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EDITORIAL

Caras e caros amigos,

Passado um ano desde a última publicação do nosso Boletim
Municipal, decorridos longos meses neste período de uma
nova normalidade que tende a permanecer nas nossas vidas
com preocupações dominantes associadas à incerteza do
quotidiano, mas onde importa manter uma forte resistência
à tentação do medo e do cansaço, determinados a vencer
esta pandemia com a resiliência que nos carateriza, é
fundamental que, sem esquecer a imperiosa necessidade
da prudência e do escrupuloso cumprimento das normas
da Direção Geral da Saúde, possamos continuar as nossas
vidas com a normalidade possível, e com os olhos postos
num futuro que desejamos e que ambicionamos mais
risonho do que este presente que estamos vivenciando.
Foi com esse espírito, com essa determinação e com o forte
sentido de missão que sempre norteou a nossa atividade no
município, que numa primeira fase desta pandemia, quando
todos fomos apanhados de surpresa, alocámos todos os
esforços possíveis e necessários àquilo que considerámos
ser a maior das prioridades e que foi a criação imediata
de uma rede de apoio à população, com uma campanha
de sensibilização e divulgação sobre as normas que
visam a redução do risco de contágio, a implementação
do programa de testes “Regresso Seguro”, a criação de
um pacote de medidas de forma a evitar que as pessoas
saíssem de casa, a isenção de rendas aos concessionários
de espaços municipais, a distribuição de equipamentos de
proteção individual, o apoio à saúde e o apoio suplementar
às IPSS´s , entre outras.
A suspensão do nosso calendário cultural, desportivo
e recreativo, foi uma necessidade alinhada com a
estratégia de distanciamento social como medida mestra
na prevenção à propagação do vírus. Esta medida
impediu-nos de estar juntos nos arraiais, festivais, bailes e
festas que tanto ajudam à nossa harmonia social e equilíbrio
emocional, porém permitiu-nos resistir ao vírus durante
mais tempo.
Quando na Páscoa desejámos tanto chegar ao Natal
como data de reencontro em que finalmente estaríamos
livres desta pandemia, eis que uma segunda vaga, vem
em força, impor-nos mais restrições, mais receio e
mais medo. Estamos mais e melhor preparados do que
estávamos na primeira fase, mas infelizmente, o cansaço
em alguns segmentos da sociedade começa a ser visível
e a revelar-se através de comportamentos irresponsáveis
que resultam nos números trágicos que nos chegam todos
os dias através da comunicação social. Não nos deixemos
vencer pelo cansaço. Mantenhamos uma atitude firme,
séria e responsável para que mais rapidamente possamos
vermo-nos livre deste inimigo invisível.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE
seguem, mostram que levámos a efeito um significativo
conjunto das ações programadas e orçamentadas para o
ano de 2020, sobretudo no que a obras diz respeito e a
tudo quanto foram atividades que pudessem ser efetuadas
dentro do cumprimento das normas anteriormente referidas.
Na fase final deste ano, que ficará na nossa história como um
ano de má memória, importa retirar desta experiência lições
de vida com as quais todos certamente aprenderemos,
como a valorização de pequenas grandes coisas, pequenos
grandes gestos, como o convívio familiar ou entre amigos,
o abraço, o beijo ou o aperto de mão. São gestos que nos
definem e dos quais todos temos saudades. Não deixemos
que esta pausa nos desabitue deste calor humano que nos
caracteriza enquanto povo dócil, afável, solidário e amigo.
Com votos de um Santo e Feliz Natal e um Novo Ano cheio
de prosperidade, saúde, alegria e paz, recebam um caloroso
abraço deste vosso amigo.

Apesar de todos os constrangimentos, as páginas que se

Osvaldo dos Santos Gonçalves
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OBRAS

Novo pavilhão no Parque Industrial
em construção

Está a decorrer a construção de um
novo pavilhão no Parque Industrial
de Alcoutim, para concretizar esta
obra, a Câmara de Alcoutim submeteu
uma candidatura ao Plano de Ação
de Desenvolvimento de Recursos
Endógenos (PADRE) para construção
de um edifício onde se possa instalar
uma empresa ou um empreendedor

Alcoutim vai
ter mais um
parque de
autocaravanismo

O Município de Alcoutim viu aprovada,
no dia 31 de outubro de 2019, uma
candidatura ao Plano de Ação de
Desenvolvimento
de
Recursos
Endógenos (PADRE) para criação de
um parque de autocaravanismo na vila
de Alcoutim. A candidatura designada
por «Rota Serrana de Autocaravanismo
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local, que permita a criação de
empregos ou do auto emprego, o
aparecimento de novos produtos
subjacentes aos recursos endógenos,
bem como a melhoria de alguns já
existentes, como forma de dinamizar
a economia local, incutir dinâmica
mercantil e empresarial no território,
em complemento com a iniciativa

(3.ª fase) – ASA Alcoutim» prevê a
criação de um espaço para instalar
autocaravanistas com uma capacidade
de 25 lugares, um edifício de apoio,
uma estação de serviço e respetivo
passeio e inclui oito lugares de
estacionamento na via pública, com
vista a oferecer as melhores condições
para acomodar os utilizadores deste
espaço que se desenvolve num prédio
urbano, localizado na Avenida José
Maria Mendes Amaral, num terreno
com uma área aproximada de três mil
metros quadrados.
A candidatura tem enquadramento
no Programa Operacional CRESC
Algarve 2020, eixo prioritário 5 –
investir no emprego, objetivo temático
8 – promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral, prioridade de
investimento – 8.9. – A conceção de
apoio ao crescimento propício ao
emprego, através do desenvolvimento
do potencial endógeno como parte
integrante de uma estratégia territorial

pública, dinamizada pelo Município
de Alcoutim.
O pavilhão está a ser executado no
lote 25, da zona industrial de Alcoutim,
localizada no Sítio da Bacelar, no
Cruzamento (EN 124, EN122, EN 122.1),
e tem enquadramento no Programa
Operacional CRESC Algarve 2020,
eixo prioritário 5 – investir no
emprego; objetivo temático 8 –
promover a sustentabilidade e a
qualidade do emprego e apoiar a
mobilidade laboral; prioridade de
investimento – 8.9. – A conceção de
apoio ao crescimento propício ao
emprego, através do desenvolvimento
do potencial endógeno como parte
integrante de uma estratégia territorial
para zonas especificas, incluindo a
conservação de regiões industriais
em declínio e o desenvolvimento de
determinados recursos naturais e
culturais e da sua acessibilidade.
A operação, tem um investimento
elegível de 232 mil e 204,90 euros, ao
qual foi atribuída uma comparticipação
comunitária (FEDER) de 130 mil e 410
euros.

para zonas especificas, incluindo a
conservação de regiões industriais
em declínio e o desenvolvimento
de determinados recursos naturais
e culturais e da sua acessibilidade.
A operação tem um investimento
elegível de 150 mil e 578,47 euros, ao
qual foi atribuída uma comparticipação
comunitária (FEDER) de 105 mil e
404,93 euros.
O novo parque de autocaravanismo
permitirá atrair e acolher visitantes que
contribuem para a consolidação de
uma estratégia de desenvolvimento do
aglomerado urbano, criando condições
para a animação socioeconómica
deste território e com impacto positivo
no reforço e diversificação do tecido
económico desta área da serra
algarvia.

OBRAS

Igrejas de
Alcoutim,
Martim
Longo e Giões
receberam obras
de beneficiação
Estão ainda em curso
candidaturas para a
concretização de obras de
beneficiação no adro da
igreja e no largo da fonte,
em Vaqueiros, assim como
para a Igreja de S. Marcos, no
Pereiro, e na Igreja da Nossa
senhora da Conceição, em
Alcoutim.

Foram realizadas, ao longo de 2020,
beneficiações na Igreja de São
Salvador, em Alcoutim, na Igreja Matriz
da Nossa Senhora da Conceição, de
Martim Longo, e na Igreja Matriz da
Nossa Senhora da Assunção, em Giões.
Em Giões, a Igreja Matriz da Nossa
Senhora da Assunção é um Templo
quinhentista de três naves com
cobertura em madeira e cinco tramos
de arcos, assentes sobre colunas
com capitéis toscanos, que estava
praticamente concluída em 1565, só
faltando o campanário e a capela-mor.

substituídos os madeiramentos das
naves laterais. Uma das novidades
da intervenção foi a construção, no
exterior, de uma rampa de acesso ao
interior para pessoas com mobilidade
condicionada.

e capitéis com ábacos curvos. O portal
principal, as colunas, as bases e os
capitéis vieram de Tavira e pensa-se
que tenham sido executados na oficina
do mestre pedreiro André Pilarte. É um
dos melhores exemplares do Primeiro
Renascimento no Algarve.
O contrato celebrado entre DGAL,
a CCDR Algarve e a paróquia para a
obra orçamentada em 99 mil e 882
euros (mais IVA), corresponde a uma
comparticipação de 50 por cento (49

A recuperação da Igreja de Giões
envolveu um investimento de 91 mil
e 500 euros, acrescido de IVA, que
foi comparticipado pelo Estado em
46 mil euros, através do Programa
Equipamentos Urbanos de Utilização
Coletiva referente a equipamento
religioso. A Câmara Municipal de
Alcoutim contribuiu com 23 mil
euros, ao passo que as paróquias,
os sacerdotes e as comunidades
religiosas femininas algarvias ajudaram
com cerca de 7 mil e 500 euros. A
Diocese do Algarve contribuiu com
cerca de 15 mil euros. Em curso está
igualmente um investimento superior
a 100 mil euros nos arranjos da zona
envolvente da igreja.
A Igreja de São Salvador, em Alcoutim,
foi construída em meados do século
XIV, na segunda metade do século XVI,
a Igreja foi construída de novo sob o
patrocínio dos Condes de Alcoutim,
ficando com três naves, quatro tramos

mil e 941 euros) por parte do Estado.
O Município de Alcoutim assumiu
o valor não comparticipável pelo
Sub-Programa 2 e ofereceu o projeto,
para tornar possível a manutenção
deste templo que se encontrava em
degradação progressiva.
A zona central da aldeia de Martim
Longo foi também reabilitada com uma
intervenção de 509 mil euros incluída
no Plano de Ação de Desenvolvimento
de Recursos Endógenos (PADRE) e
financiada pelo Programa Operacional
CRESC Algarve 2020, tendo sido
realizada, em simultâneo, a pintura da
Igreja Matriz.

As obras de conservação vieram
colocar fim à situação de degradação
a que o templo se via votado,
particularmente quando chovia, com
prejuízos evidentes no teto, altares,
pavimento, pinturas e até na própria
estrutura do edifício. As obras foram
realizadas ao abrigo do acordo
estabelecido com o Estado, através
da Direção-Geral das Autarquias
Locais (DGAL). A intervenção
incidiu na cobertura, com a sua total
substituição, tendo no interior sido
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OBRAS

Moinhos de Vento da Pateira vão dar lugar a
Observatório Astronómico e Albergue
Decorrem as obras de
recuperação e reabilitação
dos dois moinhos de vento
da Pateira, que serão
transformados em albergue
e observatório astronómico,
uma medida que pretende
fomentar o turismo de
natureza.

O principal objetivo da intervenção é
a valorização dos roteiros ambientais
e culturais realizados em projetos de
parceria anteriores, consolidando-os
e expandindo-os para oferecer ao
cidadão uma maior oferta ambiental
e cultural, conectando igualmente as
áreas rurais com os centros urbanos de
maior afluência e diversificando, deste
modo, a oferta turística do concelho
de Alcoutim.
As ações a desenvolver vão diversificar
a oferta cultural, impulsionar o
interesse da área, gerar emprego e
competitividade no tecido empresarial
das zonas rurais, e aumentar o número
de turistas e dormidas no território.

Alcoutim vai ter
Espaço Animal
Já arrancou a obra do novo Espaço
Animal de Alcoutim para cães e gatos,
num investimento de perto de 77
mil euros que exemplifica a aposta
da Câmara Municipal na criação de
condições para o bem-estar animal
no concelho.
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A recuperação e reabilitação dos dois moinhos de vento da Pateira integra-se no
projeto 0193_UADITURS_II_5_E, aprovado no âmbito do programa INTERREG
V-A Portugal-Espanha (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado a 75% pelo FEDER
(Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

OBRAS

Edifício do Centro Náutico foi
remodelado e ampliado
O ano de 2020 marcou a
remodelação e ampliação do
Centro Náutico de Alcoutim,
que assim beneficia de
melhores condições de treino
para os atletas e de maior
poder de atração de equipas
externas ao território para
a realização de estágios. A
candidatura designada por
«Remodelação do Centro
Náutico» foi aprovada pelo
Programa Operacional
CRESC Algarve 2020
e incluída no Plano de
Ação de Desenvolvimento
de Recursos Endógenos
(PADRE).

Câmara de
Alcoutim apoiou
beneficiação do
Polidesportivo
O Municio de Alcoutim apoiou o
Grupo Desportivo de Alcoutim,
que, para melhorar as condições
da
prática
desportiva
regular,
realizou uma candidatura ao PRID
– Programa de Reabilitação de
Instalações Desportivas 2019, tendo
a sua candidatura sido aprovada e já
executada.

O Projeto teve um investimento
elegível de 234 mil e 870,27 euros, ao
qual foi atribuída uma comparticipação
comunitária, através do FEDER, de 164
mil e 409,19 euros.

O Centro Náutico de Alcoutim é uma
infraestrutura recente destinada ao
aproveitamento das potencialidades
desportivas e recreativas do Rio
Guadiana. Promove a prática de
desportos náuticos, nomeadamente a
canoagem recreação/lazer, formação
e competição, sendo que, com a
candidatura, o edifício foi alvo de
remodelações e ampliado, assim
como apetrechado com diversos
equipamentos para melhorar as
condições de treino dos atletas.

