas.

TURISMO DE NATUREZA, UMA OPORTUNIDADE 
PARA O CONCELHO DE ALCOUTIM

É um facto comprovado que o Turismo de Natureza, nas suas diferentes modalidades, está a crescer. Não apenas “lá 
fora”, bem como em Portugal e em particular no Algarve. 

O Município de Alcoutim, pelas suas características naturais e culturais, possui um potencial de desenvolvimento 
turístico muito relevante. A sua localização no interior da região do Algarve, fazendo fronteira com a região espanhola 
da Andaluzia e com o Alentejo, e a sua proximidade dos aeroportos de Faro, Sevilha e Lisboa, fazem com que este 
território se torne cada vez mais apetecível para o visitante. 

A bela paisagem ribeirinha proporcionada pelo Rio Guadiana, o vasto património a ele associado, material e imaterial, 
a rede de percursos pedestres existente - alavancada nas grandes rotas, como a Via Algarviana ou a Rota do 
Guadiana - a oferta hoteleira que em Alcoutim adquire atualmente especial relevância, a gastronomia tradicional, 
a autenticidade do território e das suas gentes, a navegabilidade do rio, entre muitos outros aspetos, geram nesta 
região uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada. 

A recente visita de operadores 
turísticos, oriundos de vários países, 
a esta região, no âmbito de projeto 
de internacionalização do Algarve, 
resultou numa alargada manifestação 
de interesse por parte dos mesmos 
que comprova o anteriormente 
referido. Importa, porém, continuar a 
fazer uma boa gestão dos recursos 
e das infraestruturas, no sentido 
de fortalecer a atratividade deste 
destino. Este é o momento. E o 
momento deve ser partilhado por 
todos, em colaboração e cooperação. 
Só assim se faz um destino turístico 
forte, nomeadamente em Turismo de 
Natureza.   
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CONHECER OS NOSSOS VISITANTES, UM FATOR DETERMINANTE PARA ESTRUTURAR A NOSSA OFERTA

Esta é indiscutivelmente uma das prioridades para desenvolver e estruturar a oferta turística de um território. O 
Turismo de Natureza tem em Alcoutim um dos territórios com maior potencial na região do Algarve e nos últimos 
anos têm-se desenvolvido ações que vão ao encontro desta mesma estruturação. Feiras e mostras de atividades 
como a Algarve Nature Week (Região de Turismo do Algarve) ou a Bienal de Turismo de Natureza (Pure Algarve), 
participações em feiras nacionais e internacionais de turismo (BTL e Fitur) dão-nos pistas sobre o caminho que deve 
ser percorrido. O turista e visitante que vem a Alcoutim tem um perfil de quem gosta de procurar o autêntico, a 
tranquilidade da natureza, a boa cozinha, o bom acolhimento das gentes do interior algarvio, entre outros fatores. 

As caminhadas surgem como um dos principais aliciantes, mas também a beleza paisagística do Rio Guadiana e 
da Serra do Caldeirão, e são durante todo o ano um complemento ao Sol e praia do litoral algarvio. Não pode ficar 
esquecido o mercado andaluz, e em especial os nossos vizinhos das províncias espanholas de Huelva e Sevilha que 
aos fins-de-semana e durante outros diversos períodos do ano procuram esta zona de linha de fronteira e cruzam o 
Guadiana em busca da gastronomia portuguesa, do património local e, no verão, da praia fluvial do Pego Fundo, local 
aprazível para passar uma tarde em família. Também não nos podemos esquecer dos muitos residentes estrangeiros 
no algarve que cada vez que têm familiares e amigos de visita, os trazem á descoberta no Nordeste Algarvio e 
repetem constantemente a visita, atraídos pela singularidade da região.

UMA DAS MELHORES MANEIRAS DE CONHECER 
ALCOUTIM: CAMINHANDO OU EM BICICLETA

Provavelmente uma das melhores formas de visitar 
o município para os visitantes que querem disfrutar 
da natureza de uma das zonas menos conhecidas do 
interior do Algarve, é explorar o território de Alcoutim 
a pé ou de bicicleta.

Alcoutim oferece ao visitante dez percursos 
pedestres ao longo do Município, percursos que 
exploram os montes e vales do interior do Algarve e a 
vegetação típica desta região, passando pelas sedes 
de freguesia, povoações de interesse arquitetónico, 
núcleos museológicos, locais de artesanato e 
paisagens naturais de rara beleza. 

Alcoutim é também onde começa a Via Algarviana, Grande Rota Pedestre (GR13) que liga Alcoutim ao Cabo de 
S. Vicente, com uma extensão de 300 km, na sua maioria instalados na Serra Algarvia. Nos meses de primavera 
encontram-se caminhantes e ciclistas oriundos de todo o mundo para percorrer esta rota.

Na vila de Alcoutim também termina a Grande Rota do Guadiana (GR 15) com cerca de 65 km de extensão, que 
abrange o território do Baixo Guadiana algarvio. No futuro esta Grande Rota terá uma segunda fase até à Ribeira do 
Vascão e prolongar-se-á pelo concelho de Mértola de forma a ir ao encontro do Camino Natural  del Guadiana, em 
Espanha, perfazendo uma rota circular de mais de 300 km. 

A Câmara Municipal de Alcoutim, em colaboração com o Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, organiza desde 
2014 o Festival de Caminhadas de Alcoutim, uma iniciativa anual que se tem solidificado na estratégia de estruturação 
da oferta turística do território, dado o aumento significativo na procura de atividades de turismo ativo.

Com a realização do Festival, a autarquia de 
Alcoutim pretende oferecer um vasto leque 
de atividades que conciliam o potencial do 
Algarve Natural, valorizando a cultura, a 
história, as gentes, o património, a economia 
local e as paisagens fantásticas que a região 
oferece, proporcionando dias de caminhadas 
temáticas, observação e interpretação da 
natureza, observação de aves, passeios de 
barco, observação astronómica e degustação 
de produtos, entre outras atividades. 

O objetivo de captar visitantes ao território 
deve desenvolver-se com base na qualidade 
do serviço e competitividade da oferta, 
tendo como motor a criação de conteúdos 
autênticos e experiências genuínas, 
na excelência ambiental, na formação 
dos recursos humanos e na dinâmica e 
modernização empresarial e das entidades 
públicas.
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Esta valorização do território é estruturada, articulando algumas estratégias de dinamização do evento em 
complementaridade com outras ações como seja o projeto TASA, em que o artesanato é revitalizado e apresentado 
com soluções atuais, ou a Rota da Dieta Mediterrânica, em que se promove as caminhadas como uma modalidade 
saudável, realizam-se degustações de produtos alimentares a ela associados e atividades como o fabrico de pão, a 
prova de queijo fresco depois de acompanhar o pastoreio de cabras, etc., envolvendo os participantes em práticas 
que fazem parte do património local, e ao mesmo tempo potencializando todas estas experiências como produtos 
turísticos capazes de maior atração de visitantes à região.

