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André Nunes

ARTES

Área da Fotografia 

André Nunes revela fotografias de pormenores ou panorâmicas que despertam o olhar 

para a beleza muitas vezes escondida naquilo que nos rodeia. 

Diz-nos que o principal reconhecimento vem dos elogios das pessoas e do sorriso 

quando vêm lugares que conhecem retratados de forma especial e diferente. Tem todo 

o prazer em demonstrar a beleza e as características únicas da vila que o acolheu: São 

Brás de Alportel.

Recentemente, viu os seus trabalhos serem publicados numa coleção de postais 

turísticos do município.

André Nunes



Área da Dança

Beatriz Prazeres é uma menina que desde os 3 anos de idade despertou para a dança.

Fez um percurso que começou no ballet e hoje em dia, dança folclore, hip hop, danças 

asiáticas e danças de salão, modalidade onde mais se distinguiu. Tem vindo a participar 

em inúmeras competições nacionais e internacionais, tendo conquistado 11 primeiros 

lugares em danças modernas e latinas entre outros segundos e terceiros lugares. 

Orgulhosa de ser são-brasense, revela muita energia e vontade de contagiar tudo e 

todos com a sua paixão.

Beatriz Prazeres
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Área da Moda

João Barriga venceu o prémio da melhor coleção do projeto “Sangue Novo”, na Moda 

Lisboa, galardão que distingue os mais elevados valores -revelação no mundo da moda, 

a nível nacional e a partir de então dedica-se de corpo e alma a perseguir o seu sonho: 

estilismo!

Um sonho que começou desde muito cedo com o gosto pela costura e criação de roupa. 

João começou por estudar artes visuais na Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro e 

prosseguiu rumo a Lisboa, onde ingressou no curso intensivo de modista de Atelier e 

Design de Moda. Já passou também para Milão. Conta já com diversas apresentações 

das suas criações, sempre aberto a novos desafios, sendo mesmo um dos fundadores 

da produtora de moda, Twisted Soul Productions. 

João Barriga
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Diretora de Curso da Área Departamental de Ortoprotesia da Escola Superior de 
Saúde da Universidade do Algarve.

Professora Adjunta na Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve desde 
setembro de 2009.

Doutoramento em Engenharia Biomédica – Área de materiais aplicados em Ortoprotesia, na 
Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), concluído em 2017; 

Formação Avançada em Nano-Bioengenharia para Medicina, Co-organizado pelo Laboratório 
Internacional de Nanotecnologia (INL) e Instituto de Investigação de Ciências da Vida e Saúde 
(ICVS/3B's) da Universidade do Minho;

Pós-graduação em Estudos Avançados em Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciência e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, conclusão em 2011; Licenciatura em Ortoprotesia na 
Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg), conclusão em 2009; Ensino 
Secundário no Curso Científico Natural, Escola Secundária José Belchior Viegas em São Brás de 
Alportel, conclusão em 2005.

Adriana Cavaco
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Vice-presidente do Web Summit 

João Soares é responsável pela área de engenharia do Web Summit, lidera uma equipa 
de 25 pessoas na sede da empresa em Dublin.

Com eventos em Nova Orleães (Estados Unidos), Hong Kong (China), Dublin (Irlanda) e 
claro em Lisboa, é responsável pela operacionalidade de toda a plataforma de software 
da empresa, desde a aplicação móvel (as aplicações de cada evento) ao sistema de 
registo em conferência para mais de 200.000 pessoas por ano. 

No passado, já trabalhou em startups sediadas em Lisboa, uma delas investida pelo 
Cristiano Ronaldo e outra pela maior empresa de investimento portuguesa recebendo 
cerca de 1 milhão de euros em investimento. 

Cresceu e viveu em São Brás de Alportel até ir para a universidade. Estudou na 
Universidade do Algarve, na área de engenharia informática e paralelamente aos 
estudos, trabalhou na Megaflop, hoje conhecida como Way2Inov, dando nesta 
empresa local, os seus primeiros e fundamentais passos na área da informática.