A reabilitação do Polidesportivo irá
tornar este espaço mais seguro e
adequado à prática da atividade física
regular, para benefício dos atletas e
da população em geral, que assim
passam a contar com um local, perto
do Clube, onde podem complementar
o seu exercício físico diário.
Para
a
concretização
desta
beneficiação foi instalada uma
cobertura de pavimento «Patmos
Evolution», colocadas novas balizas,
montados projetores LED e uma
rampa que permitirá a pessoas com
mobilidade reduzida um acesso mais
fácil ao espaço. Para a execução desta
empreitada, o GDA contou com o
apoio do IPDJ – Instituto Português
do Desporto e Juventude e da Câmara
Municipal de Alcoutim.
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AQUISIÇÃO DE VIATURAS E TRANSPORTE

Forte
investimento na
renovação de
equipamentos e
veículos

O Município de Alcoutim procedeu à aquisição de uma Escavadora
de marca Doosan equipada com engate rápido hidráulico, balde de
limpeza de 2.20m, balde de 600, balde standard, ripper e lubrificação
automática, martelo de marca Montalbert, modelo XL 1700, assim
como uma Retroescavadora JCB e uma Toyota Hilux 4x4 de cabina
dupla, que será equipada para a limpeza, manutenção e conservação
das estações elevatórias e redes de águas residuais do concelho.

Foram também adquiridos e em breve serão entregues um novo carro para recolha de resíduos sólidos urbanos, uma
carrinha de caixa aberta com grua e duas carrinhas comerciais.
O investimento de 682 mil e 202,21 euros é considerado uma mais-valia para a autarquia alcouteneja e representa um
esforço na renovação de equipamentos e veículos. “A renovação do parque de máquinas é parte vital para uma melhor
resposta às necessidades da população, proporcionando o reforço da capacidade de intervenção dos serviços camarários
e a melhoria da qualidade da prestação do serviço público”, justifica o executivo.

Parque automóvel alvo de renovação
No decurso do corrente ano foi
renovado o autocarro de 52 lugares
e adquiridas novas viaturas pela
Câmara Municipal de Alcoutim com
vista ao transporte escolar.

Nesse sentido, foi restaurado o
Autocarro de marca MAN, com
renovação da carroçaria, luzes e
interiores, e comprado um Mini Bus
com lotação de 29 lugares e uma

carrinha de 9 lugares. Será entregue
brevemente um Mini Bus com lotação
de 18 Lugares.
Com este investimento, de 240 mil e
494,95 euros, a Município de Alcoutim
pretende ajudar a garantir o transporte
gratuito para todas as crianças e
jovens que frequentam a rede de
estabelecimentos públicos de ensino
do concelho.
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AQUISIÇÃO DE VIATURAS E TRANSPORTE

Transporte «Vamos à Vila» retomou atividade, mais
flexível e eficiente
A Câmara Municipal de
Alcoutim proporciona
transporte à população
dos montes, por via do
«Vamos à Vila», uma
rede de transportes
flexível e gratuitos
no concelho. Entre as
razões que fizeram
nascer esta iniciativa
contam-se a grande
extensão do território de
Alcoutim, o isolamento
das populações, o
envelhecimento
populacional e,
sobretudo, a inexistência
de transportes públicos
que sirvam os montes.
O estado de emergência,
declarado por Decreto
do Presidente da
República, bem como
as duas renovações que
se seguiram, colocaram
o serviço em suspenso.
Em junho, o Município
de Alcoutim retomou
o serviço, garantindo
uma maior flexibilidade,
rapidez e eficiência.

Deste modo, o programa «Vamos à Vila» liga cerca de 100 povoações
do concelho às respetivas sedes de freguesia e à vila de Alcoutim.
O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de acordo com o
planeamento previsto e disponível em todos os pontos de paragem,
para as localidades do concelho, estando sujeito a marcação prévia
através do número 800 208 302.
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Arranjo de estrada agrícola
Monte das Popas - Balurcos

Arruamentos em cimento
Tacões

Arruamentos em cimento
Giões

Arruamentos em cimento
Giões

Arruamentos em cimento
Giões

Arruamentos em cimento
Giões

Arruamentos em cimento
Pessegueiro

Arruamentos em cimento
Santa Marta

Arruamentos em cimento
Santa Marta

Arruamentos em cimento
Santa Marta

Arruamentos em cimento
Santa Marta

Arruamentos em cimento
Santa Marta
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Arruamentos em cimento
Tremelgo de Cima

Arruamentos em cimento
Tremelgo de Cima

Arruamentos em cimento
Tremelgo de Cima

Arruamentos em cimento
Tremelgo de Cima

Arruamentos em cimento
Tremelgo de Cima

Arruamentos em cimento
Zorrinhos de Cima

Calçada em espaços pedonais
Alcoutim

Canil provisório
Alcoutim

Deslocação de corrimão
Guerreiros do Rio

Colocação de equipamento
desportivo
Pessegueiro

Execução de caleira de recolha de
água
Cortes Pereiras

Fossa do canil provisório
Alcoutim
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Ligação do furo novo ao antigo
Fernandilho

Limpeza de valetas junto ao
depósito de água
Balurcos

Manutenção de espaços verdes e
desportivos
Alcoutim

Manutenção de piscina
Martim Longo

Passagem submersível
Santa Marta

Colocação de sinais
Várias localidades

Reparação de arruamento em
cimento
Alcoutim

Reparação de acesso à praia fluvial
Alcoutim

Reparação de calçada da praia
fluvial
Alcoutim

Reparação de caminho agrícola
Alcaria Alta

Reparação de edifícios municipais
Alcoutim

Reparação de rotura de água
Vaqueiros
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AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Teleassistência
no combate ao
isolamento sénior
No dia 8 de janeiro foi implementado
o primeiro serviço de teleassistência
«+ Próximo» no concelho de Alcoutim,
um projeto pioneiro no sotavento
algarvio que tem como objetivo
primordial combater o isolamento e
que foi desenvolvido pela autarquia
alcouteneja, em parceria com o Centro
Humanitário de Tavira (CHT) da Cruz
Vermelha Portuguesa e com o apoio
do Ministério da Administração Interna.
São 80 os idosos sinalizados no
concelho de Alcoutim, que através do

«Reabilitar para
a Vida» promove
envelhecimento
ativo
Alcoutim é um dos três concelhos do
Algarve a acolher o projeto inovador
«Reabilitar para a Vida», destinado
a habitantes com mais de 65 anos.
desenvolvido pela Cruz Vermelha
Portuguesa-Centro Humanitário

simples toque de um botão, permite
ao idoso, que em situação de solidão,
emergência / urgência ou segurança
possa ser contactado por um técnico
especializado que acionará a melhor
resposta, 24 horas por dia e 365 dias
por ano.
Uma equipa de dois técnicos da
estrutura de Emergência do CHT
foi disponibilizada para estabelecer

de Tavira e que passa por utilizar a
realidade virtual na reabilitação do
idoso, que irá decorrer durante três
anos.

proximidade e implementar o serviço
de teleassistência junto da população
idosa, bem como monitorizar o seu
estado de saúde através de avaliações
dos parâmetros vitais.

O
objetivo
é
promover
o
envelhecimento ativo, contribuir para
o aumento do bem-estar dos idosos
e prevenir a perda de capacidades
físicas e cognitivas.

O projeto será implementado e acompanhado por uma equipa
multidisciplinar, com psicólogo, terapeuta ocupacional,
animadora sociocultural e apoio científico da Universidade do
Algarve. «Reabilitar para a vida» é um projeto cofinanciado pelo
CRESC Algarve 2020, apoiada por Portugal e União Europeia,
no âmbito do «Portugal Inovação Social».

Autarquia de Alcoutim renova apoio
a diabéticos do concelho
A Câmara Municipal de Alcoutim
aprovou, a renovação de um protocolo
com a Associação para o Estudo
da Diabetes Mellitus e de Apoio ao
Diabético do Algarve (A.E.D.M.A.D.A.),
no sentido de dar apoio de ordem
médico-clínica e de reabilitação aos
munícipes que sofrem desta doença
crónica com necessidades especiais.
Deste modo, a autarquia alcouteneja

atribui um apoio financeiro de 7 mil
euros anuais ao projeto e encaminha
os doentes, através do Gabinete de
Ação Social, para a A.E.D.M.A.D.A.,
que se encarrega de prestar todo
o apoio diabetológico necessário.
Todos
os
doentes
abrangidos
pelo
protocolo
beneficiam
de
uma constante abordagem global
(enfermagem,
médico-diabética,
dietética, psicológica, podológica
e farmacológica) de acordo com as
suas necessidades, sendo seguidos e
encaminhados para o Hospital Distrital
de Faro quando as circunstâncias o
exijam.
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Unidade de
Saúde Móvel
em ação de
vacinação contra
a gripe

pessoas com idade igual ou superior a
65 anos ou com determinadas doenças
crónicas. Causada pelo vírus Influenza,
a gripe é uma doença contagiosa em

que podem ocorrer complicações,
particularmente em pessoas com
doenças crónicas ou com 65 ou mais
anos de idade.

O Município de Alcoutim, em
articulação com a Administração
Regional de Saúde do Algarve IP,
através do Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) do Sotavento, levou
a efeito uma ação de vacinação contra
a gripe. Nesse sentido, a Unidade de
Saúde Móvel percorreu as povoações
do concelho. Recorde-se que a vacina
contra a gripe é gratuita para todas as

Centro de Saúde de Alcoutim conta com Consultas de
Medicina Dentária
O XXI Governo Constitucional
estabeleceu como prioridade, no seu
programa para a saúde, expandir e
melhorar a capacidade da rede dos
cuidados de saúde primários, através
designadamente da ampliação da
cobertura do Serviço Nacional de
Saúde (SNS) na área da Saúde Oral.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde
deu início, em 2016, à implementação
de consultas de saúde oral no SNS, nos
cuidados de saúde primários, de forma
faseada, através do desenvolvimento
de experiências piloto, envolvendo
inicialmente um total de 13 centros de
saúde, e posteriormente alargado a
todo o país e abrangendo já cerca de
seis dezenas de unidades de cuidados
de saúde primários.
A Administração Regional de Saúde
do Algarve tem por missão garantir
à população da respetiva área
geodemográfica de intervenção o
acesso à prestação de cuidados de
saúde de qualidade, adequando os
recursos disponíveis às necessidades
em saúde. No âmbito de políticas
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de Alcoutim comprometeu-se a doar
à ARS Algarve uma verba de 24 mil e
600 euros destinada à aquisição de
equipamento clínico para a sala de
saúde oral do Centro de Saúde de
Alcoutim.

de apoio social desenvolvidas pela
Câmara Municipal de Alcoutim,
acredita-se que o estabelecimento
de uma parceria com a Administração
Regional de Saúde do Algarve
contribuirá também para a promoção
de uma política efetiva de combate
às assimetrias territoriais e sociais.
Tendo isto em mente, foi celebrado
um Protocolo de Colaboração entre a
autarquia alcouteneja e a ARS Algarve
mediante o qual passaram a estar
disponíveis consultas de saúde oral aos
utentes do Serviço Nacional de Saúde
inscritos no Agrupamento de Centros
de Saúde Algarve III – Sotavento –
Centro de Saúde de Alcoutim.
Para que tal fosse possível, o Município

Alcoutim
discutiu os mitos
da alimentação
A Universidade Sénior de Alcoutim
dinamizou, no dia 30 de janeiro de
2020, nas antigas instalações do CAI,
em Martim Longo, uma palestra alusiva
ao tema «Os Mitos da Alimentação»,
destinada a toda a comunidade. O
evento foi organizado pelo Município
de Alcoutim, através do seu Gabinete
de Ação Social, Saúde e Educação.

AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Alunos
alcoutenejos
recebem apoio
da Autarquia

No âmbito da sua política de apoio
à educação, a Câmara Municipal de
Alcoutim aprovou, a proposta de
isenção de pagamento de transportes
escolares para as Escolas Secundárias
de Tavira, Vila Real de Santo António,
Mértola, Alsud e Escola Hoteleira de Vila
Real de Santo António, para o ano letivo
2020/2021. Foi também organizado
um plano de transporte escolar,
conjugando e complementando a rede
de transportes públicos, onde ficou
definido que o Município transportará
gratuitamente todas as crianças do 1.º,
2.º e 3.º ciclos e suportará a totalidade
do valor dos passes requeridos no
concelho.
Considerando que as despesas com
livros e material escolar representam
o dispêndio de uma verba significativa
do orçamento familiar, foi aprovada
uma proposta que prevê apoios
económicos a título individual no valor
de 90 euros a todos os alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos, no valor de 100 euros
a todos os alunos que frequentam o
ensino secundário e ensino profissional
e no valor de 300 euros a todos os

alunos que frequentam um Curso de
Especialização Tecnológica ou um
Curso Técnico Superior Profissional; a
título coletivo foi aprovada a atribuição
de um auxilio económico no valor de
mil euros aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º
ciclo.
Na mesma proposta, foi aprovado, em
matéria de alimentação, o pagamento
do valor relativo ao almoço a todas as
crianças a frequentar os infantários e as
escolas do concelho que frequentam
o berçário, creche, pré-escolar, ATL,
1.º, 2.º e 3.º ciclos. Os almoços das
crianças que frequentam o berçário,
creche, pré-escolar e ATL prolongamse ao período das férias letivas. Já
nas crianças que frequentam o 1.º,
2.º e 3.º ciclos, será pago o valor não
comparticipado pelo Ministério da
Educação.
Foi também distribuído material
escolar, no início do ano letivo, em
todos os estabelecimentos de ensino
do concelho, destinado a alunos da
Creche, Pré-Escolar e 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico.

Município de Alcoutim volta a atribuir Bolsas de Estudo
A Câmara Municipal de Alcoutim deliberou abrir concurso para a atribuição de 40 bolsas de estudo «Dr. João Dias», com
o valor mensal de 100 euros, a atribuir durante um período de dez meses (outubro a julho). As bolsas destinam-se aos
alunos residentes no Concelho que frequentam cursos do ensino superior, licenciatura ou mestrado, em estabelecimentos
públicos ou privados, no ano letivo 2020/2021.

Mestrado em Gestão Sustentável
dos Espaços Rurais dá frutos em
Alcoutim
«Marketing Territorial e Branding para
o Desenvolvimento de Alcoutim», uma
dissertação do Mestrado em Gestão
Sustentável dos Espaços Rurais, foi
apresentada, no dia 19 de dezembro
de 2019, na Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade do
Algarve. A Tese da aluna Joana Cavaco
foi avaliada com 15 valores.