O Festival de Caminhadas de Alcoutim irá, a partir de 2018, passar para um novo patamar na promoção do território, 
tendo sido apresentada uma candidatura ao programa Valorizar, do Turismo de Portugal, e em parceria com o Turismo 
do Algarve, a Associação Almargem e a Cooperativa de Querença, com o nome de Algarve Walking Seasons, em que 
se promocionam três festivais de caminhadas na região, Alcoutim, Ameixial ( Loulé) e Silves, ao longo das estações 
do ano, com o objetivo de formar um produto âncora estratégico na promoção do território e com maior difusão e 
promoção internacional e que combata a sazonalidade.

Associado à prática das caminhadas, 
a autarquia viu também recentemente 
aprovadas candidaturas a 
financiamentos transfronteiriços para 
a ampliação de rotas (Grande Rota 
do Guadiana), a recuperação de dois 
moinhos de vento (Afonso Vicente) 
para albergue de caminhantes e 
observatório de astronomia, outra 
atividade com um potencial a 
desenvolver no território, para além 
de transporte para visitas guiadas 
ao território e material promocional 
como um stand de turismo, vídeos 
promocionais, e outros elementos 
de promoção com o tema central do 
turismo de natureza.

IR À PRAIA NO INTERIOR DO ALGARVE

Uma visita a Alcoutim pode passar também por uma refrescante ida à praia, pois nesta vila bem no interior da região 
do Algarve o visitante pode encontrar uma aprazível praia fluvial – a do Pego Fundo. 

Esta praia fluvial é atualmente um dos locais de recreio e lazer de excelência em Alcoutim, muito procurada pelos 
habitantes locais e turistas, devido à boa qualidade das águas e à beleza envolvente. Com excelentes condições para a 
prática balnear, a praia está localizada na margem esquerda da Ribeira de Cadavais, a 500 metros do centro da vila de 
Alcoutim. Está classificada como “Praia Acessível” e concorre cada ano à Bandeira Azul. Tem vários serviços de apoio, 
como um bar, um parque de merendas e um circuito de manutenção, posto de primeiros socorros e vigilância de 
nadador salvador durante toda a época balnear. A área envolvente encontra-se ajardinada, sobressaindo os choupos, 
os loendros, as alfazemas e roseiras. As margens do pego estão revestidas por canavial e, aqui e ali, por árvores de 
fruto. 
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ESPANHA AQUI EM FRENTE E…UM RIO POR DESCOBRIR 

É normal, que quem visite Alcoutim queira passar o Rio e visitar também Sanlúcar de Guadiana, caminhar pelas suas 
ruas e disfrutar do branco casario tipicamente andaluz, da igreja de Nossa Senhora das Flores e das vistas desde os 
moinhos de vento ou do Castelo de San Marcos.

Nos tempos atuais, o feitiço da paisagem e do ambiente, aliado ao encanto que resulta das diferenças e das 
semelhanças, da unidade e da diversidade, conferem às duas vilas irmanadas pelo Guadiana raras potencialidades 
turísticas que começam já a ser exploradas.

O visitante poderá encontrar atividades como aluguer de canoas ou passeios de barco para partir à descoberta do Rio 
Guadiana e inclusive voar sobre o Guadiana …De Espanha a Portugal em menos de um minuto. Desde abril de 2013 é 
possível passar de Espanha a Portugal naquele que é o primeiro slide transfronteiriço do mundo. Uma atividade única 
para quem procura experiências diferentes. Uma forma diferente de ver as povoações locais e o Rio Guadiana e uma 
sensação de “ir numa máquina do tempo”, em que em menos de um minuto se ganha uma hora (diferença horária 
entre os dois países).

UM DESAFIO CONJUNTO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADOS

Nos últimos anos, Alcoutim tem assistido a uma integração de esforços 
para potencializar o seu território e tentar assim lutar contra um dos 
maiores problemas com que se depara, o do despovoamento. 

Esforços por parte das entidades regionais e locais em definir estratégias 
de desenvolvimento, como sejam os casos dos eventos âncora como o 
Festival de Caminhadas ou o Festival do Contrabando, mas também 
dos investidores privados da área do turismo que acreditam no 
potencial que o território tem para oferecer. Empresas de passeios de 
barco, aluguer de canoas e bicicletas, alojamentos locais, turismos em 
espaço rural, restaurantes, hotéis, empresas de observação de aves, de 
caminhadas e visitas, operadores turísticos, etc.

A todos eles devemos agradecer o caminho percorrido e também com todos eles contarmos para estruturarmos o 
futuro da oferta de turismo de natureza em Alcoutim, com o objetivo da valorização dos recursos naturais, paisagísticos 
e culturais, no sentido do enriquecimento do produto e da promoção das respetivas atividades, e assim demonstrar a 
capacidade do turismo em gerar mais receita, mais emprego e mais desenvolvimento para o território.
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ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS TOMARAM POSSE PARA 
NOVO MANDATO À FRENTE DO MUNICÍPIO DE 
ALCOUTIM

 Realizou-se, no dia 16 de outubro, no Espaço Guadiana, a instalação 
e tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Alcoutim eleitos a 1 
de Outubro. 

O novo executivo camarário continuará a ser presidido por Osvaldo dos 
Santos Gonçalves, contando com os vereadores Paulo Paulino (Vice-
presidente), José Galrito e Luís Conceição, eleitos pelo Partido Socialista, e 
Jorge Inácio, pela Coligação Renovar Alcoutim.

 A Assembleia Municipal será constituída por: José António T. 
Pinheiro Moreira - Martim Longo (PS); António da Costa Amorim – Alcoutim 
(PS); Francisco Alho Xavier – Alcoutim (PS); Isabel Martins Domingos 
Campos – Vaqueiros (PS); Nuno Teixeira Rodrigues – Castelhanos (PS); 
Aurélio Teixeira Gonçalves – Malfrade (PS); Humberto Octávio Mestre Costa 
– Várzea (PS); Carlos Fernando de Jesus Escobar - Guerreiros do Rio (PS); 
Milene Sofia Gonçalves Nobre – Várzea (PS); Sidónio Gonçalves Garcia - 
Santa Justa (PS); Dalila Manuela da Costa Barros - Alcoutim (Coligação 
Renovar Alcoutim); João Miguel Vitorino Dias - Santa Marta (Coligação 
Renovar Alcoutim); Abílio Frade da Encarnação - Alcoutim (Coligação 
Renovar Alcoutim); Graça Maria Palma Pereira - Martim Longo (Coligação 
Renovar Alcoutim); e Cristóvão Manuel Pedro Custódio - Martim Longo 
(Coligação Renovar Alcoutim). 

