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Exmo. Sr. Vice-presidente da Assembleia da República, Dr. Guilherme Silva 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Ulisses de Brito 

Exmo. Sr. Comissário das Comemorações do Centenário, Prof. Dr. José d’Encarnação 

Exmo. Sres Deputados à Assembleia da Republica, Engº Miguel Freitas, Dr. Paulo Sá, Dr. 

Artur Rego 

Exmo. Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Dr. Jorge Botelho  

Exmo. Sr. Delegado Regional da Educação, Dr.º Alberto Almeida  

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Sr. David Gonçalves 

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Ilídio Viegas 

Exmo. Sr. Com. Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel  

Exmo. Sr. Com. do Posto da GNR de São Brás de Alportel 

Exma. Srª Delegada de Saúde  de São Brás de Alportel  

Exma. Srª Presidente do Agrupamento de Escolas de S. Brás Alportel  

Caras/os Autarcas,  

Caras/os Dirigentes Associativos  

Caras/os representantes da comunicação social 

Ilustres convidados, 

Caras/os são-brasenses, 

 

São Brás de Alportel está de parabéns! Comemoramos, hoje, o primeiro centenário da sua 

elevação a concelho. Comemorações estas que vão decorrer até 1 de Junho de 2015. 

Reservou-nos o destino, a Felicidade e o Privilégio de podermos testemunhar a primeira 

passagem secular sobre a autonomia administrativa, política e financeira deste nosso 

concelho. 

Provavelmente nenhum de nós terá oportunidade de participar nas comemorações do 

segundo centenário do Município e apenas um dos presentes conseguiu fazer a ponte entre 

as duas datas relevantes nestas comemorações: 1914 e 2014. O senhor João Valente da 

Cruz que tenho o gosto de ter aqui, que há duas semanas celebrou o seu centésimo 

aniversário, e a quem dirijo um cumprimento muito especial e agradeço por estar aqui 

connosco! 

Possamos todos nós manter esta boa disposição e gosto de viver! 
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100 Anos: grande desafio para o ser humano, tenra idade para um concelho. 

Mesmo sendo um jovem concelho, São Brás de Alportel, já muito conseguiu com a sua 

autonomia administrativa, política e financeira. A uma aldeia e freguesia com aspirações e 

potencialidades, sucedeu um concelho com uma identidade própria, com projetos 

concretizados e com o reconhecimento, regional e mesmo nacional, de um crescimento 

equilibrado e sustentável. 

A Praça de República, hoje inaugurada e onde nos encontramos, tributo deste concelho filho 

da República, é apenas um exemplo da aposta do Município na melhoria e dignificação dos 

espaços públicos, agradáveis, funcionais e acessíveis para todos. 

Queremos ser um concelho saudável, incluso e solidário e é nesse sentido que temos vindo 

a trabalhar. A ambição e a capacidade de faze-lo, devemo-las aos ideais e princípios 

republicanos dos então fregueses de São Brás de Alportel, e mais tarde à liberdade advinda 

com a democracia de Abril, as grandes bases da autonomia do Poder Local. 

E, é com muito orgulho que somos o que somos, pelo trabalho, coragem e dedicação de 

homens e mulheres, do passado e do presente, que hoje temos oportunidade de honrar a 

memória, recordar e homenagear. 

Grandes são-brasenses defenderam, de modo abnegado, os ideais da república, a 

autonomia e elevação da aldeia de São Brás de Alportel a Concelho. 

João Rosa Beatriz, Virgílio de Passos, Bernardo de Passos, João Sousa Uva, Júlio César 

Rosalis, destacaram-se entre aqueles que congeminaram o partido republicano em São 

Brás de Alportel e ao mesmo tempo defenderam a criação do concelho. 

Em 1906, realizaram o primeiro ato público, um comício para o qual mobilizaram, entre 

outros, os grandes industriais corticeiros. Advogaram a necessidade urgente da autonomia 

de São Brás de Alportel a bem do seu desenvolvimento, por ser a freguesia mais populosa e 

a que gerava mais receitas do concelho de Faro. 