Recorde-se que este Mestrado é o
resultado de uma parceria entre a
Academia algarvia e o Município
de Alcoutim. O curso tem como
objetivo formar especialistas nesta
área do conhecimento, com perfil
adequado para a intervenção em
desenvolvimento e planeamento
regional, desenvolvimento rural e em

toda a área de gestão do espaço em
meio rural, numa perspetiva global
da sustentabilidade dos recursos
económicos.
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Verão teve férias animadas

A Associação Alcance, através do
programa CLDS-4G, em parceria com
o Município de Alcoutim organizaram,
durante o período de férias escolares
de Verão, o programa ”8970 Vive”
recheado de atividades ao ar livre, BTT,
idas à praia, ateliers, jogos de pistas,
parque aventura, tapada da mina de
São Domingos e patinagem, sempre
no período da manhã e destinado aos
alunos do concelho do 1.º ao 9.º ano
de escolaridade.
Face à pandemia da covid-19, os
grupos foram reduzidos e cumpriramse todas as regras determinadas
pela DGS, com vista à segurança e
bem-estar dos participantes.
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Câmara Municipal de Alcoutim distribuiu máscaras
pela população

Na sequência das medidas que o
Município de Alcoutim implementou
com vista à redução do risco de contágio
através do coronavírus, iniciou-se,
no dia 19 de maio, a primeira fase de
entrega de máscaras comunitárias à
população, em colaboração com as
Juntas de Freguesia.
As máscaras são laváveis e reutilizáveis
e deverão ser usadas de acordo com

Autarquia não
cobrou juros de
faturas pagas
fora do prazo
devido à covid-19
Do mesmo modo foi decidida a
manutenção, em prazo normal
de pagamento, das faturas de
fornecimento de água, saneamento
e resíduos sólidos emitidas em 2 de
março do corrente ano, sem ativação
de taxa de débito.

as orientações da Direção Geral de
Saúde. E o Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos
Santos Gonçalves, aproveita para
salientar “o comportamento exemplar
dos alcoutenejos no combate a este
vírus e que o município, com esta
iniciativa, pretende continuar a apoiar
as famílias neste desafio constante de,
juntos, nos mantermos saudáveis”.

O Município de Alcoutim decidiu, em março de 2020, isentar de
pagamento de juros de mora as faturas de fornecimento de água,
saneamento, resíduos sólidos e rendas habitacionais e comerciais
durante a vigência atual de pandemia relativa à covid-19.

A decisão do executivo camarário
liderado por Osvaldo dos Santos
Gonçalves teve em conta a suspensão
do serviço de leitura de consumo de
água e o cancelamento do pagamento
do serviço presencialmente, a par do
encerramento do Espaço do Cidadão
em Martim Longo e da redução do

atendimento presencial ao público na
generalidade dos serviços municipais,
o que veio limitar as opções
habitualmente disponibilizadas aos
consumidores para efetuar os seus
pagamentos.
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Alcoutim apoia bombeiros, IPSS, Centros de Saúde e
Escolas no combate à pandemia da COVID-19
No âmbito do combate à pandemia
da covid-19, o Município de Alcoutim
realizou várias ações de apoio a
várias instituições do concelho,
designadamente, entregou diversos
materiais necessários, aos Bombeiros
Voluntários de Alcoutim, ao Lar de
Alcoutim, ao Infantário de Alcoutim,
ao Centro de Saúde de Alcoutim, à EBI
Alcoutim, à EBI Martim Longo, ao Lar
de Balurcos, ao Lar de Martim Longo,
ao Infantário de Martim Longo, ao
Centro de Dia de Martim Longo e ao
Centro de Dia de Vaqueiros.
As entidades receberam viseiras, luvas,
dispensadores de álcool gel (pé e
parede), máscaras (cirúrgicas e sociais),
placas de acrílicos, álcool gel e fatos
de proteção. Este esforço vai permitir a
continuidade da ação das entidades na
sua missão absolutamente prioritária
de prevenção e combate à covid-19.
No dia 12 de agosto, deliberou a
atribuição de uma comparticipação
financeira às Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS)
do concelho, no valor total de 62
mil e 500 euros, para fazer face a
dificuldades financeiras associadas à
crise pandémica Covid-19.
As IPSS abrangidas pelo protocolo
são: Centro Paroquial de Vaqueiros,
Centro Paroquial de Martim Longo,
Associação
Humanitária
dos
Bombeiros Voluntários de Alcoutim, e
a Associação de Solidariedade Social,
Cultura, Desporto e Artes dos Balurcos.
O Município de Alcoutim decidiu
conceder, numa altura de extrema
exigência, este apoio financeiro
extraordinário, para fazer face a um
conjunto de despesas urgentes e
inadiáveis, contribuindo assim para o
reequilíbrio financeiro a curto prazo.
O Município de Alcoutim tem vindo
a reforçar as parcerias com as IPSS
com valências de Centro de Dia,

18 Boletim Municipal de Alcoutim

Apoio Domiciliário e Estruturas
Residenciais para Pessoas Idosas,
tendo concretizado a realização
de testes de rastreio Covid-19 em
todas as instituições, a utentes e
funcionários, assim como ofertado
todo o Equipamento de Proteção
Individual que garante a proteção de
utentes e funcionários.
A autarquia alcouteneja tem-se
pautado pelas melhores práticas, no
estrito cumprimento das normas e
recomendações da DGS, e num vasto
leque de iniciativas com resultados
efetivos. “A realização destes testes
tem o propósito de despistar qualquer
situação assintomática e estabelecer
o necessário conforto a estes
profissionais de socorro e emergência,
assim como manter a segurança
dos nossos munícipes”, justifica o
presidente da Câmara Municipal de
Alcoutim, Osvaldo Gonçalves.

MEDIDAS NO ÂMBITO DA COVID-19

Município de Alcoutim cria rede de apoio solidário
A criação da rede de apoio «Alcoutim
Sempre Solidário» faz parte do
conjunto de medidas que o Município
de Alcoutim tem implementado com
o objetivo de prevenir o risco de
contágio da população através do
vírus COVID-19 e, simultaneamente,
responder às necessidades dos
cidadãos mais isolados e vulneráveis.
Esta iniciativa, que conta com a
parceria das Juntas de Freguesia,
do Instituto da Segurança Social,
do Centro Humanitário de Tavira
da Cruz Vermelha Portuguesa,
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alcoutim e
dos Centros Paroquiais de Vaqueiros
e Martim Longo, visa fazer chegar,
em segurança e em tempo útil, bens
de primeira necessidade (alimentos
e medicamentos), àqueles que mais
precisam.

colaborativo com as Instituições
Particulares de Solidariedade Social
locais, ficando a cargo do Município
de Alcoutim, através do seu Gabinete
de Ação Social, Saúde e Educação,
a receção e encaminhamento das
inscrições de cidadãos que queiram
colaborar e prestar apoio em lares/
apoio domiciliário e outros serviços.
Os Voluntários devem ter idade inferior
a 60 anos e serem saudáveis (não
pertencer a qualquer um dos grupos
de risco que estão referenciados pela
Direção Geral de Saúde). A inscrição
pode ser efetuada através do número

962 736 411 ou através do email:
accao.social@cm-alcoutim.pt. A
inscrição não garante a prestação do
voluntariado, servindo para sinalizar a
disponibilidade às IPSS’s do concelho
de Alcoutim. “É uma medida de
combate à Covid-19 e uma forma de
antecipar procedimentos, no caso
de existir algum caso positivo no
concelho de Alcoutim, para que nas
IPSS possamos substituir as pessoas e
assegurar a quarentena das restantes”,
explicava na ocasião o Presidente
da Câmara Municipal de Alcoutim,
Osvaldo dos Santos Gonçalves.

«Alcoutim
Sempre
Solidário»
destina-se à população residente
através de serviço de compras, no
apoio à população com mais de
65 anos, doentes crónicos, com
mobilidade reduzida, que não
estejam institucionalizados ou não
tenham suporte familiar, adquirindo
bens alimentares e medicamentos
e entregando os produtos em casa
do requerente. O serviço deve ser
requisitado através do número 281 540
546, nos dias úteis, das 8h30 às 15h,
ou pelos números 962 736 411 ou 281
540 450. “Na Câmara Municipal, tudo
faremos para minimizar a propagação
do Coronavírus – Covid 19, mas todos
temos
responsabilidades
nesta
batalha. Enquanto cidadãos, somos
os primeiros agentes da Proteção
Civil”, referiu o Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos
Santos Gonçalves.
O Município de Alcoutim, consciente
da sua responsabilidade social no atual
contexto de emergência, e de forma
a fazer face aos constrangimentos
dos recursos humanos disponíveis,
considerou necessária a criação de
uma Bolsa de Voluntários para apoio
à população idosa institucionalizada.
A medida resultou de um trabalho
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Alcoutim
planeou
regresso de
concidadãos
de forma
segura ao seu
território
O Município de Alcoutim realizou,
desde julho até ao dia 13 de novembro,
e em colaboração com o ABC - Algarve
Biomedical Center, 714 rastreios
serológicos e testes diagnósticos
com o intuito de reduzir o risco de
contágio pelo vírus SARS-CoV-2
associado ao regresso ao concelho
de cidadãos nacionais ou estrangeiros
provenientes de outras localidades
e com comprovada ligação a este
território. De facto, consciente de
que a privação de visitas por parte
de familiares durante o tempo de
confinamento aumentou a natural
vontade de um regresso, ainda que
breve, houve necessidade da autarquia
implementar e/ou reforçar as medidas
de segurança para que, de forma mais
segura, se pudesse abraçar de novo
quem está longe e distante.

Criada linha
de apoio
psicossocial para
a comunidade

A realização deste teste está à
distância de um telefonema para o
número 800 208 302, no horário
das 8h30 às 15h, sendo fornecidos
os dados de identificação pessoal,
é agendada a recolha que se realiza
todas as segundas e sextas-feiras.
A preocupação do Município de
Alcoutim é contribuir para que o
regresso dos alcoutenejos que vivem
fora do concelho não coloquem em
causa a saúde dos seus familiares
e amigos, assim como da restante
população, garantindo a defesa da
saúde pública e, simultaneamente, o
controlo dos fatores de disseminação

O stress e a ansiedade são reações
normais a situações como aquelas
que estamos atualmente a viver com
o novo coronavírus SARS-CoV-2 e
que não devem ser ignoradas ou
desvalorizadas. De facto, o stress é
potenciado pela exposição contínua
ao sofrimento humano, enquanto
que a ansiedade é intensificada pelas
dúvidas e muitas incertezas acerca da
Covid-19.
Face a esta nova realidade, o Centro de
Saúde de Alcoutim, tendo por base as
orientações da Direção Geral da Saúde
(DGS) e da Organização Mundial da
Saúde (OMS) neste domínio, apresenta
algumas estratégias de promoção da
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da doença. “Esta é mais uma
medida entre outras que fomos
implementando
ao
longo
do
tempo, a pensar no bem-estar e na
segurança dos nossos concidadãos.
A capacidade instalada pela ABC já
esteve ao serviço dos alcoutenejos
nos testes aos funcionários e utentes
dos lares e centros de dia, bem como
aos funcionários das creches, e esteve
novamente ao nosso dispor para
reduzir ao máximo a possibilidade
de contágio no concelho”, referiu
o Presidente da Câmara Municipal
de Alcoutim, Osvaldo dos Santos
Gonçalves.

saúde mental e prevenção da doença
mental dirigidas à comunidade. Assim
sendo, o Centro de Saúde disponibiliza
uma consulta de Enfermagem de
Saúde Mental e Psiquiatria através
de teleconsulta, para dar resposta e
aconselhamento às necessidades da
população de Alcoutim.
Os
utentes
interessados
deve
contactar o Centro de Saúde através
do telefone 281 540 140, das 10h às
14h nos dias úteis, ou através do email
ucsp-aleo@arsalgarve.min-saude.
pt e solicitar uma consulta com o
Enfermeiro Especialista de Saúde
Mental e Psiquiatria, José Galrinho.

MEDIDAS NO ÂMBITO DA COVID-19

Secretário de
Estado visitou
Alcoutim no
âmbito da
covid-19
No primeiro período de Estado
de Emergência que se viveu em
Portugal, o então Secretário de
Estado das Pescas, José Apolinário,
na altura Coordenador na Região do
Algarve da execução da Declaração
do Estado de Emergência, visitou
Alcoutim, acompanhado do Presidente
da Câmara Municipal de Alcoutim,
Osvaldo dos Santos Gonçalves, do
Comandante Operacional do Distrital
de Faro da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz
Pinto, e das entidades responsáveis
pela coordenação do combate à
pandemia da covid-19 no concelho
de Alcoutim.

O objetivo da deslocação foi
acompanhar a coordenação
e promover a articulação
de todas as estruturas
mobilizadas na execução
do Estado de Emergência,
tendo, para esse efeito,
visitado uma das Zonas
de Apoio à População
instaladas no município.
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Rede de Percursos Pedestres do Baixo Guadiana foi
requalificada

O itinerário atravessa 11 concelhos
do Algarve (Alcoutim, Aljezur, Castro
Marim, Tavira, S. Brás de Alportel, Loulé,
Silves, Monchique, Lagos, Portimão e
Vila do Bispo) e cerca de 21 freguesias,
sendo que em breve estará disponível
a Ligação 8 – Via Algarviana, Vaqueiros
a Martim Longo. Em cada freguesia,
houve a preocupação de aproximar a
via dos locais de maior interesse natural
e cultural, bem como de serviços de
alojamento e restauração, incluindo
empreendimentos de Turismo Rural,
aldeias típicas do interior algarvio, etc.

A Associação Odiana numa operação
de requalificação da Rede de Percursos
Pedestres do Baixo Guadiana, com o
apoio dos três Municípios, procedeu
à substituição de 14 painéis, com
imagem e informação renovadas e
atualizadas. Cada painel contempla
agora uma breve descrição da região,
indicação de pontos de restauração,
alojamento, locais patrimoniais de
visita e contactos úteis, todos eles em
versão bilingue (português e inglês).

Aviso de Abertura ALG-14-2016-10
– Promoção Turística e Realização
de Eventos Culturais, prioridade
de investimento 6.3, financiado
pelo Programa Operacional CRESC
ALGARVE 2020, e com o apoio dos
Municípios de Alcoutim, Castro Marim
e Vila Real de Santo António.
Paralelamente a Associação Almargem
prepara a implementação de uma nova
ligação à Via Algarviana.

Para além do seu valor intrínseco, a
Via Algarviana pode ser considerada
a “espinha-dorsal” de uma rede de
percursos pedestres no Algarve, que
a complementam e lhe criam diversas
alternativas, ao sabor dos gostos e das
capacidades dos caminhantes. Neste
sentido, todos os percursos que cruzam
com o traçado da Via Algarviana são
divulgados e identificados no terreno,
bem como aqueles que se liguem a
esta.