No que diz respeito às Juntas de Freguesia, João Carlos da Silva Simões é o presidente da União das Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro, Paulo José do Nascimento Ginja lidera a Freguesia de Martim Longo, Perpétua Marta Teixeira 
Martins está à frente dos destinos da Freguesia de Vaqueiros e José Manuel Pereira Afonso é o presidente da Freguesia 
de Giões.

 Depois de colocadas a votação as duas listas candidatas à Mesa da Assembleia, foi eleito como presidente 
da Assembleia Municipal José António T. Pinheiro Moreira, como 1.º Secretário António da Costa Amorim e, como 2.ª 
Secretária, Isabel Martins Domingos Campos. 

 Na ocasião, José António Moreira apelou a que todos os deputados municipais eleitos desempenhem este 
mandato imbuídos do espírito de serviço à causa pública, ao mesmo tempo que reconheceu publicamente o trabalho 
realizado pelo seu antecessor, António da Costa Amorim, “contribuindo, com a sua competência e isenção, para a 
dignificação e valorização da Assembleia Municipal”. Quanto ao executivo camarário eleito para dirigir os destinos 
de Alcoutim nos próximos quatro anos, garantiu que “poderão contar com a nossa cooperação e solidariedade 
institucional”.     
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 “Espero corresponder às expetativas 
dos eleitores através de um desempenho 
independente, rigoroso e justo e que, deste modo, 
garanta que as decisões democraticamente 
tomadas sejam as que mais se ajustam às 
necessidades dos alcoutenejos que aqui 
representamos. A Assembleia Municipal é o 
centro fulcral do poder democrático, onde se 
dá expressão, em igualdade e liberdade, a este 
mandato originário dos detentores da soberania, 
nunca esquecendo a colaboração que tem 
que existir com os outros órgãos autárquicos”, 
afirmou José António Moreira, assegurando que 
a Assembleia Municipal será um espaço aberto 
à participação dos cidadãos na vida pública 
municipal, para isso propondo a realização de 
uma assembleia anual em cada uma das sedes 
de freguesia.

 No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal enfatizou a situação de Alcoutim ter sido o concelho 
com menor percentagem de abstenção do Algarve. “Nos próximos anos iremos trilhar o caminho que iniciámos 
em 2013 e que tem a sua continuidade legitimada, consciente das dificuldades que enfrentamos, mas focados na 
valorização e promoção daquelas que são as nossas potencialidades enquanto território, que são a base do nosso 
desenvolvimento, e assentes numa única prioridade, as pessoas”, afirmou Osvaldo dos Santos Gonçalves.

 O autarca lembrou ainda que as medidas 
implementadas pelo poder local necessitam de 
enquadramento e complementaridade a nível regional 
e nacional.  “É fulcral que tenhamos a capacidade e 
o pragmatismo necessários para concretizar uma 
estratégia de desenvolvimento capaz de criar novas 
centralidades e, através da conclusão de projetos 
verdadeiramente estruturantes, colocar o interior 
no caminho do crescimento e do desenvolvimento”, 
indicou, antes de destacar algumas das prioridades 
para o novo mandado.  “Vamos apostar numa 
estratégia de desenvolvimento orientada para a 
promoção da melhoria das condições de vida dos 
alcoutenejos, assegurando, simultaneamente, uma 
gestão responsável, rigorosa e transparente, de forma 
a mantermos a boa saúde financeira do município. 
Iremos realizar uma forte aposta na ação social, 
saúde, educação, habitação, promoção do emprego, 
acessibilidades, saneamento básico e abastecimento 
de água, cultura e turismo, defendendo melhores 
condições de vida para todos”.
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DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE REÚNE 
JOVENS DO CONCELHO

2.ª NOITE DE FADO E FLAMENCO UNE AS DUAS 
MARGENS DO GUADIANA

 No espírito da cooperação transfronteiriça entre Sanlúcar 
de Guadiana e Alcoutim, os dois municípios vizinhos realizaram, 
pelo segundo ano consecutivo, a «Noite de Fado e Flamenco». 
Depois do êxito da primeira edição, que aconteceu em Sanlúcar de 
Guadiana, o evento transfronteiriço teve lugar, este ano, na Praça 
da República, em Alcoutim, no dia 15 de julho.

 O objetivo dos organizadores com este evento foi 
fortalecer os laços de amizade entre as duas vilas raianas através 
das expressões musicais nacionais mais importantes de ambos os 
países: o Fado e o Flamenco, estilos classificados pela UNESCO 
como Património Cultural Imaterial da Humanidade. O representante 
algarvio foi o fadista Renato Nené, natural de Vila Real de Santo 
António que canta desde os 13 anos, tendo ganho, em 2015, o II 
Grande Prémio Nacional do fado. O jovem fez-se acompanhar de 
Virgílio Lança, na viola, e Jorge Franco, na guitarra portuguesa.

 O Flamenco foi representado por Cristina Soler, cantora 
de Huelva, oriunda de uma família com grande tradição no cante 
flamenco e que também começou a cantar muito jovem. Cristina 
Soler foi acompanhada por Juanfe Perez, na guitarra, e por Jose 
María Viñas e Elena Ollero, na dança. O programa incluiu ainda 
demonstração de corte e degustação de presunto ibérico, assim 
como de vinho branco do Condado de Huelva.

 O Dia Internacional 
da Juventude celebra-se a 12 
de agosto, por resolução da 
Assembleia Geral da ONU em 
1999, e o Município de Alcoutim 
voltou a associar-se à data com 
uma série de atividades destinadas 
aos mais jovens do concelho. 

O programa arrancou pelas 18h, junto à Praia Fluvial do Pego Fundo, em Alcoutim, seguindo-se um jantar convívio, 
terminando o dia de confraternização ao som da música dos Dj’s TwoXplod. O evento incluiu diversas atividades 

desportivas, jogos tradicionais, jogos islâmicos e canoagem e podiam participar jovens dos 13 aos 25 anos.
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 Durante os meses de julho e agosto, a música marcou 
presença no centro da vila de Alcoutim, com vários artistas a 
atuar, às quartas-feiras à noite, na Praça da República. «Alcoutim 
Com Vida» é a designação deste projeto de cariz cultural e 
recreativo promovido pela Câmara Municipal de Alcoutim com 
o objetivo de dinamizar as noites de Verão na sede de concelho.

 A iniciativa apresentou um cartaz variado e gratuito e 
arrancou, no dia 19 de julho, com um concerto pela Orquestra 
Clássica do Sul. Seguiram-se espetáculos de dança pela Escola 
de Dança «Splash» (26 de julho), e de música brasileira com o 
grupo «Pau de D`Arara» (2 de agosto), uma Noite de Fados 
com Inês Graça e Hélder Coelho, acompanhados à guitarra 
portuguesa por Ricardo Martins e na viola por Cláudio Sousa (9 
de agosto), os êxitos da música portuguesa com o grupo «Volta 
e Meia» (16 de agosto), os hits do Pop das décadas de 70/80/90 
com a banda «Up This River» (23 de agosto) e, finalmente, 
Música Tradicional Portuguesa com o grupo «Os Carraceiros» 
(30 de agosto).