João Rosa Beatriz ousou sonhar num tempo difícil e adverso a grandes audácias ou 

pretensões de mudanças. Sabemos que conseguiu concretizar dois dos sonhos que 

comandaram a sua vida: a implantação da República e a elevação de São Brás de Alportel a 

Concelho. 

Republicano convicto, deslocou-se da sua terra, para combater os monárquicos em Lisboa, 

e lutar pela implantação da República. 

Concretizado este objetivo, nada solicitou em proveito próprio. Faltava-lhe a conquista de 

um sonho maior … Com muito trabalho, dedicação, muitas idas à capital e despesas 

suportadas por si e por seus correligionários são-brasenses, desenvolveu influências, e 
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aproveitou o capital político e social adquirido, para conseguir a elevação de São Brás de 

Alportel a Concelho. Este propósito foi conseguido a 1 de junho de 1914. 

João Rosa Beatriz foi o primeiro Administrador do concelho, cargo similar ao que hoje tenho 

o orgulho mas também a humildade de exercer, presidente da Câmara. 

Virgílio de Passos, outra grande referência. Igualmente republicano convicto, farmacêutico 

local e homem de ação. Com tenacidade e desprendimento, acreditou e mobilizou-se para 

dar liberdade aos desígnios dos nossos concidadãos da época, aos nossos e aos dos 

nossos filhos. 

Não podia deixar de referir, ainda, Bernardo de Passos. Ilustre poeta, homem sereno, 

amado pelos seus conterrâneos, lutou desde a primeira hora pela República e por São Brás 

de Alportel a concelho. 

Nestes três ilustres são-brasenses, que são exemplos para todos nós, recordo e honro a 

memória de todos os que à data protagonizaram e advogaram os ideais da autonomia do 

nosso concelho. 

Com as Comemorações do Centenário do Município teremos oportunidade de revisitar a 

história, homenagear e cumprir o que considero ser uma obrigação e um dever institucional: 

melhor conhecermo-nos e darmo-nos a conhecer. 

Disfrutaremos de um vasto e diversificado programa de eventos, que passam pela pesquisa 

e divulgação histórica, exposições museológicas, manifestações artísticas, atividades 

desportivas, edições de livros, conferências sobre temas diversificados, encontros de 

reflexão sobre o presente e o futuro, entre outras iniciativas. 

Aproveito a oportunidade para agradecer à Comissão do Centenário, ao Prof. José 

d‘Encarnação, ao Grupo executivo e, em particular, ao Emanuel Sancho, pela dedicação e 

entusiasmo com que abraçaram este desafio de ajudarem a preparar e desenvolver as 

Comemorações do Centenário. Pedi-vos que partilhassem os vossos olhares, recordações e 

aspirações sobre este concelho. Obrigado pela colaboração e pelo expressar do sentir e do 

pulsar das pretensões da nossa comunidade. 

Comemorações que contarão com o envolvimento e a participação da comunidade civil e, 

em particular, da nossa malha associativa. Grande promotora do dinamismo sociocultural do 

concelho, à qual o Município de São Brás de Alportel não podia deixar de lhe prestar 

homenagem neste momento tão relevante da sua história.  

Por isso, no início desta Sessão Solene atribui a cada associação a medalha do centenário, 

como reconhecimento do seu papel na preservação das tradições e dinamização de 

atividades culturais, sociais, e desportivas, e em particular, na construção da identidade e 

dos laços de comunidade que nos une. 
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Bem hajam pelo vosso trabalho e dedicação! Assim como, pela vossa colaboração, hoje, 

neste momento tão especial. 

Mas as Comemorações do Centenário não se restringem a uma viagem ao passado! 

É nossa responsabilidade pensar o presente, mas com os olhos e a ambição direcionados 

para os grandes desafios que o futuro nos reserva e para os grandes desafios que 

reservamos ao futuro! 

É nossa responsabilidade como cidadãos envolvermo-nos no projeto conjunto do que 

queremos para a nossa terra! Dentro de associações, dentro de partidos políticos, na 

participação em debates, tertúlias, na apresentação de ideias e propostas em contexto de 

orçamento participativo, em grupo ou a título particular. 

É importante participarmos, sentirmos que todos somos São Brás de Alportel e que São 

Brás de Alportel é um pouco de nós! 