João Soares
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Vice-Presidente e Presidente da Direção da Associação de Estudantes da Escola 

Secundária José Belchior Viegas - 2015/18

Desde pequeno que as coletividades são-brasenses entraram na sua vida, 

nomeadamente em diversos clubes desportivos e no Agrupamento de Escuteiros 

desde o seu início, como “lobito”.

Mas foi no ensino secundário que a paixão pela causa associativa começou a crescer, 

tendo sido vice-presidente e presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento 

de Escolas durante os três anos letivos em que frequentou a escola secundária deste 

agrupamento.

Aquando da sua presidência, a Associação destacou-se pelo desenvolvimento de várias 

iniciativas culturais, científicas e solidárias. Atualmente estuda Engenharia Física 

Tecnológica no Instituto Superior Técnico e pensa integrar a Associação de Estudantes 

desta instituição.

David Ferreira
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Presidente da Direção da Associação Académica do Algarve 

Após completar o 12º Ano em Línguas e Humanidades, Pedro Ornelas é atualmente 

Finalista da Licenciatura em Gestão de Empresas

Desempenhou vários cargos no Associativismo Juvenil, entre os quais:

-Vice-Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária José Belchior 

Viegas

-Vice-Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve

-Tesoureiro da Associação Académica da Universidade do Algarve

Atualmente é Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve e 

Coordenador Geral da Semana Académica do Algarve

Pedro Ornelas
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Mestre e Investigadora em Medicina Dentária Forense

Lucianna Russell recentemente completou o seu mestrado em Medicina dentária 

forense com uma excelente aprovação pela Universidade de Lisboa. Nesta 

investigação, aplicou um atlas de identificação dentária de idade e sexo que tem 

utilidade para identificação de restos mortais, a pedidos de asilo politico devido ao 

aumento da imigração e dilemas judiciais onde a necessidade de estabelecer a idade da 

pessoa é premente, de modo a poder julgá-la de acordo com a lei para que seja 

considerada corretamente, maior ou menor de idade. Este tipo de atlas e investigação 

ainda não tinha abrangido uma população de pacientes com deficiências e a sua 

utilidade neste tipo de população. O valor real das suas descobertas torna-se evidente 

quando este tipo de situações envolvem pessoas com deficiências que necessitam de 

um maior cuidado e proteção aos olhos da lei.

Lucianna Russell
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Mestre e investigadora em Psicologia Forense

Joana Gonçalves Silva é licenciada em Psicologia e Mestre em Psicologia Forense e da 
Exclusão Social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Durante a sua 
licenciatura, realizou voluntariado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Elaborou 
um estudo na sua dissertação de mestrado que pretendia compreender os fatores 
preponderantes, no desenvolvimento da criança e do adolescente, associados à 
Psicopatia. Realizou o seu estágio de mestrado no Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses I.P, no Serviço de Clínica e Patologia Forenses onde apoiava a realização 
de perícias psicológicas forenses no âmbito dos processos penal e cível. Nesta altura 
escreveu, conjuntamente com um dos seus orientadores, o artigo Avaliação Psicológica 
Pericial na Parentalidade, publicado em 2017 no livro O Risco e o Perigo na Criança e na 
Família. Pós graduou-se posteriormente em Profiling Criminal e Criminologia Forense pelo 
Instituto Português de Psicologia e Outras Ciências. 

Atualmente é Psicóloga e encontra-se num processo de formação no âmbito do Ministério 
da Justiça. 