“ALCOUTIM COM VIDA” ANIMA AS NOITES DE 
VERÃO
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MONTES E ALDEIAS DE ALCOUTIM COM FESTAS 
PARA TODOS OS GOSTOS

 O Verão foi recheado de festas no concelho de Alcoutim, abrangendo praticamente todos os montes e aldeias 
deste território do sotavento algarvio. 

 No dia 1 de julho aconteceu a XVII Festa dos Montes 
do Rio, em Guerreiros do Rio, organizada pela população local 
com o apoio do Município de Alcoutim, da União de Freguesias 
de Alcoutim e Pereiro e do Bar do Rio. Um torneio de Malha, o 
almoço animado pelo Grupo Mato Bravo, o espetáculo musical 
à tarde com Aníbal Vinhas Francisco Javier e FáDó Tropical e o 
baile noturno com a magia do acordeonista Filipe Romão foram 
os principais ingredientes. 

 No dia 22 de julho, a sede da Associação Grito D’Alegria, 
em Giões, acolheu um espetáculo de bailado com o Grupo Arutla. 
No mesmo dia realizou-se mais uma Festa do Pessegueiro, 
iniciativa da Coopêssego - Cooperativa Agrícola de Rega do 
Pessegueiro, com o apoio do Município de Alcoutim, que incluiu 
um jogo de sueca, quermesse, baile com José Gonçalves e o 
sorteio de um cabaz com produtos hortícolas. 

 No dia seguinte, foi a vez da população do Corte da Seda 
organizar mais um baile. A terminar o mês de julho, no dia 29, 
teve lugar a Festa Tradicional de Verão do Pereiro, organizada 
pela União das Freguesias de Alcoutim e do Pereiro, com o apoio 
do Município, e que teve a artista Micaela como principal cabeça-
de-cartaz. 

 Agosto começou com a Feira Anual de Giões, no 
Largo da Feira, numa organização da Junta de Freguesia e da 
Associação dos Amigos de Farelos e Clarines. Do programa 
constaram a atuação do acordeonista Hélder Pereira, o Festival 
do Gaspacho e da Sardinhada e a prestação da humorista Ana 
Arrebentinha.

 No dia 5 de agosto decorreu a Festa de Santa Marta, 
organizada pelo Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de 
Santa Marta com o apoio do Município de Alcoutim, e que foi 
pautada pelo baile com o acordeonista António Manuel, uma 
sardinha e almoço convívio e a tradicional quermesse. Nos dias 
5 e 6 de agosto, Farelos teve também a sua Festa de Verão, 
na sede da Associação dos Amigos de Farelos e Clarines, mais 
uma vez com o apoio do Município de Alcoutim. Uma garraiada 
alentejana, quermesse e baile com Silvino Campos animaram 
o sábado, com o domingo a ter direito a um almoço-convívio 
com porco no espeto, um torneio de sueca e uma matiné com o 
Grupo +2.

BENTOS

PESSEGUEIRO

PEREIRO

GUERREIROS DO RIO

FARELOS
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VELHAS

VAQUEIROS

GIÕES

TACÕES

MARTIM LONGO MARMELEIRO

 O Dia de S. Domingos (8 de agosto) foi comemorado em 
Giões, no Anfiteatro S. Domingos, com um concerto do grupo 
musical «Vox Cordis», numa organização da Associação Grito 
d’Alegria. No dia seguinte foi a vez da Alcaria Queimada receber 
mais uma Festa de S. Bento, organizada pela Junta de Freguesia 
de Vaqueiros.

 A animação prosseguiu com a Festa em Honra de Nossa 
Senhora da Assunção, no Polidesportivo Eusébio Ferreira, nos 
Giões, promovida pela Junta de Freguesia de Giões e pela 
Associação dos Amigos dos Farelos e Clarines, com o apoio 
do Município de Alcoutim e da Associação Grito d´Alegria. De 
11 a 15 de agosto não faltaram atrativos para todos os gostos 
e idades, com quermesse, bailes com os acordeonistas Sérgio 
Pastor, Manuel Luís Mendes e Roberto Bernardino, um torneio de 
sueca e as atuações do Grupo Banza, Grupo +2 e Xana Carvalho. 
O ponto alto da festa foi a procissão, seguida de missa, no dia 15 
de agosto, em honra de Nossa Senhora da Assunção.

 Nos dias 11 e 12 de agosto aconteceu a Festa das 
Laranjeiras e do Montinho das Laranjeiras, com missa e procissão 
no primeiro dia e a atuação do Rancho Folclórico de Santa 
Catarina no segundo dia. Também no dia 12 de agosto se realizou 
um Baile nas Velhas e mais uma Festa dos Tacões, esta última 
organizada pela Associação Sociocultural e de Desenvolvimento 
dos Tacões, com o apoio do Município de Alcoutim e da União 
das Freguesias de Alcoutim e Pereiro. Uma missa e procissão 
em Honra de Nossa Senhora de Fátima, um almoço comunitário, 
torneios de sueca e malha e o baile com José Gonçalves foram 
os ingredientes desta jornada de confraternização.

 Em honra de Nossa Senhora da Conceição fez-se, no 
dia 13 de agosto, a Festa da Corte Tabelião, com a procissão a 
anteceder o baile com o acordeonista e vocalista António Manuel. 
As Festas de Verão dos Vaqueiros prolongaram-se de 18 a 20 de 
agosto, numa organização da Junta de Freguesia de Vaqueiros. 
Bailes com Vera Lúcia e Duo Tânia e Teresa e variedades com 
Pedro Miguel, a festa da espuma na sexta-feira e a missa solene 
com procissão no domingo foram os grandes destaques. 

 A Bienal da Cabaça ocorreu, a 19 de agosto, no Marmeleiro, 
no mesmo dia em que teve lugar o Encontro «As Nossas Gentes», 
o Festival de Acordeão organizado pela Associação Grito 
d’Alegria, em Giões, que contou com a participação de Francisco 
Saboia, António Manuel, Manuel Mendes, José Mestre, Luís José 
e Ildefonso Teixeira.

 Já em setembro, nos dias 1, 2 e 3, o Martim Longo 
foi palco da Festa de Verão em Honra de Nossa Senhora da 
Conceição, numa organização da Junta de Freguesia de Martim 
Longo, da Adecmar e da Paroquia da Nossa Sr.ª da Conceição 
com o apoio do Município de Alcoutim. Do extenso programa 
de atividades constaram natação, atletismo, quermesse, arraial, 
torneio de sueca, o 7.º Concurso «Aromas e Sabores com Figo-
da-Índia», bailes com Fábio Lagarto, David Matos, Arte Música 
Trio e Ricardo Glória, espetáculos com Elena Correia, Maria 
Lisboa e Viviam Lima e a procissão com a Banda Musical de 
Tavira.
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X FEIRA DA PERDIZ MOSTROU POTENCIALIDADES 
DO CONCELHO DE ALCOUTIM

 A X Feira da Perdiz voltou a convencer 
visitantes, confirmando-se como um evento de 
referência do setor que atrai todos os anos milhares 
de visitantes a Martim Longo. O certame foi 
promovido pela Câmara Municipal de Alcoutim e pela 
Associação ADECMAR, com o apoio da Federação de 
Caçadores do Algarve, Junta de Freguesia de Martim 
Longo, Zona de Caça Turística de Pereiro - Hunting, 
Associação «A Moira», Associação Inter-Vivos, 
Viveiros Monterosa, Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Algarve e Município de Tavira.