É importante procurarmos perceber o que cada um dos nós pode fazer por este concelho. 

Escolham o onde e o como, mas não se dispensem de o fazer! 

Acredito que devemos reafirmar e celebrar os ideais da República. Olhar de forma crítica 

este percurso percorrido e pugnar pelo revigorar das práticas cívicas e de aproximação 

entre os nossos concidadãos e a política, tornando as decisões mais próximas e percetíveis, 

porque as pessoas são a nossa prioridade. 

Por esse motivo estas comemorações serão também uma oportunidade para relembrar e 

reafirmar os valores de dignidade das pessoas, de liberdade, de igualdade e de justiça. 

Serão, ainda, a ocasião para fortalecer a nossa comunidade, promover o envolvimento de 

todos os são-brasenses e associações locais neste centenário, que é de todos, e refletir 

sobre os caminhos futuros. É, sem dúvida, importante recordar o passado. Aprendemos com 

ele. Mas todos os dias estamos a construir o futuro e por isso todos devemos participar! 

Acredito no caminho partilhado. Acredito que nos sentiremos mais vivos em participar e 

olhar o futuro com uma ambição comum! 

Tenhamos nós hoje a coragem e a determinação para lutar pela defesa dos interesses dos 

são-brasenses! 

A elevação de São Brás de Alportel a concelho não constituiu apenas uma mudança formal 

no modelo de organização administrativa, política e financeira. Reforçou a identidade da 

nossa comunidade e deu aos são-brasenses a capacidade de decidirem sobre o seu 

destino, suportados na herança romântica do liberalismo e nos anseios de justiça social. 

Tornou-se possível definir políticas públicas centradas nas maiores necessidades dos são-

brasenses e promover a construção e melhoria de equipamentos sociais, culturais, 
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desportivos e outros, e de infraestruturas diversas para benefício de todos os nossos 

concidadãos. 

Talvez vivamos hoje tempos menos difíceis que os nossos antepassados e audazes 

fundadores do concelho. Mas não vivemos tempos fáceis! 

Nas 4 décadas de regime democrático, o Município de São Brás de Alportel mudou o seu 

retrato e assumiu uma nova posição em termos regionais. Hoje temos equipamentos 

básicos e infraestruturas, de referência nas áreas da educação, do desporto, da cultura, do 

apoio social, da saúde, do saneamento, das vias de comunicação e acessibilidades. Aí 

prestamos serviços de excelência, que atraem e fixam população dos concelhos limítrofes. 

Provemos à melhoria significativa das condições dos que cá vivem e mesmo de quem nos 

visita. Apostámos na qualidade de vida da população, com forte incidência na melhoria dos 

serviços municipais existentes, aumento e diversificação da sua oferta. 

E fazemo-lo com o contributo e a dedicação dos trabalhadores da autarquia que ao longo 

dos anos deram e dão, o seu melhor, com motivação, dedicação e profissionalismo ao 

Município e aos são-brasenses. Sem essa entrega não teríamos conseguido tanto! 

Agradeço-vos em nome da autarquia e em nome dos são-brasenses! 

São hoje amplamente reconhecidas as virtualidades do Poder Local Democrático, assumido 

como o suporte estruturante da melhoria da gestão do território, da defesa dos interesses 

locais e da prestação de serviço público aos cidadãos. 

E a autarquia de São Brás de Alportel é a evidência da capacidade e do saber fazer do 

Poder Local, em prol da criação de condições prementes à satisfação das necessidades da 

população, bem como do seu bem-estar e qualidade de vida. 

E estas ações e políticas têm rosto! Mas disso já vos falarei! 

Hoje emerge um novo paradigma caraterizado por dificuldades acrescidas, parcos recursos 

próprios, amplas limitações legais no exercício da governação local e consequente 

necessidade de financiamento pelo Poder Central. 

E pairam ameaças, nos Municípios do interior, sobre a continuidade de funcionamento de 

alguns serviços públicos, de responsabilidade do Poder Central. Quero-vos assegurar que 

manterei sempre uma postura firme e zeladora dos interesses deste território. 

São Brás de Alportel não aceita o encerramento injustificado de serviços públicos essenciais 

aos cidadãos por meras lógicas economicistas! 