Seguindo a tendência crescente para
o Turismo de Natureza na região, e
sendo que o pedestrianismo se tornou
um importante e valioso recurso para
o território, esta intervenção permitirá
otimizar a experiência de quem visita
e descobre o Baixo Guadiana. A
operação de requalificação foi uma
iniciativa da Odiana através do projeto
PROMOTURIS - Plano de Promoção
Turística e Cultural, apresentado ao

Pereiro e Vaqueiros receberam
centenas de marchantes
As Marchas/Corrida inseridas no
calendário regional de marchas do
Instituto Português do Desporto
e Juventude realizaram-se no
Pereiro, no dia 10 de janeiro de
2020 e Vaqueiros, no dia 8 de
março, ambas receberam centenas
de marchantes.
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Uma organização do Município
de Alcoutim, com o objetivo de
promover a prática de exercício físico,
fundamental para uma melhor saúde e
qualidade de vida das pessoas.

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Clube de Karaté
dinamiza provas
no concelho
O Pavilhão Desportivo José Rosa
Pereira, em Martim Longo, foi palco,
no dia 8 de fevereiro, do VI Torneio
de Karaté do Concelho de Alcoutim,
uma organização do Clube de Karaté
de Alcoutim que contou com o apoio
do Município de Alcoutim. Destinado a
vários escalões etários e envolvendo a
participação de clubes da zona sul do
país, o torneio evidenciou a qualidade e
empenho dos karatecas alcoutenejos.
A Liga de Karaté do Sul realizou,
nos dias 22 e 23 de agosto, o seu
estágio de início de época, no qual
efetuou os exames de graduação
da Liga de Karaté do Sul e prestou
homenagem ao Sensei Carlos Cadete.
A iniciativa decorreu em Alcoutim e,
como forma de garantir a segurança
dos participantes, a organização
fez-se munir do plano de contingência
e de diversos materiais e produtos,
conforme regras da Direção-Geral
da Saúde e conselho da Delegada
de Saúde local para a realização
de eventos, devido à pandemia da
Covid-19.

O Clube Karaté de Alcoutim e Martim Longo participou no estágio e graduou os
atletas Ana Gonçalves, Luana Morais, Henrique Palma com cinturão castanho e
Ricardo Martins com cinturão Cinza, estando próximo do patamar de cinturão
negro, o primeiro do clube.

Atividade física
em grupo
inicia-se pela 1ª
vez em Vaqueiros
O Município de Alcoutim, desde há
vários anos que disponibiliza sessões
de atividade física em várias localidades
do concelho, este ano pela primeira
vez inicia sessões em Vaqueiros, dando
maior representatividade à pratica de
desporto no território. As aulas em
Vaqueiros iniciaram-se no dia 6 de
outubro, e estão disponíveis às terças
e quintas feiras das 18h30 às 19h30.
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Alcoutim
aderiu à
Semana
Europeia do
Desporto 2020
«BEACTIVE»
O concelho de Alcoutim foi palco,
no dia 24 de setembro, de quatro
caminhadas noturnas realizadas
no âmbito das comemorações da
Semana Europeia do Desporto
2020 «BEACTIVE», uma iniciativa
do Instituto Português do Desporto
e Juventude que vai já na sua sexta
edição. As caminhadas aconteceram
em Alcoutim, Giões, Martim Longo e
Vaqueiros e foram organizadas pelo
Município de Alcoutim em parceria
com o Grupo Desportivo de Alcoutim
(GDA), Associação Inter-Vivos, Clube
Desportivo de Vaqueiros e Associação
Grito d´Alegria.

A Câmara Municipal de
Alcoutim concedeu, em
2020, um total de 93 mil
e 499,73 euros para apoio
a associações culturais e
desportivas.
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O programa da Semana Europeia
do Desporto 2020 contemplou
igualmente, no dia 25 de setembro,
uma prova de saltar a corda, na
Escola de Alcoutim para alunos do 1.º
ciclo e, na Escola de Martim Longo,
para alunos do 1.º e 2.º ciclo. No dia
27 de setembro foi promovido um
passeio de canoa para pais e filhos,
com concentração no Centro Náutico
de Alcoutim e organização do Grupo
Desportivo de Alcoutim. Finalmente,
no dia 29 de setembro, realizaram-se
aulas de ginástica sénior nos Polos
de Barrada, Pereiro, Santa-Justa,
Pessegueiro, Laranjeiras, Giões e
Preguiças.

Município de Alcoutim atribuiu
subsídios a associações culturais e
desportivas
Desta medida fazem parte o Clube
de Karaté de Alcoutim; a Associação
Cultural, Social e Recreativa Estrela
Pereirense; a Federação Portuguesa de
Ciclismo; a Grito D’Alegria – Associação
Cultural dos Amigos de Giões; a
Inter-Vivos – Associação de Jovens do

Nordeste Algarvio; o Agrupamento
de Escuteiros 1107 de Alcoutim; o
Grupo Desportivo de Alcoutim; a
Associação ALMARGEM; a Associação
Alcance – Associação para o
Desenvolvimento
do
Nordeste
Algarvio.
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Inter-Vivos
reforça a sua
aposta no Futsal
e diversifica as
suas atividades
A Associação Inter-Vivos foi distinguida
pela Federação Portuguesa de Futebol
como Centro Básico de Formação de
Futsal na época desportiva 2019/2020.
Esta classificação é o coroar do
trabalho de todos aqueles que ajudam
diariamente esta associação a evoluir e
a oferecer melhores condições para a
prática do futsal na região. De realçar
que apenas cinco clubes de futsal no
Algarve receberam esta distinção da
FPF.
A juntar a esta distinção, a Associação,
apresenta uma equipa de Futsal
sénior, depois de dez temporadas
de interregno, e dá continuidade aos
escalões de formação, competindo
com a equipa de Benjamins e Juvenis.
O plantel sénior para 2020/2021 será
composto por uma mescla de jogadores
vindos da formação e “jogadores da
terra”. A Associação Inter-Vivos é um
clube prestigiado no futsal, já que,
apesar das condicionantes de uma
localização que obriga a grandes
deslocações e da limitação de um
território com poucos jovens para
formar, tem conquistado muitos
títulos nos vários escalões e com eles
prestigiado a aldeia de Martim longo
e a região.

Além do futsal, os Inter-Vivos
apadrinham ainda as modalidades
de motociclismo, pesca desportiva e
damas.
A sede da Associação recebeu uma
eliminatória da Taça de Portugal de
Damas, composta por 4 jogadores de
cada equipa, opôs os damistas dos
Inter-Vivos contra a equipa de Capricho
Setubalense. No final saiu vencedora
a equipa que veio de setúbal por 1-3.
Pelos Inter-Vivos estiveram presentes
o Idálio Fernandes, António Pereira,
Manuel Lameira e João Romeira.
Entretanto, nos dias 17 e 18 de outubro,
disputou-se em Torre de Moncorvo,
nos Lagos do Sabor, a FLW MASTERS
CUP, inserida na Fishing League
Worldwide 2020, na qual o atleta da
Leandro Luís demonstrou mais uma
vez o seu elevado mérito desportivo
ao vencer o circuito de pesca ao achigã
margem. A vitória garantiu-lhe, desde
logo, a presença nos Estados Unidos
da América como Co-Angler.

Por sua vez, o atleta Micael Simão
conquistou na Baja Portalegre 500,
o terceiro lugar na jornada Taça do
Mundo, resultado que lhe permitiu
ascender à 2ª posição final no mundial
de Bajas. Uma conquista notável para
um piloto que está a cumprir a sua
primeira temporada na modalidade e
que é justamente considerado o piloto
revelação de 2020.

Inter-Vivos festejou Bodas de Prata
Em pleno sábado de Carnaval,
dia 22 de fevereiro, a Associação
Inter-Vivos assinalou os seus 25
anos de existência, no Salão da Cruz
Vermelha, em Martim Longo, com um
programa que começou, logo ao início
da tarde, com um torneio de sueca. À

noite, a animação esteve a cargo do
Grupo Coral Guadiana de Mértola, do
músico Bruno Batista e da dupla de
dj’s «Twoxplod».
A organização coube à Associação
Inter-Vivos, com o apoio do Município
de Alcoutim.
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Campeonato
Regional de
Fundo de
canoagem
disputou-se
em Alcoutim

Realizou-se, no dia 23 de
fevereiro, em Alcoutim, mais
um Campeonato Regional
de Fundo de canoagem, com
jovens praticantes oriundos
de todo o continente.
Os atletas do Grupo Desportivo de
Alcoutim conquistaram cinco títulos
de Campeões Regionais, quatro de
vice-Campeões
Regionais,
duas
medalhas de Bronze, um terceiro
coletivo e mais uma mão cheia de
resultados. A classificação coletiva
foi vencida pelo KCCA – Castores do
Arade, com 1.717 pontos, seguindo-se

o CNL Alentejano com 1.097 pontos e
o Grupo Desportivo de Alcoutim com
1.006.
A prova teve organização do
Grupo Desportivo de Alcoutim e da
Federação Portuguesa de Canoagem,
com o apoio do Município de Alcoutim.

Carmen Garrido é campeã nacional e Joana Ramos
é vice-campeã nacional em canoagem
No dia 9 de agosto, Joana Ramos, atleta
do Grupo Desportivo de Alcoutim,
conquistou o título de Vice-Campeã
Nacional em K1 Juniores Femininos
500 metros, no Campeonato Nacional
de Pista que se disputou em Montemor
o Velho. Mas mais foram as conquistas
dos jovens de Alcoutim, como o 2.º
lugar em K1 Veteranos B Femininos
500 metros por Carmen Garrido, o 3.º
lugar em K1 Veteranos B 1000 metros
por Carlos Pereira e o 3.º lugar por
equipas no escalão de Veteranos, entre
outros resultados bastante meritórios.
No fim-de-semana de 5 e 6
de
setembro,
realizou-se,
em
Montemor-o-Velho, o Campeonato
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Nacional de Fundo, e os atletas
do Grupo Desportivo de Alcoutim
voltaram a demonstrar o seu mérito
desportivo. Exemplo disso foi Carmen
Garrido, que se sagrou Campeã
Nacional de K1 Veterano Feminino
B. Quanto a Joana Ramos, terminou
a prova em primeiro lugar, após uma
prova extraordinária onde estava em
causa o título de campeã nacional de
fundo, contudo, um lapso acabou por
relegá-la para o 10.º lugar.
O Executivo Municipal liderado
por Osvaldo dos Santos Gonçalves
congratulou, por isso, os atletas e o
clube pelo seu empenho e conquistas.
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Alcoutim
festejou Dia do
Município com
inauguração de
várias obras
As comemorações do Dia
do Município de Alcoutim
tiveram lugar, nos dias 11
e 12 de setembro, com o
programa a arrancar, no
dia 11, com o tradicional
hastear da bandeira, às 10h,
na Praça da República, com
a presença dos membros
do Executivo Municipal,
Assembleia Municipal,
Juntas de Freguesia e
representantes de entidades
militares, civis e religiosas.

Do programa constaram ainda a
inauguração da Estação de Tratamento
de Águas Residuais de Montes do Rio,
no Álamo, a inauguração das Obras de
Remodelação e Ampliação do Centro
Náutico de Alcoutim, a inauguração
das Obras de Conservação e Restauro
da Igreja Paroquial do Divino Salvador
de Alcoutim e a inauguração da
Conduta de Abastecimento de Água
no Pão Duro.
Com formato adaptado à nova
realidade, realizou-se a Sessão
Solene Comemorativa do Dia do
Município, no Espaço Guadiana e
com transmissão em direto na página
de Facebook da autarquia, com a
presença do Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração
Local, Jorge Botelho, do presidente
da Câmara Municipal de Alcoutim,
Osvaldo Gonçalves e do presidente
da Assembleia Municipal, José Moreira.
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Na habitual entrega de medalhas de
bons-serviços e dedicação estiveram
Fernando Inácio Guerreiro Cavaco,
Amílcar da Palma Horta Candeias,
Bruno Miguel Xavier Joaquim, Carlos
Manuel Justino Rita, Fernando José
Estêvão Dias, Graça Maria Gonçalves
da Palma Bárbara, Ivete Pereira Gomes,
José António Gonçalves Barão, Marco
Aurélio Dionísio Jorge, Maria Eduarda
Clemente Gomes Lopes, Nélia Maria
Matias Vicente, Sérgio da Conceição
Costa Guerreiro e Cristina Correia
Lopes Ahrens que se fez representar
por Fátima Cavaco. Foram ainda
reconhecidos José Gonçalves Fatal,
Júlio Tomás Pires da Costa Cardoso,
Manuela da Palma Teixeira, Maria
Fernanda Alho Teixeira e Vítor Manuel
Martins.
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Osvaldo Gonçalves abordou
ainda no seu discurso as
obras inauguradas, e ainda
duas importantes ações no
âmbito da habitação, em
Alcoutim e Martim Longo,
que, associadas à publicação
do Regulamento de Venda de
Lotes Municipais, possibilita
a aquisição de lotes para
habitação a preços mais
reduzidos.
Aproveitando
a
presença
na
sessão do Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração
Local, Jorge Botelho, o Presidente
da Câmara Municipal declarou que
a transferência de competências
para o poder local representa um
grande desafio para os Municípios,
com Alcoutim a não ser uma exceção.
“Contamos com o Governo para dotar
as autarquias de meios financeiros e
humanos para que, numa lógica de
maior proximidade, possam prestar
um melhor serviço à população, e
para que as autarquias, sobretudo
as do interior, tenham condições
para potenciar os seus territórios e
criar novas centralidades”, frisou o
presidente de câmara.
As comemorações do Dia do Município
incluíram mais inaugurações no dia
12 de setembro, nomeadamente, das
Condutas de Abastecimento de Água
no Pessegueiro, Tremelgo, Azinhal,
Diogo Dias, Castelhanos e Laborato,
Alcaria Alta, Alcaria Cova, Fonte
Zambujo e Tacões.
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Presidente da República visitou
Alcoutim
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O Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, visitou, no dia 13 de
setembro, o Concelho de Alcoutim,
no contexto das visitas programadas
a todos os concelhos do Algarve.