 A 10.ª edição decorreu nos dias 11 e 12 de 
novembro e, para além do modelo tradicional de 
feira, onde estiveram presentes empresas do sector 
e empresas e instituições do concelho com produtos 
tradicionais, incluiu uma série de atividades paralelas 
que prenderam visitantes e expositores. Foi disso 
exemplo um passeio de BTT, uma Marcha Corrida, 
o Showcooking «Choose our Food» pelo Mestre 
Chefe de Pastelaria Vítor Ramos e Rui Conqueiro – 
que promoveram o Figo da Índia e confecionaram 
«Sabores e Aromas de Figo da Índia e suas texturas», 
as Jornadas Técnicas Opuntia Ficus-indica, um 
workshop e concurso canino, uma corrida de Galgos 
e os espetáculos musicais com Os Irmãos Verdades 
e o Grupo Cruzeiro.
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 “A caça constitui um atrativo 
para muitos milhares de visitantes, 
amantes da modalidade, de todas 
as regiões do país, que anualmente 
nos procuraram nesta época do ano, 
conferindo um forte incremento à 
economia local”, sublinhou Osvaldo 
dos Santos Gonçalves, presidente da 
autarquia, no discurso de abertura do 
evento. Presentes estiveram também o 
Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, 
o Diretor Regional de Agricultura e 
Pesca do Algarve, Fernando Severino, 
o Presidente da Região de Turismo 
do Algarve, Desidério Silva, o Diretor 
Regional do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, Custódio 
Moreno, e o deputado à Assembleia 
da República, António Eusébio, entre 
outras entidades locais e regionais.
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PEREIRO VIVEU VI ENCONTRO DE POESIA 
POPULAR E MAGUSTO

 A Escola Primária da Aldeia do Pereiro foi palco, no dia 18 de novembro, do VI Encontro de Poesia Popular e 
Magusto, uma organização da Associação Cultural, Social e Recreativa Estrela Pereirense, com o apoio da Autarquia 
de Alcoutim e da União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro. Logo a seguir ao almoço, pelas 15h, viveram-se 
excelentes momentos de partilha de talentos e de experiências entre jovens e menos jovens, na sede da Associação 
Estrela Pereirense. Mais tarde, a partir das 18h, as atenções concentraram-se no largo central da aldeia, para mais 
um animado magusto.
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ALCOUTIM FOI PALCO DE MAIS UM FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DO GUADIANA

 O Cais de Alcoutim vibrou, de 20 a 22 de 
outubro, com a realização de mais uma edição do Festival 
Internacional de Música do Guadiana, organizado pela 
comunidade estrangeira residente no concelho, pelo 
Município de Alcoutim e pela União de Freguesias de 
Alcoutim e Pereiro. O evento acontece todos os anos no 
final do mês de outubro, na paisagem idílica das margens 
do Rio Guadiana, e destaca-se pelo ecletismo dos seus 
intervenientes, com artistas de vários estilos musicais 
como Blues, Folk, Jazz, Fado, Flamenco e muitos outros.

«ALLGARVE AINDA 
É PORTUGAL» FOI A 
CENA NO ESPAÇO 
GUADIANA

 A Revista à Portuguesa «Allgarve ainda 
é Portugal» subiu ao palco do Espaço Guadiana, 
no dia 25 de novembro, pelas mãos do Grupo de 
Teatro da Sociedade Recreativa Bordeirense. Com 
lotação esgotada assistiu-se a uma peça que espelha 
permanentemente um espírito bairrista, estando pejada 
de uma descontraída sátira social e política, aliada a 
momentos musicais com subtil apelo à sensualidade.

 O «Allgarve», conhecido pelos momentos de 
veraneio onde as atenções se destacam e os cheiros 
e os contrastes se assumem, entre a serra e o mar, foi 
retratado com uma enorme boa-disposição pelos atores 
que retrataram relações salutares entre gerações, do 
quotidiano algarvio, daqueles que estão, vêm e vão.
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FÉRIAS DESPORTIVAS REPLETAS DE ATIVIDADES

 O Município de Alcoutim 
organizou mais umas Férias Desportivas, 
de 19 de junho a 4 de agosto, tendo como 
destinatários os alunos do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico e secundário do 
concelho. O intuito foi oferecer diversas 
atividades aos jovens alcoutenejos 
durante o período de férias escolares, 
nomeadamente numa altura em que as 
suas famílias têm uma vida profissional 
mais intensa.

 As Férias Desportivas 2017 contaram com 134 
participantes, que tiveram ao seu dispor atividades como 
patinagem, badmigton, paddel, ténis, basquetebol, futsal, 
tag rugby, hóquei subaquático, vela, canoagem e atelier 
de pintura, para além de visitas a parques aquáticos, a 
piscinas, praias e ao cinema.
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 As associações e clubes do concelho 
dinamizaram, com o apoio do Município de 
Alcoutim, mais um programa de marchas 
pedestres noturnas durante os meses quentes 
de Verão, com animados passeios de cinco 
quilómetros a reunirem muitos participantes e 
a fomentarem a prática de exercício físico e do 
saudável convívio entre várias gerações. 

MARCHAS PEDESTRES PROMOVEM ESTILO DE 
VIDA SAUDÁVEL

 O programa arrancou, 
no dia 14 de julho, em (Alcoutim), 
prosseguindo as marchas nos 
dias 20 de julho (Martim Longo), 
26 de julho (Martim Longo), 28 
de julho (Farelos) e 11 de agosto 
(Martim Longo). No dia 12 de 
novembro, e inserido em mais 
uma Feira da Perdiz, realizou-se 
uma marcha-corrida em Martim 
Longo, nas distâncias de nove 
ou cinco quilómetros. A prova 
foi organizada pela Câmara 
Municipal de Alcoutim e fez parte 
do calendário anual de marchas-
corrida do Instituto Português 
do Desporto e Juventude.
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MARTIM LONGO ACOLHEU II CIRCUITO URBANO 
EM ATLETISMO
 

 Depois do sucesso da primeira edição, o Município 
de Alcoutim e a Associação de Atletismo do Algarve 
organizaram, no dia 2 de setembro, o II Circuito Urbano 
de Martim Longo em Atletismo, em colaboração com a 
Associação Inter-Vivos, a Junta de Freguesia de Martim 
Longo e a Cruz Vermelha Portuguesa. A prova fazia 
parte do programa das Festas Tradicionais em Honra de 
Nossa Senhora da Conceição, em Martim Longo, e contou 
com participantes, masculinos e femininos, dos escalões 
Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e 
Veteranos A, B, C, D.