Joana Silva
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Mestre em Ciências Biomédicas

Investigadora na área da Fibrose Quística

Licenciada e mestre em Ciências Biomédicas pela Universidade do Algarve. No segundo 

ano de mestrado iniciou o seu percurso na investigação no grupo de Bioquímica 

Funcional e Proteómica do Centro de Ciências do Mar – CCMAR. Durante três anos, 

primeiro como estudante de mestrado e depois como bolseira de investigação, o seu 

trabalho focou-se no estudo do papel das proteínas dependentes da vitamina K nos 

processos de inflamação e calcificação ectópica na doença renal crónica. Desse 

trabalho resultaram duas publicações em revistas científicas das quais é coautora. Em 

2017 recebeu uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

numa colaboração entre a Universidade de Lisboa e a University College Cork na 

Irlanda, onde se encontro atualmente a investigar novos alvos terapêuticos para a 

doença Fibrose Quística.

Lúcia Santos
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Atleta de BTT-Downhill 

Vencedor do 5º Lugar na Taça de Portugal de DH

Desde sempre que as bicicletas são a sua paixão. Aos 15 anos iniciou a competição na 

modalidade downhil.

Têm sido inúmeros os eventos relacionados com esta modalidade que contam com a 

sua participação através da equipa Xdream)- Município de São Brás /MotoClube Faro.

Em 2010, foi campeão nacional de Downtow. Em 2013 participou no primeiro evento 

em Portugal de BTT Enduro realizado, tendo sido vencedor. Na categoria elite foi 

premiado 2 vezes campeão regional do Algarve nos anos 2014 e 2015.

Na Taça de Portugal de Portugal, na categoria de elite, alcançu o 6.º lugar em 2013, 5.º 

lugar 2m 2014 3 5.º lugar em 2018, o melhor resultado conquistado por um atleta 

algarvio. 

Guilherme Jesus
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Resultados promissores no Atletismo

Lara Martins tem apenas 15 anos. Começou a praticar atletismo aos 10 anos de idade 

no escalão de Benjamin's B como federada no Clube São Francisco Associação 

Desportiva. Permaneceu lá 4 anos, onde alcançou inúmeros pódios da região chegou a 

ser homenageada pelo seu clube. 

Em 2017 mudou para o Clube Oriental de Pechão, onde já participou em provas 

regionais e uma prova internacional.

 A nível escolar já participou em 2 vezes no Corta Mato Nacional e 1 vez no Mega Km 

Nacional.

Lara Martins
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Resultados promissores no Atletismo

Sofia Marques tem apenas 16 anos e treina no Clube Oriental de Pechão. Esta 

adolescente tem vindo a progredir na sua carreira atlética tendo conseguido alcançar 

os valores mínimos para os nacionais sub16 na categoria de  5km e 3km marcha 

atlética, nos 3km corrida, nos 2km obstáculos corrida,nos 1500m , 1000m e 800m 

corrida e para os 10km marcha atlética sub18. 

Já participou em várias provas nacionais, inclusive já representou o Algarve a nivel 

nacinal. 

Na época 2017/2018 obteve 7 títulos de campeã regional e 4 títulos de vice-campeã 

regional.

Sofia Marques
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Treinador de guarda-redes no Sport Lisboa e Benfica – sub 14

Dinis Cruz jogou futebol federado durante 7 épocas desportivas, como guarda-redes, na 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro. 

Com 25 anos de idade, é treinador de futebol UEFA B,  licenciado em Ciências do Desporto – 

Educação Física e Treino Desportivo, pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 

de Lisboa, tendo, também, Mestrado em Treino Desportivo pela mesma faculdade.

Em 2013 começou como analista de jogo nos sub14 do Belenenses, no ano seguinte, foi 

treinador adjunto nos sub14 do Casa Pia Atlético Clube e  treinador de guarda-redes.

Voltou ao Belenenses onde esteve uma época como treinador de guarda-redes nos sub12, 

sub11, sub10 e sub9. 

Em 2015/16, fez parte da equipa técnica dos sub19 do Sport Lisboa e Benfica, 

desempenhando funções de Preparador e Recuperador Físico, com participação no 

Campeonato Nacional de Juniores e UEFA Youth League. Desde 2016/17 é treinador de 

guarda-redes no Sport Lisboa e Benfica, estando, na presente época, no escalão de sub14.