VISITA DO PRESIDENTE

Recebido pelo Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos
Santos Gonçalves, o Chefe de Estado
passou pelos três lares existentes no
concelho (Martim Longo, Balurcos e
Alcoutim), onde apreciou o trabalho
levado a cabo por todos os envolvidos
no funcionamento destas instituições.
O Chefe de Estado foi recebido depois
pela Direção, treinador e atletas do
Grupo Desportivo de Alcoutim no
Centro Náutico da Vila. Na agenda do
Presidente esteve também o Jantar
de Trabalho com os Presidentes das
Câmaras Municipais do Algarve, que
teve lugar no Hotel D’Alcoutim. Fora
da agenda oficial, Marcelo Rebelo de
Sousa passeou pelas ruas de Alcoutim
e, no dia 14, teve oportunidade de
visitar a Praia Fluvial do Pego Fundo.
O Município de Alcoutim honra-se pela
visita do Presidente da República, e
de, com ela, ter tido a possibilidade
de mostrar projetos sociais tão
importantes no território, de duas
áreas bem distintas, a de apoio
social à terceira idade e da formação
desportiva de jovens.

Boletim Municipal de Alcoutim 31

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Museu
Municipal
de Alcoutim
comemora o
25º aniversário
O Museu Municipal de Alcoutim é um
museu da e para a comunidade, pois
contou e conta com a colaboração
da comunidade na sua criação, mais
propriamente na recolha de peças,
de testemunhos e de saberes-fazer.
Como tal “o museu e as suas ações
na comunidade” são o mote para as
comemorações do seu 25º aniversário,
apostando em ações participativas e
interativas, a desenvolver no biénio
2020-2021.
A atual conjuntura nacional e
internacional limitou as ações,
prolongou e direcionou a estratégia
de comunicação centrando as
comemorações dos 25 anos do Museu
Municipal em contributos materiais
e virtuais, dos quais destacamos
o lançamento da nova imagem do
Museu Municipal, a criação do logotipo

Projeto inovador
de Charlie Holt
passou por
Alcoutim
O Museu Municipal de Alcoutim
recebeu, em simultâneo com outros
museus do Algarve, o projeto
«Backwards Archaeology – a look
in to the future», do artista Charlie
Holt. Numa iniciativa integrada na
programação das comemorações
dos 25 anos do seu núcleo sede, o
Museu Municipal de Alcoutim acolheu
47 objetos que «ocultam» entre os
objetos patrimoniais de três espaços
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e de sítio WEB, a participação no
projeto “Backwards Archaeology”,
de Charlie Holt, e no projeto O MAR,
da Rede de Museus do Algarve, com
a exposição de exterior e itinerante “A
Colónia Balnear Infantil de Alcoutim
(1959-1962)”,
a
renovação
da
exposição “Jogos Intemporais” do
núcleo museológico de arqueologia e
a reedição de diversas publicações e
materiais multimédia.
No núcleo sede do Museu Municipal, o
Museu do Rio, estão a ser desenvolvidas
diversas
ações
associadas
à
manutenção do edifício e das suas
coleções, assim como a criação de um
projeto artístico, em colaboração com
a Associação Artística Satori.
Outros núcleos também serão alvo
de obras de renovação/valorização,
como os sítios arqueológicos Menires
do Lavajo e Ruínas do Montinho das
Laranjeiras e os núcleos museológicos

– Castelo de Alcoutim e a Casa dos
Condes, em Alcoutim, e a Casa do
Ferreiro, em Pereiro – surpreendendo
e
incitando
os
visitantes
a
encontrá-los e a ousar observar e
questionar sobre os fósseis do futuro.
No projeto «Backwards Archaeology –
a look in to the future», «Arqueologia
para trás – um olhar para o futuro»,
Charlie Holt surpreende-nos e
incita-nos a participar «numa caça
ao tesouro» a fosseis tecnológicos
inventados, colocados em vários
espaços museológicos e patrimoniais
do Algarve. São objetos que podem vir
a ser descobertos por arqueólogos e
geólogos nos anos que estão por vir,
colocando-nos o desafio de olhar para
as questões sobre o que se cria, escolhe
e valoriza no mundo contemporâneo.

A Escola Primária (Santa Justa) e de
Arqueologia.

O Museu Municipal de
Alcoutim participa no
Projeto “O Mar” com
exposição itinerante.
O Projeto “O Mar” é um
projeto da Rede de Museus
do Algarve e consiste na
criação de exposições sobre
um tema comum “O Mar”,
a implementar por diversos
museus do Algarve no
intervalo temporal 2019 a
2021.
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Alcoutim
recebeu IV
Jornadas do
Contrabando
e Memórias da
Fronteira
No dia 14 de fevereiro, no salão nobre
da Câmara Municipal de Alcoutim, as
autarquias de Alcoutim e de Sanlúcar
de Guadiana levaram a cabo as IV
Jornadas do Contrabando e Memórias
de Fronteira, com o tema a ser
alargado às memórias de fronteira, ao
património intangível e imaterial, mas
também aos estudos do património
rural e edificado. Entre as ideias
debatidas estiveram o reconhecimento
e a valorização de uma identidade
local, fortemente marcada pelas
ligações fronteiriças.
No início dos trabalhos foram dados
a conhecer os documentários «220
metros de Guadiana», por Paulo
Vinhas Moreira, e «Atores e episódios
de uma serra de variadas ruralidades
na primeira metade do século XX»,

por Miguel Rego, seguindo-se a
apresentação da que seria a edição de
2020 do Festival do Contrabando, por
Júlio Cardoso, entretanto cancelada
devido à pandemia da covid-19. No
decorrer do dia foi a vez de «Bandoleros
y Contrabandistas en la Sierra de la
Contienda», por António Rodríguez
Guillén, «Fome, Guerra e Epidemia
na Zona Transfronteiriça do Guadiana
Durante a Primeira Guerra Mundial

(1914-1918). O caso de Alcoutim», por
Joaquim Vieira Rodrigues, «Modos
de vida no interior serrano algarvio
e a dieta mediterrânica», por Jorge
Queiroz, e «A arquitetura tradicional
do Baixo Guadiana da orla do rio às
achadas de Alcoutim», por Miguel
Reimão Costa. No fim, assistiu-se ao
documentário «Contrabando no Baixo
Guadiana».

«220 Metros de Guadiana» entre os melhores
documentários do ano
«220 Metros de Guadiana» foi
realizado por Paulo Vinhas Moreira e
produzido pelo Município de Alcoutim,
baseando a sua narrativa em torno
da recolha de 13 intervenientes nas
artes do contrabando para a barriga
a partir da década de 1930 com
epicentro na vila raiana de Alcoutim.
O documentário materializa uma
identidade local singular e faz da sua
principal fonte narrativa os últimos
intervenientes de ambos os lados da
fronteira, imortalizando, deste modo,
as suas gentes, tendo como pano de

fundo um território de beleza natural
admirável, desenhado pela fronteira
natural do Rio Guadiana.
O documentário foi selecionado para
um dos maiores festivais de cinema de
turismo mundial, Festival ART&TUR,
organizado pela Centro Portugal
Film Commission que tem como júri
gente dos 5 continentes do mundo,
decidiram que estas memórias fossem
reconhecidas com o 2º prémio na
categoria de documentário etnografia
e sociedade.
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«Tráfico de Artes no Guadiana» deixou a sua marca
no território e contou com a presença da Ministra da
Coesão Territorial
A quarta edição do «Tráfico de Artes
no Guadiana» decorreu, de 10 a 15 de
novembro, com uma forte componente
em formato online, deixando também
no território de Alcoutim a obra de arte
«Lontra», do artista plástico Bordalo II,
e o «Túnel Memórias do Contrabando»,
uma estrutura construída em cana
durante um workshop promovido
pela Cooperativa QRER, em parceria
a cooperativa «Voltes».
A cerimónia de inauguração teve
lugar no dia 15 de novembro e contou
as intervenções do Presidente da
Câmara Municipal de Alcoutim,
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Osvaldo dos Gonçalves, do Alcalde do
Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana,
Jose Maria Perez Diaz, e do Presidente
da Região de Turismo do Algarve,
João Fernandes, sendo encerrada
pela Ministra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa. Presentes no evento
estiveram ainda o Presidente da CCDR
Algarve, José Apolinário, a Comissária
do Programa «365 Algarve», Anabela
Afonso, e outras entidades locais e
regionais.
No decorrer dos cinco dias foi
transmitido o documentário «220
metros de Guadiana» de Paulo Vinhas

Moreira, que tem conquistado vários
prémios, assim como o filme «E o Rio
Corre» do programa «Mar Limiar»,
do arquivo da RTP de 1976. Sob o
tema da observação de estrelas foi
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apresentado «Sob os Trilhos da Estrela
do Norte», com relatos com base no
capítulo «A Estrela do Norte» das
«Histórias do Contrabando» de Paulo
Vinhas Moreira, em parceria com a
Tour Estela.

Burning Man, nos Estados Unidos, em
2019, assim como as «Paródias do
Contrabando», onde a Água Ardente
Produções Teatrais realizou várias
transmissões de pequenos sketches
do festival.

O programa incluiu ainda a transmissão
da instalação habitada/performance
«Alcoutim Fronteira Fire Words», do
Artelier by Nuno Paulino, companhia
artística de âmbito nacional que já
apresentou um espetáculo no festival

Durante a cerimónia de inauguração
da peça, e dirigindo-se à Ministra
da Coesão Territorial, o presidente
da Câmara Municipal de Alcoutim,
Osvaldo
Gonçalves,
frisou
a
importância e urgência da execução

de políticas e investimentos estruturais
que potenciem a valorização do
interior. Após o término do Festival,
o edil sublinhou ainda o sucesso do
evento, quer na vertente presencial,
como na online, e a necessidade de,
apesar do contexto de pandemia em
que vivemos, se continuar a apostar
na realização de iniciativas que,
cumprindo as orientações da DGS, e
com um carácter inovador, promovam
a cultura e a identidade alcoutenejas
junto dos cidadãos.
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que veio para ficar e promover o
Tráfico de Artes no Guadiana, máxima
expressão do Festival do Contrabando,
e que é alusiva ao património natural
local, à sua fauna e com uma estreita
relação com o tema do Festival.
E Bordalo II explica, acreditando
que um evento como o «Festival do
Contrabando - Trafico de Artes no
Guadiana», que pretende promover a
união de dois povos vizinhos separados
por um rio e uma fronteira através
das artes, pode fazer a diferença no
contexto mundial atual.

Bordalo II
Artur Bordalo, mais
conhecido pelo nome
artístico Bordalo II ou
Bordalo Segundo, nasceu
em Lisboa, em 1987, é um
grafiteiro e artista plástico
português que estudou na
Faculdade de Belas Artes
da Universidade de Lisboa.
É neto do também pintor
Artur Real Chaves Bordalo
da Silva, conhecido como
Bordalo.
A sua arte baseia-se na utilização de
resíduos urbanos, guiado pelo lema «o
lixo de um pode ser o tesouro de outro».
Deste modo, tomando como ponto de
partida o grafiti e empregando pintura
em spray, usa objetos abandonados e
materiais em fim de vida, desperdícios
e refugos procedentes de obras,
ruínas de edifícios, carros e fábricas,
entre outros, misturando-os para criar
novos objetos artísticos. O artista
pretende, com isso, denunciar uma
sociedade “extremamente consumista,
materialista e avarenta” e promover
a “sustentabilidade, consciência
ecológica e social”.
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A parte maior do trabalho de Bordalo
II acontece em festivais de arte urbana,
instalações edificadas por encomenda.
O primeiro de todos apareceu nos
Açores, no «Walk and Talk», mas a partir
de 2015 começou a ser convocado para
os maiores eventos do mundo, casos
do «NuArt» da Noruega ou do «Life
is Beautiful», em Las Vegas. Passaram
a «chover» encomendas da Polónia e
Itália e, um ano depois, os seus animais
foram levantados em paredes de
lugares como a Cidade do México e o
Taiti, Miami ou Aruba.
O
trabalho
mais
recente
de
Bordalo II pode agora ser visto em
Alcoutim, a «Lontra», inaugurada no
âmbito da edição de 2020 do Festival
do Contrabando. “A perspetiva
da implementação da peça é de
evidenciar o esforço das entidades
que nos convidaram a produzi-la
para concretizar com sucesso os
processos de aproveitamento de
recursos. A «Lontra», produzida com
lixo, é também um aproveitamento
de recursos e torna evidente que
existem diversas finalidades para
os desperdícios que produzimos
e que a imaginação serve, não só
para criar objetos originais, como
também para arranjarmos soluções
para os problemas urgentes que
toda a sociedade tem de resolver,
em pequena, média e grande escala”,
explica o artista.
Bordalo II indica, referindo-se ao
seu conhecido roteiro de «Big Trash
Animals» e à obra artística «Lontra»,

Quanto ao processo de criação da
«Lontra», diz ter sido muito orgânico. “A
escolha da lontra bebé deve-se ao facto
dos bichos pequeninos terem maior
cariz empático e, consequentemente,
captarem a atenção e o carinho do
público, que naturalmente se dedicará
a pensar nas questões patentes na
própria peça. Espero sinceramente que
o território ganhe maior visibilidade
e que quem o visita, mas também
os seus habitantes, tenham em
mente esta peça para transformar
Alcoutim numa vila verdadeiramente
sustentável. Espero que os princípios
que defendemos se integrem nos
costumes da população de Alcoutim,
que agora tem este «lembrete»”,
declara o artista plástico. De facto,
a lontra é um animal conhecido por
ser pouco social, ter hábitos noturnos,
dormindo de dia na margem do rio e
das ribeiras e acordando de noite para
buscar alimento, mas também pelas
suas capacidades de submergir na
água e nadar.
Recorde-se que a série «Big Trash
Animals» é constituída por figuras
de animais concebidas usando lixo,
com um forte impacto visual, com
explorações de cor e escala, que
não deixam ninguém indiferente.
Acredita-se, por isso, que a «Lontra» vai
transformar os hábitos e experiências
nas visitas a Alcoutim, ao integrarse na sua paisagem. E Bordalo II
confessa que a paisagem do Guadiana
o marcou. “É muito interessante e
fiquei com vontade de voltar por
mais tempo”, garante, acrescentando
que os excedentes desta peça serão
aproveitados para a criação da que se
seguirá na série.

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

XXII Feira do
Pão Quente
e do Queijo
Fresco animou
Vaqueiros
A localidade de Vaqueiros esteve
em festa, no dia 8 de março, com a
realização da XXII Feira do Pão Quente
e do Queijo Fresco, uma organização
da Junta de Freguesia de Vaqueiros
com o apoio do Município de Alcoutim
que desafia os visitantes a conhecer o
território de Alcoutim e a provar a sua
gastronomia e artesanato.

À hora do almoço, animação com o Duo Musical Noémia Duarte e António Cardoso.
A tarde prosseguiu com a atuação de Rúben Aguiar e suas bailarinas e, novamente,
do Duo Musical Noémia Duarte e António Cardoso.