 Entre os muitos atletas presentes estiveram 
em destaque vários alcoutenejos. Assim, Guilherme 
Nascimento (Associação Inter-Vivos) ficou em 2.º lugar nos 
1200 metros em Benjamins B. Masculinos; em Benjamins A 
Masculinos, Carlos Afonso ocupou a 3.ª posição, seguido 
por Diogo Palma, em 4.º, ambos da Associação Inter-Vivos; 
em Infantis 1800 metros Masculino, André Pereira (Núcleo 
Sportinguista de Faro) foi 2.º e Lucas Mestre, Miguel Palma 
e André Palma, todos da Associação Inter-Vivos, obtiveram 
o 5.º, 6.º e 7.º postos, respetivamente. 

 A prova de 2300 metros Juvenis Masculinos foi 
vencida por Luís Simão (Associação Inter-Vivos), com 
dois colegas de equipa a ocuparem as 2.ª e 3.ª posições 
nos 5700 metros Juniores Masculino, designadamente 
João Domingues e Bruno Ramos. Ruben Teixeira foi 8.º 
nos Seniores Masculinos, enquanto Flávio Fernandes 
(Clube Desportivo Areias S. João) venceu em Veteranos 
A Masculinos, com três homens da Associação Inter-
Vivos também em destaque, casos de Crício Rodrigues 
(3.º), Fernando Dias (5.º) e António Vaz (13.º). Em 
virtude destes resultados individuais, a Associação 
Inter-Vivos conquistou o 2.º lugar na classificação 
coletiva por clubes.
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VELA TOMOU CONTA DO RIO GUADIANA

 Disputou-se, nos dias 26 e 27 de agosto, a 33.ª Subida e Descida do Rio Guadiana em Vela, numa organização 
da Associação Naval do Guadiana que contou com o apoio da Autarquia de Alcoutim. A prova aconteceu entre as 
localidades de Vila Real de Santo António e Alcoutim, ida e volta, com partida no Porto de Recreio do Guadiana, em 
Vila Real de Santo António. O primeiro dia terminou com um jantar  em Alcoutim, oferecido pelo município alcoutenejo, 
e pela tradicional festa da espuma. 

GRUPO DESPORTIVO DE ALCOUTIM BRILHOU NA 
XXIV REGATA INTERNACIONAL DO GUADIANA 
EM CANOAGEM

 O Grupo Desportivo de Alcoutim esteve 
em evidência, no dia 17 de junho, ao vencer cinco 
categorias da XXIV Regata Internacional do Guadiana 
em canoagem. João Carlos e João Silva dominaram 
em K2 Absoluto, Pedro Fernandes venceu em K1 
Sénior e Joana Ramos triunfou em K1 Cadete, ao 
passo que Joana Lopes e Joana Melo levaram a 
melhor sobre a concorrência em K2 Cadete e Luís 
Simão superiorizou-se em CI Júnior.

 Mas mais atletas alcoutenejos estiveram em 
alta neste evento, já que Bárbara Teixeira e Beatriz 
Ribeiros conquistaram o 2.º e 3.º lugares em K1 
Cadete, João Simão foi 2.º classificado em CI Júnior e 
Edgar da Silva Rodrigues e João Gonçalves também 
ficaram no pódio em K2 Cadete.

 No domingo, 27 de agosto, o percurso foi feito em sentido inverno, com a cerimónia de encerramento e 
entrega de troféus a ter lugar na Associação Naval do Guadiana. Podia participar qualquer tipo de embarcação de 
classe internacionalmente reconhecida, com handicap igual ou superior ao do Optimist, assim como pranchas classe 
Open. Houve também uma regata para embarcações de cruzeiro.
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 O Festival de Natação – Infantários 
encheu as Piscinas Municipais em Martim 
Longo, no dia 22 de junho, num evento 
aberto à população para que os pais dos 
alunos pudessem assistir ao desempenho 
dos mais jovens. O festival pretendeu 
demonstrar as habilidades adquiridas ao 
longo do ano letivo pelas crianças, com 
idades compreendidas entre os dois e 
os cinco/seis anos, que frequentam os 
infantários de Martim Longo e Alcoutim.

MARTIM LONGO RECEBEU FESTIVAL DE 
NATAÇÃO - INFANTÁRIOS
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V TRIATLO IBERMAN PASSOU POR ALCOUTIM

 Alcoutim fez parte do trajeto do Campeonato Ibérico de Triatlo de Longa e Média Distância, que teve lugar, 
no dia 21 de outubro, numa organização do C.D. Iberman, com mais de 400 participantes a cruzarem a linha de 
chegada localizada no Passeio Marítimo de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António.

 A prova iniciou-se, às 7h45, na praia de Monte Gordo, com os atletas a percorrerem 170 quilómetros de 
bicicleta, 42 quilómetros a correr e 3,8 quilómetros de natação, através dos concelhos de Vila Real de Santo António, 
Castro Marim, Alcoutim e Mértola, em solo português, entrando em Espanha pela ponte fronteiriça de Pomarão, 
para depois atravessar as cidades de Huelva de El Granado, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, 
Villablanca, terminando no Clube do Golfo de Costa Esuri, em Ayamonte. De regresso a Monte Gordo, os atletas 
tinham à sua espera um circuito urbano até Vila Real de Santo António, onde, no final de três voltas, completaram os 
42 quilómetros.

 A vitória na Longa Distância na categoria masculina coube ao português João Fragoso, com nove horas e 44 
minutos, seguido de Rafael Delaunay e Ruiz Costa. Na categoria feminina, o triunfo foi para a espanhola Maria José Vic, 
com o tempo final de 13 horas e 19 minutos, seguida da portuguesa Ana Vieira e da sueca Marie Sandberg. Na Média 
Distância, que pela primeira vez foi disputada inteiramente em solo português, o pódio masculino foi preenchido 
pelos espanhóis Gonzalo Orozco e Julio Peña e pelo português Nelson Palma. A vitória feminina foi para a lusa Ana 
Filipa, seguida da compatriota Liliana Veríssimo e da luxemburguesa Susanne Gutjahr.
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 As localidades de Blain, Loire-Atlantique, França, e de 
Oldenburg in Holstein, Schleswing-Holstein, Alemanha, assinaram, 
no dia 26 de agosto, a carta de geminação, numa cerimónia 
para a qual Alcoutim foi convidado. Decorreu igualmente, 
nessa ocasião, mais uma reunião do projeto Erasmus +.  
Recorde-se que, em 2016/2017, Blain e Alcoutim, que se 
encontram unidas desde 2004, decidiram alargar a dimensão 
do intercâmbio escolar que vinham realizando até à data. Nesse 
sentido, um grupo de cerca de 60 jovens portugueses e franceses 
do Agrupamento de Escolas de Alcoutim e do Collège La Salle 
- Saint Laurent efetuou visitas de estudo aos seus congéneres, 
tendo cada grupo participado em ateliês e levado a cabo 
atividades de descoberta dos castelos de Alcoutim e Blain, duas 
localidades possuidoras de edifícios históricos datados da Idade 
Média.