Dinis Cruz
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Treinador de Ténis com vários campões nacionais - escalões sub12/14/16/18 e sénior

João começou a carreira de treinador aos 18 anos. 

É licenciado em Ciências do Desporto pela Universidade do Algarve com mestrado em Ensino, 

Rendimento e Gestão do Ténis pela Universidad Internacional de Valencia (Espanha), tendo o  

curso técnico de treinador de ténis nível III (grau máximo em Portugal)

Treinador de vários campeões nacionais, campeões nacionais em todos os escalões 

(sub12/14/16/18 e sénior) em singulares e pares, João é treinador de 2 jogadores que 

alcançaram pontos ATP (circuito profissional masculino). Treinador do ano no Algarve, pela 

Associação de Ténis do Algarve) em 2014 e 2016 e pela Câmara Municipal de Tavira em 2017.

Vice-presidente da Associação de Ténis do Algarve – 2014-2017; Diretor Técnico Regional 

(2017-2018) – Associação de Ténis do Algarve; Coordenador da Zona Sul do PNDT, Programa 

Nacional de Deteção de Talentos (2014-2017)  - Federação Portuguesa de Ténis; Selecionador 

Nacional Adjunto das seleções nacionais Sub12 e Sub14 (Masculinas e Femininas) (2017- …) - 

Federação Portuguesa de Ténis-

João Romeira
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Treinador Futebol Juniores – Farense

Vasco começou como treinador aos 22 anos, na Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, 

com o escalão de petizes (6 e 7 anos).

Fez o estágio do curso de 1º Nível, com a equipa de Infantis da Sociedade 1.º Janeiro; foi 

treinador da equipa de iniciados.

Mudou-se para a UDR Sambrasense, onde foi adjunto do Mister César Martins e Luis 

Baeta, na época em que o clube subiu à 1ª Divisão distrital.

Treinou a equipa de Juniores do Sambrasense, e manteve-me como adjunto dos 

seniores, passando durante um período curto de tempo para Treinador Principal de 

ambas as equipas. Seguiu depois para o Olhanense, na categoria de Juvenis. 

Foi adjunto da equipa B de Juniores do Farense, estando a preparar a equipa para a 

próxima época no campeonato Nacional de Juniores.

Integra a academia internacional de treinador World Football Academy

Vasco Ventura
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Fundador da Barbearia Brizzi

Depois de muitos anos de trabalho por cota de outrem, André Guerreiro decidiu mudar 

de vida e abrir o seu próprio negócio.

Indo ao encontro das tendências dos tempos modernos, e ao mesmo tempo 

valorizando uma tradição antiga, André deu asas a uma paixão antiga, fundando a 

barbearia Brizzi, em São Brás de Alportel, que se caraetriza por um conceito inovador, 

que procura ir muito além de uma barbearia, sendo o espaço de encontro e convívio, 

hoje uma referência.

André Guerreiro 
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Fundadores da Forge it [tecnologia]

Estes dois jovens partilham a paixão pela ciência e pela tecnologia.

Ainda estudantes criaram, em conjunto, um invento, que lhes concedeu muita 

notoriedade. Depois de formados seguiram as suas carreiras em diferentes empresas.

Até que decidiram novamente juntar energias e fundar a Forge It em São Brás de 

Alportel, empresa dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de software com 

relevo nas áreas interativas de Realidade Aumentada e aplicações móveis, e também 

ao desenvolvimento de produtos eletrónicos direcionados para servidores de áudio de 

alta-fidelidade.

Luis Sousa e Ricardo Alves 
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Fundadora da Produtos da nossa Horta [agricultura]

Depois de alguns anos a trabalhar por conta de outrem, numa empresa da área da 

publicidade, Sílvia Guerreiro decidiu abrir o seu próprio negócio e apostar na sua 

paixão: a agricultura. 