Grupo Coral Ossónoba cantou e
encantou Alcoutim
Inserido no programa cultural «365
Algarve», o Espaço Guadiana, em
Alcoutim, acolheu, no dia 23 de
fevereiro, o espetáculo «Em Canto
pela Algarviana», que alia música coral
de diversas origens com passeios em
troços específicos da Via Algarviana,
atravessando diferentes concelhos
do Algarve. O projeto visa associar
o património musical e cultural ao

património
natural,
valorizando
tradições e a riqueza da biodiversidade
do interior algarvio.
O concerto esteve a cargo do Grupo
Coral Ossónoba, que assumiu também
a organização, em parceria com a
Associação Almargem e o Município
de Alcoutim.
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Música, teatro e dança preencheram
agenda do Espaço Guadiana

Num ano marcado pela pandemia
da covid-19, a Câmara Municipal de
Alcoutim fez questão de manter a
atividade cultural possível e sempre
respeitando as normas de segurança
definidas pela Direção-Geral de Saúde.
Por isso, em 2020, o Espaço Guadiana
foi palco da peça de teatro comunitário
«Cinema Miami», a cargo do JAT –
Janela Aberta Teatro; e da comédia
«Insónia», com Fernando Mendes.

Exposições
animaram
Casa dos Condes

38 Boletim Municipal de Alcoutim

O programa de tertúlias «A Palavra Sexta à Noite» da Casa dos Condes foi bastante
afetado pela pandemia da covid-19, pelo que apenas se realizou uma homenagem
póstuma a Antonia Maria Sanchez Barba, no dia 18 de janeiro.
No que toca a exposições, foram várias as que estiveram patentes ao longo
do ano na Casa dos Condes e das mais variadas formas de expressão artística,
nomeadamente mostras de fotografias a «Auto(bio) Retratos2» de Juana Martín
e textos de Pedro Gabp; “O que a Terra dá”, de Telma Veríssimo; «Pequenos seres
que nos rodeiam» de José Manuel Palma Gonçalves; “Rostos do Confinamento” de
Francisco Brás; “ADIMRO-TE 4 olhares da natureza” de Ana Gouveia, José Manuel
Palma Gonçalves, Juana Matín e Mário Rui Gouveia foi também apresentada a
exposição «Cerâmicas de Alcoutim» de Isabel Ferreira assim como exposições
de pintura com Maria Célia Palma Rodrigues e também de Fernando Carvalho,
e de Aguarelas de Daniel Riu.

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

Festival da Comida Esquecida levou os
«Percursos para Colher e Cozinhar» a Giões

O Festival da Comida Esquecida
realizou, no dia 26 de janeiro, mais
um episódio dos «Percursos para
Colher e Cozinhar» em Giões, no
concelho de Alcoutim. O trajeto
realizou-se ao redor de hortas
familiares e outros espaços de cultivo
em que os participantes tiveram
oportunidade de recolher ingredientes
tradicionais e plantas silvestres, alguns
deles pouco conhecidos do público em
geral, e até de visitar um rebanho de
cabras algarvias, mas também ovelhas,
galinhas, porcos e dois cabritos
nascidos na véspera.
O evento, inserido no programa cultural
«365 Algarve», levou os participantes
por um passeio interpretativo de
todo o território envolvente, em que

se focaram os modos de vida e a
história da horta e dos seus produtos.
Os ingredientes colhidos foram depois
utilizados para confecionar um prato
sazonal da cozinha tradicional algarvia,
numa autêntica aula de cozinha com
o acompanhamento dos anfitriões
locais.
Foram momentos prasenterosos
em que se partilharam histórias
e conhecimentos num ambiente
de cocriação de experiências, em
mais um capítulo bem-sucedido do
Festival da Comida Esquecida, uma
organização da QRER - Cooperativa
para o desenvolvimento dos territórios
de baixa densidade, com a parceria do
Alojamento Local Recanto d’Aldeia.
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Festival de
Caminhadas
voltou a
animar
Alcoutim e
Sanlúcar de
Guadiana
De 6 a 8 de março, os Municípios de
Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
organizaram o VII Festival de
Caminhadas, integrado no Algarve
Walking Season, programa apoiado
pelo Turismo de Portugal e pelo
Turismo do Algarve, com os percursos
de ambos os lados do Rio Guadiana
a atraírem largas dezenas de
apaixonados pelo turismo de natureza
e pela atividade física. O festival voltou
a crescer em número de participantes,
colaboradores e experiências únicas no
território, desde a Serra do Caldeirão
ao Rio Guadiana, sempre valorizando
o património natural, cultural, histórico,
gastronómico e etnográfico.
Foram três dias de atividades que, de
uma forma sustentável, apaixonaram o
visitante, permitindo-lhes descobrir as
maravilhas da região com caminhadas
associadas à boa comida, aos
encantos da paisagem, às atividades
agropastoris, às artes e tradições
das suas gentes. E, logo na sextafeira, aconteceu a «Quanto mais se
caminha, mais o conto se imagina»,
com Rita Sales, exclusiva para as
escolas do concelho. Também na
sexta-feira decorreu o «Entardeceres
de Alcoutim desde Sanlúcar de
Guadiana», uma caminhada desde
Sanlúcar de Guadiana, com subida
ao Castelo de San Marcos, donde
se seguiu até à Ribeira Grande a
Sul, regressando-se pela margem
espanhola do Rio Guadiana, com vistas
da vila de Alcoutim. No final, houve
lugar à degustação de uma tapa típica
espanhola e bebida.
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O sábado começou com o «Passeio do
Pão Quente e do Queijo Fresco», um
percurso pelos caminhos em torno da
aldeia de Vaqueiros com paragem para
pequeno-almoço na Fonte da Parra,
junto à Barragem da Aldeia. Também
de manhã decorreu o «Serpenteando
pela GR 15 entre Guerreiros do Rio
e Alcoutim», uma caminhada por
parte do setor 4 da Grande Rota do

Guadiana, desde a povoação piscatória
de Guerreiros do Rio até Alcoutim.
Ainda na manhã de sábado decorreram
mais três caminhadas; “Alentejanices
– pela Grande Rota do Guadiana, de
Alcoutim à Mesquita, passando por
antigos trilhos de ronda, “Por Trilhos
do Mel”, um passeio / experiência pelas
cercanias do monte do Laborato, e a
icónica “Manhã com o Pastor”, onde

CULTURA, DESPORTO E EVENTOS

se aprendeu a arte de pastorear com
um verdadeiro pastor e se degustou o
delicioso queijo de cabra.
Durante a tarde de sábado decorreu
a caminhada sensorial “Na rota das
plantas no Sítio do Pontal”, o “Caminhar
em paisagens de camponeses e
metalúrgico”, no extremo oeste do
concelho em terras de pão e pastorícia
milenar, e “Moinhos e histórias pela
ribeira do Vascão”, uma caminhada
interpretativa das ruinas dos moinhos
de água com lendas e estórias.

O domingo começou com uma das
caminhadas emblemáticas deste
festival; “Algarve, com aroma a
Alentejo e Espanha”, com passeio de
barco até ao Pomarão e caminhada
por terras Alentejanas de Sanlúcar de
Guadiana. Seguiram-se “Entre Montes
e Alcarias”, nas cercanias da aldeia do
Pereiro, “Pelos Trilhos dos Pastores e
dos Moinhos – caminhada na Ribeira do
Vascão”, seguindo os trilhos das cabras
e dos pastores ao longo da ribeira do

Vascão, “Manhã com o Pastor” e “Os
Pássaros à nossa volta”, passeio de
observação ao longo das ruelas de
Alcoutim, junto ao rio e suas várzeas
e nos quintais em redor: Esta edição
do festival terminou em Espanha com
“Senderkayak – caminhada e kayak”,
que uniu o prazer de caminhar com
o descobrimento das águas do rio
Guadiana e da Ribeira Grande de
Sanlúcar.
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Incubadora Criativa em Alcoutim
valoriza a cana

A Cooperativa QRER está
a implementar a QRIAR
– Incubadora Criativa do
Algarve, uma incubadora
polinucleada, com espaços
de coworking e oficinas em
Alcoutim e nas aldeias de
Querença, Tôr e em Alte,
no concelho de Loulé.

O objetivo é juntar «Qriadores» com
interesse em desenvolver ideias de
negócio no âmbito das Indústrias
Culturais e Criativas, inspiradas na
cultura e património destes territórios,
nos seus recursos naturais, nas suas
artes e ofícios, tradições, usos e
costumes. Os selecionados terão
apoio para o desenvolvimento do seu
projeto, acesso a ações de formação
e
capacitação,
oportunidades
de networking ibérico e apoio
à formalização da sua atividade
económica.
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A ação “Transmissão de Saberes
Mestres - Aprendizes | Workshop em
Cana” decorreu em Alcoutim de 7 a
13 de novembro e foi dinamizado pela
Cooperativa Voltes (https://voltes.
coop/) de Barcelona.
Durante o workshop os participantes
construíram uma estrutura que
ficou exposta para o público. Todo
o processo de preparação da cana,
desde a colheita, tratamento e
utilização na construção foi efetuado
pelos participantes selecionados para
o workshop.
Esta ação integra-se numa abordagem
de valorização da Cana, em parceria
com a Câmara Municipal de Alcoutim,
e foi criado um espaço de valorização
e inovação da Cana, em Alcoutim
no âmbito do Projecto Magallanes_
ICC. Este espaço será um pólo
dinamizador de aproveitamento de
recursos endógenos locais, criação
de valor, assim como de estímulo
ao desenvolvimento de atividades
empreendedoras e criação de emprego
nas regiões de interior.
Após esta ação irão organizar-se
outras em 2021, para apoiar iniciativas
que se pretendam fixar em Alcoutim,
em torno da valorização da cana.

A Transmissão de Saberes Mestres
- Aprendizes | Workshop em Cana é
promovida pela Cooperativa QRER,
que dinamiza a QRIAR - Incubadora
Criativa do Algarve (www.qriar.pt), no
âmbito do projecto Magallanes_ICC,
co-financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER),
do programa Interrreg V A España Portugal ( POCTEP) 2014 - 2020.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Alcoutim
cria marca de
turismo local de
fronteira

Para tal criou uma marca local de
turismo cultural de fronteira, com
base nas ações de intercâmbio

cultural desenvolvidas anualmente
entre os dois municípios, de forma
a propiciar o aparecimento de
investimento e dinamização das
estruturas económicas locais e o
emprego na região, mas também
para aumentar o número de turistas
e de dormidas na região, integrandose a ação numa rede transfronteiriça
de recursos culturais como fator de
desenvolvimento económico.

O Município de Alcoutim
dinamiza um projeto de
promoção e difusão do
património transfronteiriço,
com o objetivo de realizar
uma estratégia de
desenvolvimento equilibrado
que aposte no sector turístico
com base nas potencialidades
e particularidades existentes
de fronteira internacional
com a vila vizinha de
Sanlúcar de Guadiana.
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Jornadas do Mundo Rural
decorreram em Alcoutim
com vista a promover o
desenvolvimento do setor

Nos dias 28 e 29 de fevereiro
realizaram-se, em Alcoutim,
no Espaço Guadiana, as
V Jornadas do Mundo
Rural, sob a organização
da Câmara Municipal
de Alcoutim e Câmara
Municipal de Mértola,
em colaboração com a
Associação de Proprietários
Florestais das Cumeadas do
Baixo Guadiana.

Esta organização conjunta decorre
de uma visão de território integrada
que entende que a geografia dos
problemas e desafios que estes dois
concelhos enfrentam não se coaduna
com as geografias administrativas
dos territórios, pelo que têm
encetado um conjunto de reflexões,
iniciativas e projetos conjuntos e/ou
complementares em várias áreas.
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As Jornadas tiveram como principal
objetivo o debate de problemáticas
atuais no âmbito das áreas florestal
e agrícola, através da participação
de representantes de diversas
entidades e de agentes individuais, que
contribuíram de forma relevante para
uma abordagem multidisciplinar das
temáticas em discussão. Ao longo dos
dois dias, os participantes assistiram às
comunicações dos múltiplos oradores,
técnicos, empresários e especialistas

nas várias áreas, organizados em quatro
painéis com diferentes temáticas, e
ainda participar nos inúmeros debates.
O primeiro dia das Jornadas teve
como tema central a Floresta, com
enfoque na certificação florestal e no
futuro. Os trabalhos do segundo dia
tiveram como tema base a Agricultura,
e focaram-se, sobretudo, em matérias
como os Produtos Endógenos –
Medronho/Mel e a Valorização dos
Produtos Locais – Circuitos Curtos. A

sessão de encerramento ficou a cargo
do Presidente da Câmara Municipal
de Alcoutim, Osvaldo dos Santos
Gonçalves, e do Secretário de Estado
da Agricultura e do Desenvolvimento
Rural, Nuno Russo, que sublinharam
a importância destas Jornadas, e da
sua continuidade, como elemento
valorativo na definição do futuro
do setor primário enquadrado
numa
estratégia
integrada
de
desenvolvimento local.
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CCDesert
promoveu
workshop
«Desertificação
e Territórios:
estado da arte»
O Centro de Competências na
Luta Contra a Desertificação
(CCDesert) promoveu, no
dia 17 de julho, o workshop
«Desertificação e Territórios:
estado da arte», no Salão
Nobre da Câmara Municipal
de Alcoutim, que também foi
possível acompanhar online,
tendo sido contabilizado cerca
de uma centena de inscrições,
entre as duas modalidades.

A introdução coube a Osvaldo dos
Santos Gonçalves, Presidente da
Câmara de Alcoutim, seguindo-se
as intervenções de Lúcio do Rosário,
ex-Ponto Focal Nacional da Convenção
de Debate à Desertificação, sobre os
grandes traços da desertificação em
Portugal no último meio século; e de
Fernando Oliveira Baptista, Professor
Catedrático aposentado do Instituto
Superior de Agronomia, que falou
de despovoamento, desertificação e
desenvolvimento local. A sessão de
encerramento esteve a cargo de Pedro
Valadas Monteiro, Diretor-Regional da
DRAP Algarve.
O CCDesert é um fórum de partilha
e articulação de conhecimentos, que
congrega agentes de investigação,
formação, capacitação, divulgação e
transferência de conhecimento, com
agentes económicos e organismos
da administração pública relevantes,
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potenciando a sua cooperação, a
nível nacional e internacional, com
vista à promoção de desenvolvimento
e sustentabilidade do combate à
desertificação.