  Através do financiamento atribuído pelo programa 
«Erasmus +», da União Europeia, da agência Erasmus+ France/
Education Formation, o desafio consistiu na valorização do 
património medieval com recurso às novas tecnologias. O 
resultado foi uma narrativa digital que coloca em paralelo a história 
dos castelos de Blain e de Alcoutim, no passado e no presente, 
e que pode ser consultado em; http://fredericlafondgrap.wixsite.
com/erasmus. Assim, motivados pela curiosidade, os dois 
castelos ganham vida através do olhar e das palavras dos alunos 
participantes neste projeto.

ALCOUTIM E BLAIN INTENSIFICAM RELAÇÕES 
COM UMA NARRATIVA DIGITAL SOBRE OS SEUS 
CASTELOS



REDE DE FIBRA ÓTICA REFORÇADA NO 
CONCELHO DE ALCOUTIM
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 O Município de Alcoutim e a MEO – Serviços 
de Comunicações e Multimédia, S.A. assinaram, 
no dia 30 de agosto, um protocolo que gera 
benefícios de cobertura de rede de fibra ótica para 
a população do concelho de Alcoutim. As duas 
entidades comprometem-se a levar a cabo esforços 
no sentido de aumentar a cobertura de fibra ótica 
ao longo do concelho de Alcoutim, beneficiando 
as populações e empresas e tornando o município 
tecnologicamente mais qualificado.

 Com este protocolo, a MEO, compromete-
se a, sempre que viável, facultar acesso às suas 
condutas para que o município possa desenvolver 
projetos de interligação em fibra ótica dos edifícios 
municipais ou de outros projetos de interesse 
público. Por sua vez, o Município de Alcoutim 
permitirá, sempre que possível, o acesso às suas 
condutas, reforçando o desenvolvimento da rede 
MEO ao longo de todo concelho.

 Com a migração de tecnologias de rede para 
protocolos de maior velocidade assistiu-se à difusão 
generalizada do uso de fibras óticas para aplicações 
de rede local. Ao dotar-se os edifícios com tecnologia 
de fibra ótica, abrem-se portas para uma oferta de 
serviços de comunicações eletrónicas. A tecnologia 
de fibra ótica potencia a qualidade dos serviços de 
telecomunicações, resultantes da procura por cada 
vez maiores larguras de banda, de forma a dar uma 
resposta às necessidades de operabilidade e de 
inovação de serviços aos consumidores domésticos 
e empresariais.

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM INVESTE NO COMBATE 
A INCêNDIOS FLORESTAIS 

 À semelhança do que tem acontecido 
nos últimos anos, o Algarve estabeleceu, em 
2017, um dispositivo especial transversal 
a todo o distrito para fazer face aos riscos 
dos incêndios florestais, e que envolve um 
conjunto de entidades (Autoridade Nacional 
da Proteção Civil, Federação Portuguesa de 
Bombeiros, Comunidade Intermunicipal do 
Algarve e as entidades detentoras dos vários 
corpos de bombeiros). A estratégia tem 
resultado num elevado grau de eficiência 
e resolução das ocorrências através de um 
ataque inicial reforçado.

 O período de vigência do DECIF 
inicia-se com a Fase Bravo (de 15 de maio a 
30 de junho), prossegue com a Fase Charlie 
(1 de julho a 30 de setembro) e conclui 
com a Fase Delta (1 a 31 de outubro). Para 
operacionalizar este dispositivo está definido 
um encargo financeiro no valor de 21 mil, 
711 euros e 25 cêntimos para cada um dos 
16 municípios algarvios, disponibilizado em 
várias tranches, entre os quais se encontra 
Alcoutim.
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IRMÃOS PEREIRA – UMA NOVA GERAÇÃO DE 
EMPREENDEDORES

 O saber fazer, aprende-se fazendo e 
aprende-se todos os dias com aqueles que nos 
rodeiam. São Jovens, jovens deste concelho, que 
enfrentam todos os dias as condicionantes que 
este território lhes impõs.

 Mais propriamente, no monte dos 
Farelos, freguesia de Giões, encontra-se uma das 
maiores empresas empregadoras do concelho 
de Alcoutim, que conta com 19 colaboradores 
a contrato. Tânia, Nélia e Jorge Pereira, são 
os rostos da nova geração da Família Pereira 
que gere, além da empresa Fernando Silvestre 
Pereira, Lda, as empresas Sociedade Cinegética 
dos Lombardos, Lda, Moinho do Monte Novo – 
Sociedade Agro-turística, Lda e a Herdade da 
Chada – Sociedade Agro-turística, Lda, empresas 
que dividem a sua atividade entre o concelho de 
Alcoutim e o concelho de Mértola. Estas empresas 
desempenham atividade na área agrícola, florestal, 
pecuária, cinegética e turística. Esta diversidade 
de áreas de atuação, complementando-se e 
articulando-se entre si, fazem parte da estratégia 
destas empresas para obterem um melhor 
aproveitamento das potencialidades existentes 
neste território, tendo como objetivo principal a 
exploração sustentável dos seus terrenos. 

 Tânia Pereira tem 28 anos e é a única dos 
irmãos que não teve um percurso académico ligado 
às ciências agrárias. Licenciada em Fisioterapia, 
com uma Pós-Graduação em Gestão de Unidades 
de Saúde. Após terminar a sua licenciatura em 
2012, iniciou a sua vida laboral fora do concelho de 
Alcoutim. No entanto, rapidamente regressou às 
suas origens e em 2013 começou a trabalhar como 
fisioterapeuta no protocolo que o município de 
Alcoutim desenvolve. No ano de 2015, abandona 
a sua área de formação e assume a gerência das 
empresas fundadas pelos seus pais, conciliando 
o seu gosto pelas atividades agrícolas e vida 
no campo com o seu interesse pela gestão e 
empreendedorismo. 

 Nélia Pereira, 25 anos, desde sempre 
mostrou o interesse e paixão pelo campo e pela 
agricultura, tendo focado os seus estudos neste 
ramo das ciências agrárias, nomeadamente, num 
CET de olivicultura e vinicultura e posteriormente, 
uma licenciatura em Agronomia onde aprofundou 
os seus conhecimentos na área agrícola. Quando 
concluiu a sua licenciatura em 2014, começou a 
colaborar nas empresas familiares, exercendo 
funções no gabinete de projetos criado pelo 
seu pai nesse mesmo ano. Desde 2015, assumiu 
juntamente com os seus irmãos a coordenação 
das várias atividades desenvolvidas pelas suas 
empresas.
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RECONHECIMENTO...