Assim nasceu a “Produtos da Nossa Horta”, que hoje para além de ser uma marca de 

produção agrícola já tem um espaço de venda com regularidade semanal no Mercado 

Municipal e participação em eventos.

Sílvia Guerreiro
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Intérprete / Vocalista em bandas musicais

Inês Condinho da Graça sempre amou a música. Do rock ao clássico, desde criança que 

começou a devorar os álbuns que os seus pais tinham em casa. Começou a ter aulas de 

guitarra aos 12 anos, mas só começou a sua carreira musical aos 19 como vocalista na 

banda de originais Godai. A partir daí a sua sede de cantar e de explorar novas 

sonoridades e estilos musicais aumentou.

Passou por bandas como Orblua, Damn Pussies e Let's Go Out. Aprendeu a tocar 

diversos instrumentos (baixo, bouzouki, bandolim, concertina e percussões). No 

entanto a sua voz inconfundível é o seu maior instrumento. Durante o seu percurso 

também procurou explorar as raízes da música portuguesa numa fusão musical, que 

pode ser encontrada na banda Orblua. Durante estes anos já passou por muitos palcos, 

como sejam: Bons Sons, Festival F, Teatro de S Luis, Teatro Municipal de Faro, Teatro 

Lethes, com atuações na RTP1, RTP Internacional, TSF, Comercial e Antena 3.

Inês Graça
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Guitarrista em andas musicais / Formador de Guitarra

A paixão pela música começou aos dez anos pela bateria, aos treze pela guitarra, 
instrumento que estudou com vários professores, frequentando diferentes escolas.. 

Realizou workshops com Tuniko Goulart, Cheik Tidiane Fall, Jesús Santandreu, Omar 
Hakim, entre outros, participando no XIII Seminário Internacional de Jazz e Música 
Latina de Valência.

Esteve presente na XXII Edição do Festival do Marisco em Olhão 2007 no concerto de 
abertura de Mélanie C, voltou em 2018 na XXXIII Edição para fazer a abertura de Pedro 
Abrunhosa com a banda de originais the Waxflamingos na qual é membro. 

Fez  parte  da banda de Lena D'Água,  entre  muitos  outros  projetos. 
Realizou gravações em estúdio com alguns projetos de música original e bandas 
sonoras para filmes como o Porta21.

Atualmente trabalha como formador de guitarra e baixo numa Escola de música em 
Loulé e continua a participar em vários projetos de covers e de originais.

Paulo Sousa

Prémios Juventude 2018
Jovens de Mérito são Valores de Futuro

Paulo Sousa

MÚSICA



Rapper

André Guerreiro, conhecido artisticamente como Kristóman já tem álbuns editados 

como sejam "Remédio Santo".

O Rapper de São Brás de Alportel deu os primeiros passos no Hip-Hop por volta de 2004 

e desde então nunca mais parou. 

Kristóman faz parte da editora independente do Algarve (Kimahera) e ao longo da sua 

carreira colaborou com vários artistas conceituados a nível nacional, tendo pisado 

palcos de grande prestígio.

É um dos elementos do grupo de Rap TRIBRUTO que já editou 2 álbuns de originais: 

"Algazarra" e "Chavascal" e conquistou o seu lugar no panorama musical nacional.

André Guerreiro [Kristoman]
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David Brito apenas com 16 anos começou a abrilhantar os bailes há cerca de 2 anos!

Desde muito novo tocava músicas de ouvido nos pianos de brincar. Integra a Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel e mais recentemente integra também o grupo 

Veredas da Memória.

David Brito
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David Mendonça, apenas com 18 anos, terminou o 12.º ano este ano e logo ingressou 
na Escola dos Artistas de Minerva em Loulé.