AMBIENTE, AGRICULTURA, FLORESTA E PECUÁRIA

Município de Alcoutim celebrou
protocolos de colaboração com
entidades florestais e agrícolas
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), que visa a promoção
da saúde pública e veterinária nos
concelhos de Alcoutim, Loulé e
São Brás de Alportel. No total, o
ADS de Alcoutim receberá cerca
de 20 mil euros, com a autarquia
alcouteneja a transferir 10 mil euros,
enquanto os Municípios de Loulé e
de São Brás de Alportel contribuirão,
respetivamente, com 9 mil e 750 euros.
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 ADS de Alcoutim, com sede em Giões,
é uma associação sem fins lucrativos
que se compromete assegurar, nos
concelhos signatários, 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,

como sanitária; melhorar as condições
higiénicas das explorações; 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.
Uma comparticipação financeira
no valor de 37 mil e 700 euros foi
atribuída também à CUMEADAS –
Associação de Proprietários Florestais
das Cumeadas do Baixo Guadiana,
no âmbito de um protocolo que tem
por objetivo dinamizar o trabalho
de equipa nas diversas áreas a qual
a associação presta serviços, no
sentido de melhorar e valorizar toda
a comunidade rural. São disso exemplo

a gestão do Gabinete de Apoio a
Comunidade Rural; a colaboração
com a Autarquia na interligação
com SEBRAE e na organização de
jornadas e eventos; a colaboração
em intercâmbio no apoio técnico; a
promoção dos produtos endógenos
do concelho, utilizando o logotipo
«Alcoutim Algarve Natural»; o apoio
ao funcionamento ativo da Equipa de
Sapadores Florestais, que terá como
competências o desenvolvimento de
ações de silvicultura preventiva, ações
de vigilância de incêndios e apoio
ao combate (primeira intervenção,
ações de rescaldo e vigilância após
rescaldo); e a realização de ações de
sensibilização junto da população.

Abertura de novas captações subterrâneas de água
realizada nos Zorrinhos e Fernandilho
Com o intuito de suprir as carências
de água identificadas e garantir que
as povoações pudessem continuar a
ser abastecidas regularmente e em
condições satisfatórias, o Município
de Alcoutim procedeu à abertura de
duas novas captações subterrâneas de
água, nomeadamente em Zorrinhos e
Fernandilho, com cerca de 180 metros
de profundidade cada.
Sendo a seca um processo bastante

complexo e com elevados riscos para
o ser humano, ecossistemas e bens
materiais, tornou-se vital promover a
implementação de medidas efetivas
que permitiram diminuir os seus
efeitos, principalmente ao nível do
abastecimento de água para consumo
humano, em vários aglomerados do
concelho, servidos exclusivamente por
origens de água subterrânea, uma das
áreas onde o Município de Alcoutim
detém competências diretas.

O investimento na construção das
captações (incluindo a instalação
dos equipamentos de sondagem, os
trabalhos de furação de entubamento,
tubos de revestimento e a sua filtração)
e no seu apetrechamento em termos
de equipamentos de elevação e
distribuição de água ascendeu a
cerca de 25 mil euros, suportados
inteiramente
pela
autarquia
alcouteneja.
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Alcoutim vai ter Estratégia Local de Habitação

O Município de Alcoutim está a
desenvolver uma Estratégia Local
de Habitação para o concelho,
considerada uma área muito sensível
e de extrema importância na garantia
da qualidade de vida de todos os
munícipes.
No âmbito da Estratégia Local
de Habitação de Alcoutim foi
recentemente
elaborado
um
documento de trabalho para discussão
com o Executivo e Serviços Municipais
onde se detalha e justifica o Programa
de Ação proposto, tendo em vista a
prossecução dos objetivos e opções
estratégicas estabelecidos na Fase 1
do projeto.
“É imperativo que se possa garantir
habitação condigna a todos os
cidadãos, com a elaboração de um
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programa de intervenção municipal no
domínio da habitação que permitirá
assim enquadrar as candidaturas a
programas de financiamento para
promover soluções habitacionais,
designadamente ao ‘1.º Direito –
Programa de Apoio ao Acesso à
Habitação’” afirma o Presidente da
Câmara Municipal de Alcoutim.
O “1.º Direito” é um programa que
concede apoio financeiro público à
promoção de soluções habitacionais
para pessoas e famílias que vivam em
condições habitacionais indignas e não
disponham de capacidade financeira
para suportar o custo do acesso a
uma habitação adequada, tendo,
no entanto, que reunir as condições
estabelecidas no programa.
A partir desta primeira fase de

levantamento, começa a ser construída
a Estratégia Local de Habitação
do Concelho de Alcoutim, com
integração das propostas adequadas
a esta problemática, na medida em
que importa aliar a solução destes
problemas às vantagens provenientes
deste instrumento financeiro.
A sua concretização deve estar
alinhada com os diversos instrumentos,
programas e projetos da Câmara
Municipal de Alcoutim que possam
ser relevantes, em maior ou menor
grau, para o seu sucesso. Dada a futura
revisão do Plano Diretor Municipal,
será particularmente relevante que
este Instrumento de Gestão Territorial
integre a Estratégia Local de Habitação
e contribua para um quadro de
ordenamento do território que a tenha
plenamente presente.

HABITAÇÃO

Aprovado
Regulamento de
Venda de Lotes
Municipais para
Construção
de Habitação

Foi aprovado, em julho do corrente
ano, o Regulamento de Venda de
Lotes Municipais para Construção de
Habitação. Um documento que resulta
do facto do Município de Alcoutim
dispor de lotes de terreno, dos quais
é legitimo proprietário, e que integram
o domínio privado da autarquia,
podendo deste modo proceder à sua
alienação.
O Diagnóstico Social de Alcoutim
confirma que a insuficiência de
habitação é um «problema», que o
despovoamento e a dificuldade em
atrair e fixar população são «ameaças»,
e que a existência de um regulamento
para incentivo e oferta de soluções de
habitação com vista à fixação de jovens

no concelho era «uma necessidade
prioritária».
A Autarquia de Alcoutim, no
âmbito das medidas integradas na
política de habitação e combate
ao despovoamento, tem a intenção
de,
através
deste
documento,
regulamentar o procedimento de
alienação de lotes municipais, a
custos reduzidos, para construção
de habitação própria, possibilitando,
de uma forma mais justa, objetiva
e clara, o acesso à habitação e
contribuindo, deste modo, para o
incentivo à fixação de população no
concelho e, simultaneamente, para o
desenvolvimento do território.

Oferta
Habitacional:
Edifício multifamiliar com cinco fogos
habitacionais, quatro de tipologia
T2, e um fogo de tipologia T0, para
arrendamento, em execução.
Loteamento na aldeia de Martim
Longo, implementação de um conjunto
de 26 lotes, exclusivamente para uso
habitacional, para autoconstrução, em
execução.
Loteamento na vila de Alcoutim um
conjunto de 4 lotes, exclusivamente
para
uso
habitacional,
para
autoconstrução.
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PESSOAS

Micael Simão
quer ir longe no
Todo-o-Terreno
Micael Garcia Mestre Simão, de 27
anos, começou a praticar desportos
motorizados há três anos, idade
considerada tardia pelo próprio, o
piloto diz que desde pequeno que
era um grande fã desta modalidade
e de outras relacionadas. “Sempre
tive a sorte de ter amigos ligados a
este desporto e alguns deles grandes
craques. O gosto pelo motocross
surgiu por intermédio de um grande
amigo e piloto, o Paulo Felícia, que
dispensa apresentações, é um dos
melhores portugueses de sempre no
que toca ao todo-o-terreno”, revela.
O que mais atrai Micael Simão é
o «feeling» que tem em cima da
mota, uma liberdade com bastante
adrenalina à mistura. “Tudo isto gera
sensações incríveis!”, garante. “Para
além de troféus, medalhas, vitórias,
o sentimento de dever cumprido é o
mais gratificante. Que deixámos tudo
o que tínhamos dentro de pista. Se
a classificação for boa, é a cereja no
topo do bolo”, acrescenta, adiantando
que 2020 foi o primeiro ano em que
disputou o Campeonato Nacional de
Todo-o-Terreno na íntegra. “A minha
primeira corrida foi em 2017, em Vila
do Bispo, um Enduro Cross local.
Desde aí não parei mais até hoje,
sempre tentando disputar o máximo
de corridas que conseguisse. Entre os
regionais e nacionais de motocross,
nacional de resistência, enduro e
agora completamente dedicado ao
todo-o-terreno, já experimentei de
tudo um pouco”, refere.
No que toca a resultados, o piloto
não esquece, claro, a primeira vitória,
ainda por cima alcançada «em casa»,
neste caso as «4h TT do Pereiro»,
prova inserida no Troféu Nacional
de Resistência. “Em parceria com o
António Maio, vencemos a corrida.
Sensação indescritível! Em 2019
voltei, desta vez a solo, e alcancei o
2.º lugar. Correr em casa, seja qual
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for o resultado, tem sempre outro
significado”, indica, lembrando que,
ainda em 2019, participou na mítica
Corrida de Fronteira, duas horas de
resistência onde obteve um ótimo 2.º
lugar na Classificação Geral e venceu
a Categoria TT1, dedicada às motos
com 250 cc de cilindrada, num lote de
quase uma centena de pilotos.
A estreia de Micael Simão no
Todo-o-Terreno aconteceu, em 2020,
na Taça de Portugal, e trouxe para
Alcoutim o 3.º posto na Classificação
Geral e o 2.º na sua categoria. A
corrida mais recente foi a mítica Baja
de Portalegre, na qual se consagrou
Vice-Campeão Mundial na Taça do
Mundo de Bajas, certamente o maior
destaque da sua curta carreira. “Mas
vamos conseguir mais”, garante,
confessando que o seu mentor é o
melhor que alguém pode ter. “É o
meu patrão no quotidiano, trabalho
para ele a tempo inteiro». O Rúben
Faria é, para muitos, o melhor piloto
português de todo-o-terreno e tenho

a sorte de poder contar com a sua
ajuda e conselhos, em grande parte
da logística e outras coisas mais.
E, o mais importante, uma enorme
amizade”, salienta.
A preparação para as provas, é feita
em diversas fases, uma vez que é
necessário estar sempre na melhor
condição física possível, o piloto, frisa
que o sucesso exige uma dedicação
extrema. “Diria mesmo que a minha
vida, neste momento, é somente
direcionada para isto. Na preparação
da moto só não mexo nos motores
nem na suspensão. Tudo o resto sou
eu que preparo, o que não é nada
fácil. Sou o meu próprio mecânico,
motorista, contabilista, etc., o que
rouba imenso tempo. Treinar, sujar,
lavar, lubrificar, é sempre este ciclo
a repetir-se vezes sem conta. Este
desporto, nestas condições, é só para
quem verdadeiramente gosta e está
disposto a sacrificar outras coisas da
vida”, avisa Micael Simão.

RECONHECIMENTO

Município de Alcoutim homenageou funcionários que
se aposentaram este ano

Como é habitual todos
os anos, a Autarquia
de Alcoutim presta
homenagem aos
funcionários que se
aposentaram ao longo de
2020.

Foi disso exemplo António Francisco
Conceição, Assistente Operacional
da autarquia desde 06 de dezembro
de 1996; José Augusto Rosa da
Encarnação, Assistente Operacional

da autarquia desde 19 de outubro
de 1987; Arnaldo Lourenço Martins
Mestre, Encarregado Operacional
desde 17 de setembro de 1979; António
Gertrudes Mestre Gonçalves, que foi

Assistente Operacional desde 2 de
novembro de 1998; e Francisco Pedro
da Palma Domingos, que foi Assistente
Operacional desde 2 de dezembro de
1986.
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500 ANOS DO FORAL

Introdução ao Foral Novo de Alcoutim (1520)
Luís Filipe Oliveira
Universidade do Algarve / I.E.M-FCSH-NOVA

Há muito que os povos protestavam
contra os prejuízos provocados pelo
estado em que se encontravam os
forais das terras. Ouvidas pela primeira
vez nas Cortes de Santarém, em 1430,
essas queixas repetir-se-iam depois
em muitas das assembleias reunidas
durante o século XV. Assim nas de
Leiria-Santarém, em 1433, assim nas de
Lisboa de 1439 e de 1455. Os protestos
mais significativos seriam, no entanto,
os que os procuradores dos concelhos
levaram às Cortes de Coimbra, em
1472, concluídas em Évora no ano
seguinte. Na ocasião, recordaram
eles que os forais andavam todos, ou
moor parte falseficados, antrelinhados,
rotos, não autorisados, pedindo que
fossem reformados e se extirpassem
bulrras e enganos de taees Foraees.
Tornariam ao assunto uma outra vez,
nas Cortes de Évora-Viana, entre 1481
e 1482, quando pediram ao monarca
foraes novos, muy bem declarados
pella moeda dagora, dos quais os
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trellados sejam postos nas camaras
das cidades.
A preocupação era geral e os motivos
de queixa variados. Os forais eram,
desde logo, diplomas muito antigos
e por vezes em mau estado de
conservação, estando escritos em
latim, ou num português antiquado,
que poucos conseguiam perceber.
Muitos deles apresentavam diversas
emendas e rasuras, a par doutras
verbas acrescentadas, ou alteradas,
que o uso ininterrupto destes diplomas
havia justificado ao longo dos tempos.
Por outro lado, várias obrigações
neles impostas haviam caído em
desuso, como o fossado e a alcavala,
tal como sucedera com boa parte dos
pesos, das medidas e das moedas
neles mencionados. Não admira,
pois, que a letra dos forais suscitasse
inúmeras diferenças de leitura e de
opinião e fosse causa de tensões e de
conflitos. Os mais frequentes ocorriam