São Brás de Alportel e os são-brasenses não aceitam ser vistos como mera estatística! 

Temos o direito e o dever de continuar a lançar os pilares para o desenvolvimento do 

concelho e para o conforto social e pessoal dos são-brasenses para o próximo centenário! 
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E para isso conto com todas e todos vós! 

Todos somos São Brás de Alportel! 

E também por isso, a autarquia decidiu, por ocasião das Comemorações deste Centenário, 

homenagear são-brasenses que se distinguiram na sua ação e dedicação ao nosso 

concelho. 

Estão presentes aqui neste palco: ABÍLIO MENDONÇA BARROS, CÉSAR LUZ DIAS CORREIA, 

JÚLIO MARTINS NEGRÃO, MARIA MANUELA DIAS DE ANDRADE E SOUSA, MARIA DE SOUSA 

BELCHIOR, WALTER SULZER. O sr. PRIOR JOSÉ DA CUNHA DUARTE será também 

homenageado mas em momento posterior dado que por motivos de saúde não lhe é 

possível estar aqui presente. 

Seguidamente terei o privilégio de vos atribuir a insígnia de reconhecimento do Município da 

vossa dedicação e trabalho por São Brás de Alportel, que contribuíram para fazer um 

concelho mais plural, mais dinâmico e mais solidário. Cada um à sua dimensão e na sua 

área de ação. 

Queremos continuar a dignificar a vida política e a defesa da causa pública, como outros o 

fizeram! 

Considero que posso afirmar, perante vós, que os nossos políticos locais, e muito 

concretamente os presidentes de câmara que me antecederam, estiveram à altura das suas 

responsabilidades! 

Souberam interpretar o sentido mais profundo do interesse público e por isso é-lhes hoje 

prestada a merecida e devida homenagem. 

Alguns infelizmente já desaparecidos mas aqui representados por seus familiares: ANTÓNIO 

JOSÉ PIRES BICA E JOSÉ DE SOUSA PIRES. 

Obrigado Maria Ângela Bica, Filipe Pires e Francisco Pires por estarem aqui connosco! 

Aqui presentes: JOÃO PIRES DA CRUZ e ANTÓNIO EUSÉBIO, com quem tive o privilégio de 

partilhar 12 anos de vida autárquica. Juntos, promovemos políticas de progresso, 

desenvolvimento económico e social, sustentabilidade, solidariedade e qualidade de vida. E 

incutimos orgulho, o orgulho que todos nós sentimos em viver neste concelho. 

Estes homens e mulheres são um símbolo da entrega, do gosto pelo bem-fazer e querer 

fazer! Sejam eles inspiração para todos nós! 

Pessoalmente, revejo-me no património imaterial deixado pelas suas ações e procurarei 

honrar o seu legado cívico e político! 

Muito obrigado a todos! 



Comemorações do Centenário da Elevação de São Brás de Alportel a Concelho | 01.JUNHO.2014 | Página 7 

Juntos, com conhecimento e esperança no futuro, vamos continuar, dia a dia, minuto a 

minuto, a fazer deste nosso concelho um exemplo de sustentabilidade e de crescimento 

harmonioso.  

Façamos de São Brás de Alportel um concelho, onde todos tenhamos uma verdadeira 

qualidade de vida!  

…Onde seja possível acreditar no presente e confiar no futuro!  

…Onde se respire liberdade e se pugne pela igualdade e justiça!   

…Onde a solidariedade e inclusão social sejam reais!  

…Onde seja possível dar esperança aos jovens!   

…Um concelho, onde as pessoas vivam com alegria e tenham verdadeiras condições para 

serem felizes!  

Com as pessoas no centro das opções e decisões, saberemos todos nós dignificar as 

Comemorações deste Centenário e honrar a história construída pelas veredas escolhidas da 

liberdade, igualdade e justiça social. 

Bem-haja a todos vós! 

Viva os são-brasenses!  

Viva o concelho de São Brás de Alportel! 

Viva o concelho de São Brás de Alportel! 

 

1 de Junho de 2014 

O Presidente da Câmara Municipal de São Brás De Alportel,  

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