 À semelhança do que tem acontecido nos anos transatos, a Câmara Municipal de Alcoutim  vem demonstrar o 
seu reconhecimento aos funcionários que se aposentaram durante o ano de 2017, pelos serviços prestados à autarquia 
e aos seus conterrâneos. Nessa categoria inserem-se José Anastácio Rodrigues, que iniciou funções, a 26 de outubro 
de 1993, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Carpinteiro de Limpos), tendo cessado funções por 
aposentação a 1 de julho do corrente ano; Manuel José Gonçalves da Palma, que entrou ao serviço da autarquia, a 1 
de setembro de 2000, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), tendo-se reformado no 
dia 1 de agosto do corrente ano; e António Maria Leal Gonçalves, que começou o seu vínculo com o Município, a 6 de 
fevereiro de 2004, na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), até se aposentar no dia 1 de 
julho de 2017.

 Jorge Pereira, o mais novo desta geração, 20 anos, encontra-se a frequentar o último ano de Agronomia e 
anseia pela conclusão do curso para poder dar o seu contributo a tempo inteiro às empresas da família.

 No concelho de Alcoutim, estes 3 jovens empreendedores, resistem às adversidades características do interior 
do país e assumem a sua vontade de continuarem as atividades empresariais, vontade essa que é sustentada pelo 
orgulho nas suas raízes, tendo como objetivo manter a tradição familiar desde sempre ligada à agricultura, pecuária, 
silvicultura e cinegética. Jovens estes, que objetivam levar o nome desde concelho mais longe, dando a conhecer o 
seu território, seus hábitos e tradições a quem os visita, principalmente durante as jornadas cinegéticas. 
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ALCOUTIM NOVAMENTE RECONHECIDA 
COMO «AUTARQUIA MAIS FAMILIARMENTE 
RESPONSÁVEL»

 O Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis revelou que Alcoutim 
é, novamente, uma das 61 Autarquias Mais 
Familiarmente Responsável. Este reconhecimento 
resulta de um inquérito realizado a nível nacional 
em que foram analisadas as políticas de família 
dos municípios em 10 áreas de atuação: apoio 
à maternidade e paternidade; apoio às famílias 
com necessidades especiais; serviços básicos; 
educação e formação; habitação e urbanismo; 
transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e 
tempo livre; cooperação, relações institucionais e 
participação social; e outras iniciativas. São ainda 
analisadas as boas práticas das autarquias para 
com os seus funcionários autárquicos em matéria 
de conciliação entre trabalho e família.

ALCOUTIM NO TOPO DO 
ANUÁRIO FINANCEIRO DOS 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES

 Foi apresentado, no final de julho, o Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses referente ao ano transato, que colocou Alcoutim 
no topo das autarquias com melhor desempenho a nível do prazo médio 
de pagamento aos fornecedores. O município regista apenas um dia na 
efetuação de pagamentos - pagando quase a pronto - sendo que existiu 
um aumento do número de municípios com prazo médio de pagamentos 
inferior a 90 dias (de 240 municípios em 2015, passou para 257 municípios 
em 2016). No que concerne ao Imposto Sobre a Transação de Imóveis 
(IMT), verifica-se que, nos últimos três anos, tem existido um aumento 
gradual no que respeita ao investimento predial no concelho. Dos valores 
registados em 2015, o valor de investimentos incrementou uma subida na 
ordem dos 10 por cento em 2016.

 O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é desenvolvido 
através do apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados, em estreita 
colaboração com o Tribunal de Contas, o Centro de Investigação 
em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto do Cávado e do Ave e a 
Universidade do Minho. O documento apresenta a radiografia da saúde 
financeira dos 308 municípios que compõem o território português.

 Esta distinção representa o reconhecimento público de todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelo 
Município de Alcoutim no sentido de responder às dificuldades atuais das famílias nas diversas áreas de atuação. “O 
prémio vem realçar as melhores práticas no que diz respeito às políticas de apoio à família e é, sem dúvida, um 
título que muito nos honra e nos estimula na continuação da intervenção social e familiar”, afirmou o Presidente do 
Município, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

 A cada município vencedor foi entregue pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel,  a 
bandeira verde da iniciativa «Autarquia + Familiarmente Responsável», numa cerimónia que teve lugar no dia 29 de 
novembro, no Auditório da Fundação CEFA em Coimbra. Os dados recolhidos através dos inquéritos encontram-se 
disponíveis no site do Observatório, em www.observatorioafr.org, permitindo a todos os interessados ficar a conhecer 
o trabalho desenvolvido pelos municípios vencedores, bem como dos restantes participantes.
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 Alcoutim integrou a lista dos nomeados ao Concurso «Municípios do Ano Portugal 2017», promovido pela 
UM-Cidades, com o projeto «Festival do Contrabando - Tráfico de Artes no Guadiana». O prémio é dinamizado 
pela Universidade do Minho com o objetivo de reconhecer e premiar as boas-práticas em projetos implementados 
pelos municípios com impactos assinaláveis no território, economia e sociedade, que promovam o crescimento, a 
inclusão e/ou a sustentabilidade. Por outro lado, pretende-se dar visibilidade e reconhecer, em diferentes categorias, 
realidades diversas que incluam as cidades, mas também os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do 
país.

 O Concurso Municípios do Ano Portugal 2017 concedeu nove distinções regionais e uma distinção nacional 
- Município do Ano Portugal 2017. Fundão foi a cidade escolhida para a cerimónia de entrega dos prémios, no dia 
27 de julho, e Alcoutim foi um dos quatro municípios finalistas da região do Algarve e um dos 35 finalistas a nível 
nacional. Guimarães foi distinguido com o prémio nacional com o projeto «Pay-As-You-Throw no Centro Histórico» e 
Vila do Bispo conquistou o prémio regional com o projeto «Evocação das Operações do U35 em Sagres (1917-2017)».

FESTIVAL DO CONTRABANDO COLOCOU 
ALCOUTIM ENTRE OS FINALISTAS A «MUNICÍPIO 
DO ANO PORTUGAL 2017»

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALCOUTIM ASSUME VICE-PRESIDêNCIA DA AMAL 
– COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE

 Conhecidos os resultados das Eleições Autárquicas de 
1 de outubro, houve que proceder, posteriormente, à eleição 
da direção da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, 
com Jorge Botelho, edil de Tavira, a ser reconduzido como 
representante dos 16 presidentes de câmara da região para mais 
um mandato. 

 O Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo 
Gonçalves, assume o cargo de vice-presidente da AMAL, 
substituindo, nesse cargo, o edil de Aljezur, José Amarelinho. Rui 
André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, mantém-se 
como vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
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