sempre que era preciso converter,
para valores actuais, as moedas,
as quantias, os pesos e as medidas
neles expressos. Mas a discórdia
também surgia quando alguém queria
retomar a cobrança das antigas taxas
e tributos determinados pelos forais,
mas entretanto abandonados e que
já ninguém reconhecia. Como sugere
esta última observação, não era raro
que os oficiais do rei, ou dos senhores
das terras, entendessem as disposições
dos forais como mais lhes convinha,
em prejuízo do comum das gentes das
vilas e das cidades do reino.
Apesar das queixas em Cortes e da
multiplicação das disputas, a reforma
dos forais demorou a concretizar-se.
Os resultados das medidas tomadas
pela Coroa foram frouxos, ou
quase nulos, sobretudo por falta de
mobilização dos meios adequados.
Assim aconteceu com João I em 1430
e se repetiu depois com Afonso V, em
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1472, ou com João II, em 1482, embora
nestas últimas ocasiões se tenha
ordenado um processo de reforma,
então entregue ao Juiz dos Feitos do
Rei, um dos oficiais superiores do reino.
Seria apenas Manuel I quem daria a
melhor continuidade a estas inciativas,
criando as condições indispensáveis
para se realizar a reforma. Ainda antes
de Maio de 1496, entregou o assunto a
uma comissão alargada, composta por
dois juristas, Rui Boto, chanceler-mor,
e João Fogaça, desembargador, e por
Fernão de Pina, um cavaleiro da casa
real. A eles se juntariam, de resto, outros
colaboradores, como o licenciado Rui
da Grã e os desembargadores Diogo
Pinheiro e João Pires das Coberturas,
logo em 1499, o doutor Braz Neto e
o arcediago Afonso Madeira, em 1515,
ainda alguns outros depois desta data.
Desde 22 de Novembro de 1497, era
a esta comissão que se endereçariam
os forais de todas as vilas e cidades
do reino, assim como os tombos e as
escrituras a eles respeitantes, para
serem vistos, examinados, e, por fim,
reformados em tal forma e estilo que
se possão bem entender, e cumprir.
Ainda que a legislação do reino tenha
simplificado a tarefa da comissão —
três regimentos fixaram os pesos e
as medidas, o valor das moedas e as
funções dos oficiais das vilas —, e que
esta dispusesse de um agente em cada
comarca, os trabalhos prolongaram-se
por vários anos. O primeiro foral a ser
reformado, o de Lisboa, foi publicado
em Agosto de 1500, mas os últimos
da série só viriam a ser expedidos em
1520. A demora foi grande, portanto,
embora o universo de forais a reformar
fosse enorme — mais de 500 — e não
fossem menores as dificuldades e os
problemas associados a cada um,
por regra devidos a particularismos
locais que era preciso conhecer e
registar. O desrespeito das realidades
e dos costumes locais podia ser fonte
de outras dilações. Os atrasos na
publicação dos forais em algumas
terras podiam ser motivados, na
verdade, pela resistência das gentes
locais e dos senhores das terras. Uns e
outros podiam embargar a publicação
dos diplomas, ou contestar em juízo
as suas normas, por se oporem às
novidades que estas traziam, ou por

considerarem que elas haviam alterado
os direitos e as rendas cobrados pelos
senhorios. Foram várias, de resto,
as contendas judiciais provocadas
pelos forais novos, quer por se terem
esquecido os costumes locais, ou por
estes terem sido mal interpretados,
quer por se terem aplicado normas de
outras terras sem as ajustar à realidade,
quer, ainda, por se misturarem regras
de direito público com acordos entre
os senhorios e os concelhos.
Foram considerações deste género
que atrasaram, por certo, a publicação
do foral novo de Alcoutim. Essa parece
ser, de facto, a melhor justificação
para o facto de este ter sido apenas
expedido em Março de 1520, quando
os forais das restantes vilas e cidades
algarvias haviam sido publicados
em 1504, pouco depois dos de
Montemor-o-Novo e de Évora e
ainda antes do de Santarém. O facto
não tem sido valorizado e nada se
conhece que o confirme, mas há
alguns indícios que parecem apontar
nesse sentido. As normas do foral
novo haviam trazido, na verdade,
algumas novidades importantes, ao
imporem a observação do foral de
Tavira na vila, quando esta se regera
até então pelos usos e costumes de
Évora, tal como constava na carta régia
de Maio de 1302. A alteração era de
peso, já que Tavira regulava-se pelo
foral de Lisboa e sujeitava-se às taxas
alfandegárias dos portos de mar. Não
era impossível, por isso, que a primeira
lição do foral, hoje desconhecida,
viesse acompanhada por um aumento
da carga tributária, contra a qual terá
protestado o concelho e os moradores
de Alcoutim. Os cuidados da versão
definitiva do foral, de Março de 1520,
para sublinhar que nele não se exigiam
novos tributos e que os direitos das
alfândegas e da foz do mar não se
cobravam na vila, parecem confirmar
esta interpretação.

a cobrar a trigésima parte do cereal
que transistasse pelo rio (direito de
passagem), que talvez constasse na
primeira lição do foral, mas que era
contestado pelo concelho, alegando
este que apenas se pagavam 2 reais
por moio. A sentença foi favorável ao
concelho, mas o processo foi demorado.
Teve artigos e contrariedades, incluiu
escrituras e inquirições, e conheceu
uma sentença inicial apelada para
o tribunal da Relação, cujo acordão
ficaria devidamente sumariado entre
as disposições finais do foral de 1520.
Estava aí, portanto, a razão da demora.
Sem a conclusão do processo judicial
através do acordão do Tribunal da
Relação, o foral de Alcoutim não podia
ser publicado. Mas estes atrasos eram,
aliás, muito frequentes. O próprio
senhor da vila de Alcoutim, o marquês
de Vila Real, também havia posto
embargos ao foral de Vila Real em 1510,
que só seria finalmente publicado em
1520.

Mesmo que fosse outro o caso, o
texto do foral de 1520 dá testemunho
directo de um outro diferendo, desta
vez entre o concelho e o senhor da vila,
o marquês de Vila Real, e que deverá
ter igualmente adiado a publicação
do foral na sua forma final. O litígio
fora motivado pelo direito do senhorio
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CRÓNICAS DO PATRIMÓNIO

Testemunhos em pedra e barro!
Os fornos, a arte e a técnica do pão caseiro
“O pão (de trigo) é rei! Chega-se a acompanhar pão com pão, como costumam dizer os alcoutenejos! Não é que muitos
cortam uma fatia de pão para acompanhar as migas feitas de pão!” (NUNES, 2007, p.161)

O pão foi e é a base da alimentação
da população serrana do concelho de
Alcoutim. O gaspacho, a açorda de
coentros ou poejo, as migas, as “sopas”
de tomate, de peixe do rio, de lebre,
e os famosos “jantares” (cozidos) de
grão e feijão, partilham o pão como
ingrediente indispensável. Seja ao
almoço (antigamente designado por
jantar) ou jantar (antes nomeado
por ceia), pequeno-almoço (apenas
chamado café pelos mais antigos) ou
lanche (a merenda ou merendinha de
outrora) o pão é consumido em todas
as refeições. Não há petisco com
azeitonas, presunto ou queijo, que
não seja acompanhado de uma fatia
de pão.
Na dieta mediterrânica, desde o tempo
dos romanos, a alimentação tem por
base três alimentos indispensáveis à
vida e por isso sagrados. Constituem
esta trilogia: o pão, o azeite e o vinho!
No concelho de Alcoutim, onde a
generalidade das famílias se dedicou
à agricultura, ao longo dos séculos e
desde a idade média, era fundamental
garantir estes alimentos para o
sustento dos indivíduos da casa. O
trabalho rural era, assim, organizado
em função dos ciclos agrícolas onde o
pão se destacava, e era produzido no
núcleo familiar. Ao longo dos meses
sucediam-se várias tarefas, como
lavrar a terra, a sementeira, a monda,
a ceifa, a debulha, e a moagem do
trigo. Tarefas, essas, normalmente
feitas pelos homens. Já com a farinha
em casa, eram as mulheres que
peneiravam, amassavam e coziam em
fornos tradicionais, aquecidos a lenha.
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Quem não tinha forno próprio recorria
ao de um familiar ou vizinho, pagando
muitas vezes um pão por cada
cozedura. Contudo, o forno individual
predominava,
testemunhando
o
nível social das famílias. Existem, em
alguns “Montes”, fornos comunitários,
outrora muito usados e que exigiam
uma boa coordenação entre vizinhos
no agendamento de cada utilização.
Habitualmente, cada família cozia uma
vez por semana e algumas preferiam
utilizar o forno após uma cozedura,
pois ainda estaria quente e necessitava
menos lenha para atingir a temperatura
necessária à nova fornada.

A tipologia destes fornos pouco
variava e utilizava os materiais locais,
pedra e barro. A sua construção partia
de uma base sólida, normalmente com
planta circular, onde se construía uma
abóbada esférica com tijolos “burro”
e ou cacos de telhas. O chão feito
com ladrilhos refratários servia para
suportar as altas temperaturas. A
cobertura era feita com barro e lajes de
xisto, reboco à base de cal hidráulica
ou com telhas. A “boca” do forno
apresenta normalmente verga em
arco de volta perfeita ou ligeiramente
ogival, triangular ou pentagonal.
É constituída por pedras, tijolos
cozidos ou reaproveitando velhas
aivecas de charrua. Como acessório
quase todos tinham um poial anexo,
fundamental para colocar o tabuleiro
de madeira com o pão em massa ou já
cozido, à saída do forno. Alguns eram
melhorados com a construção de um
alpendre, conferindo abrigo em dias
chuvosos ou integrados numa casa,
designada “a casa do forno”.

CRÓNICAS DO PATRIMÓNIO

Os fornos situam-se nas imediações
das habitações, testemunhando o
prolongamento do espaço doméstico
para o exterior e marcando a
arquitetura dos “Montes” do nordeste
algarvio. Estes testemunhos em pedra
e barro, ainda abundantes, embora
ostentem as marcas “dos tempos”,
contam-nos uma história. A história
de gerações e gerações dos nossos
antepassados.

Em Alcoutim foi criada a primeira
padaria na década de cinquenta,
do séc. XX, mas só depois do 25 de
abril de 1974 surgiram mais padarias
no concelho, levando à diminuição
do costume de cozer o pão em casa.
A partir deste ponto tudo mudou, a
grande maioria da população adotou o
hábito de comprar o pão e as padarias
do concelho desenvolveram-se, como

industrias modernas, capazes de
produzir centenas de pães por dia e
alimentar milhares de bocas. O pão
produzido no concelho usufrui de
grande reputação e é muito apreciado,
em parte devido à herança cultural, às
técnicas e conhecimentos de amassar
com fermento caseiro e à cozedura em
fornos aquecidos a lenha, continuando
a ser apelidado de: “pão caseiro”!
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PROTEÇÃO CIVIL

Alcoutim reforçou capacidade da Proteção Civil com
nova viatura

A Câmara Municipal da Alcoutim
adquiriu
uma
nova
viatura
todo-o-terreno para reforçar o Serviço
Municipal de Proteção Civil, com
o presidente Osvaldo dos Santos
Gonçalves a entregar simbolicamente
as chaves, ao Coordenador Municipal
de Proteção Civil de Alcoutim, no dia
22 de maio. A nova viatura tática está
equipada com comunicações (SIRESP,
ROB e REPC) e outras ferramentas
específicas para operar nas ações de
Proteção Civil.
Trata-se de uma mais-valia necessária
para uma melhor cobertura da vasta
área do Concelho de Alcoutim,
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onde a capacidade de mobilidade
e de resposta ficam assim mais
assegurados. O Serviço Municipal de
Proteção Civil (SMPC) de Alcoutim
tem como missão a proteção e
socorro de pessoas e bens e depende
hierarquicamente do Presidente da
Câmara, sendo este a Autoridade de
Proteção Civil. Neste sentido, tem
tido um papel preponderante no
investimento em segurança, saúde
e bem-estar das populações, não só
no investimento interno nos serviços
municipais, mas também no contínuo
apoio a todos os Agentes de Proteção
Civil do Concelho.

OUTRAS INICIATIVAS

Requalificação
paisagística nos
diversos espaços
verdes da vila de
Alcoutim
Foram realizadas requalificações no
espaço público, nomeadamente nos
diversos espaços verdes da vila de
Alcoutim como é o caso da praia fluvial,
dos jardins junto ao rio Guadiana, da
Rua de Timor e Avenida de Espanha,
entre outros, com um investimento de
74 mil 999 euros mais IVA, que visa
tornar mais atrativo e eficiente os
espaços verdes da vila.
Nesse
sentido,
realizaram-se
intervenções nos diversos espaços
verdes, onde se procedeu à plantação
de novas espécies e replantação das
existentes. As espécies selecionadas
adequam-se
às
especificidades
edafoclimáticas do local, como
ventos, exposição solar, espessura de
solo, e foram beneficiadas com tela
anti vegetativas, assim como com
programadores de rega permitindo a
melhoria da eficiência de rega.
“Está-se a apostar em ter um sistema
mais eficiente, que permita responder
mais rapidamente na gestão da rega
dos espaços verdes, e também a
poupar água nesse processo”, frisa
o presidente da Câmara Municipal,
Osvaldo Gonçalves.
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OUTRAS INICIATIVAS

Loja dos CTT
reabriu em
Alcoutim
O encerramento da loja
dos CTT de Alcoutim, em
novembro de 2018, deu
origem a um abaixo assinado
da população subscrito pelo
Município de Alcoutim
e enviado ao Ministro da
Administração Interna
Eduardo Cabrita.
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No dia 16 de novembro, a Loja CTT de
Alcoutim reabriu no mesmo local onde
funcionava anteriormente, na Rua Dom
Sancho II, n.º 12, em Alcoutim, estando
aberta, nos dias úteis, das 9h às 12h30
e das 14h às 17h30.

notícia, visto que tal resulta do intenso
esforço negocial que foi desenvolvido
pelo executivo autárquico junto dos
CTT desde que a Loja fechou portas,
em 2018”, frisa Osvaldo dos Santos
Gonçalves.

Para o Executivo Camarário, este foi
o desfecho merecido para toda a
população do concelho, que vê assim
reforçada a proximidade da empresa
com os seus clientes, depois de serem
restabelecidos todos os serviços e
valências entretanto cancelados. “Foi
com orgulho que recebemos esta

A reabertura contou com a presença
do presidente-executivo dos CTT, João
Bento, do administrador dos CTT,
António Pedro Silva e do Presidente
da Câmara de Alcoutim, Osvaldo
Gonçalves, assim como de outras
entidades locais.

Que a magia do Natal faça crescer a esperança de um futuro risonho, promissor e onde a
saúde, a alegria e a paz sejam o elo de ligação entre todas as famílias e que cada um de
nós se sinta útil, necessário e fundamental para que este Natal seja muito especial.
Em nome de todo o executivo, deixo-vos os sinceros votos de um
Santo e Feliz Natal e um Ano Novo cheio de esperança, saúde e muita paz.

Do vosso amigo,

Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim
Osvaldo dos Santos Gonçalves