Começou a tocar acordeão aos 6 anos de idade. Tudo começou quando a mãe, 
Filomena, o desafiou a ingressar o Grupo Veredas da Memória … E assim foi, aprendeu 
as músicas rapidamente devido à capacidade de ter ouvido absoluto que mais tarde 
veio a ser melhor explorado. 

Obteve formação de acordeão, com diversos mestres, e contou com a grande ajuda de 
outros músicos (colegas de profissão e amigos) .

Desde novo que participa em Galas e Festivais de acordeão com grandes nomes do 
acordeão. Participou também em programas de televisão. 

Ao longo dos anos tem feito parte de diversos grupos musicais e interessantes duos!

De há 2 anos tem tido influências de jazz e outro tipo de música através das aulas de 
música improvisada com Paul Carter, que o permitiu conhecer músicos como João 
Frade, Martin Teutsher, Romeu Tristão, Paulinho Lemos entre outros.

David Mendonça
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Inês Sousa iniciou a sua formação musical há cerca de 6 anos, na Escola de Música da 

Associação Cultural Sambrasense. Têm participado nos Festivais Juvenis de Acordeão, 

organizados pela associação. 

Em outubro de 2017, participou no Intercâmbio com a Escola de Música de Roche de la 

Molieré, em França.

Já conta com várias atuações, nomeadamente na Feira da Serra, Recriação Histórica, 

Noite Prata, Calçadas, entre outros.

Integra o Grupo Fólis, recentemente o  Rancho Típico Sambrasense, o Grupo de 

Charolas da Mesquita, já passou pelo Rancho Folclórico de Santa Catarina e é uma 

jovem ativa e participativa na vida musical e cultural do concelho.

Inês Sousa
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Voluntário na defesa dos animais abandonados

Nuno tem apenas 16 anos e desde pequeno que gosta imenso de animais e não gostava 

de os ver na rua. Com o passar dos anos e à medida que foi crescendo tornou se cada 

vez maior o incómodo e o sofrimento pela forma como via os animais serem tratados e 

abandonados. Sabia que queria ajudar mas com a sua idade não tinha muitas mais 

alternativas a não ser alimentar os que apareciam à sua porta e se cruzavam consigo.

Há cerca de um ano e meio foi-lhe dada a oportunidade pela Associação Coração 

100dono de ir lá um dia fazer voluntariado. Adorou e viu que era isto que gostava de 

fazer… Voltou noutro dia e mais outro e quando deu por si já ia todos os dias ajudar no 

que podia, depois da escola.

Este ano nas férias de verão prescindiu de trabalhar para comprar algumas coisas extras 

que os miúdos da sua idade gostam de ter, para passar todas as férias a fazer 

voluntariado na associação.

Nuno Teixeira

Prémios Juventude 2018
Jovens de Mérito são Valores de Futuro

Nuno Teixeira

SOLIDARIEDADE



Voluntário e Missionário

Ricardo não sabe bem como é que o bichinho solidário se transformou nele, talvez quando 

começou com os mealheiros solidários da catequese ou se com recolhas de alimentos 

entre os 7,9 anos… Sempre que tem conhecimento e oportunidade em ajudar não diz que 

não. Foi neste âmbito que conheceu os Jovens Sem Fronteiras (JSF) onde, a convite, 

ingressou em dezembro de 2007.

Em agosto de 2008 partiu, pelos JSF, para Reboreda (Vila Nova de Cerveira) para fazer a sua 

1-ª Semana Missionária e em agosto de 2009 repetia a experiência em Freixianda.

Através deste movimento juvenil espiritano conheceu também a Sol sem Fronteiras 

(Solsef), onde é voluntário desde outubro de 2014 e faz parte da Direção Social desde 

novembro de 2017. Foi através da Solsef que partiu para a sua primeira experiência de 

voluntariado internacional – 2 meses na Guiné Bissau – onde esteve a acompanhar o 

projeto de cooperação Edificando Educação em Calequisse.

Ricardo Peres
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