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Alportel celebrou este sábado, dia 1 de junho, 105 anos da sua elevação a concelho com um
programa comemorativo composto por momentos especiais, entre os quais a atribuição da
insígnia municipal de honra com a entrega da chave do município a 7 antigos autarcas do concelho,
os Presidentes de Assembleia Municipal pós 25 de abril de 1974; e a atribuição da insígnia
municipal de valor e altruísmo a 20 associações locais em atividade há 25 ou mais anos e ainda à
Federação Portuguesa de Pétanca, sediada no concelho há mais de um quarto de século, sendo a
única federação portuguesa sediada no Algarve.

A Sessão Solene Comemorativa contou ainda com apresentação de projetos na área da
mobilidade: a requalificação do Troço Sul da Av. da Liberdade e a construção do novo Terminal
Rodoviário “Circular”, projetos estruturantes na estratégia de desenvolvimento do concelho, que tem
a mobilidade como um eixo central.

Depois de uma tarde preenchida pela Festa da Criança no Jardim Carrera Viegas repleto de
crianças, o programa culminou na Praça da República, com o Concerto Comemorativo pelos “Anjos”
ao que se seguiu o tradicional momento de cantar os parabéns e o espetáculo de fogo artifício que
uma vez mais surpreendeu tudo e todos, numa produção da são-brasense Algarve Pirotecnia.

“Devemos ter orgulho de pertencer a esta comunidade, que honra o seu passado e os seus ideais
republicanos e democráticos, que transmite de geração em geração a importância da defesa dos
seus valores de abnegação e altruísmo, que afirma a sua identidade e que com estes alicerces
constrói o seu futuro”, sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, na sua
mensagem de abertura da Sessão Solene Comemorativa que decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
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Nestas comemorações dos 105 anos do concelho, o futuro e os seus desafios para o concelho
estiveram em destaque com a apresentação de dois projetos na área da mobilidade da maior
importância para o concelho, A Requalificação do troço Sul da Av. da Liberdade constitui a 3.ª fase
do projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião e ruas adjacentes. Dois anos após a
inauguração da obra que deu vida nova ao coração da vila, com um Largo de São Sebastião que é
hoje uma referência na região, e após requalificada a Rua Gago Coutinho, a intervenção no troço
sul da Avenida da Liberdade virá consolidar a estratégia de valorização do espaço público, dando
prioridades às pessoas, à segurança rodoviária e às acessibilidades para todos. Uma intervenção
projetada pela arquiteta Amélia Santos, desenvolvida no âmbito do Plano de Ação e Reabilitação
Urbana (PARU), com financiamento comunitário de 65%. Este projeto privilegia a segurança
rodoviária e a circulação pedestre, com passeios acessíveis, que dão continuidade à mobilidade
implementada na Rua Gago Coutinho, à qual acresce uma reorganização do estacionamento e a
arborização do espaço público. Sobre esta visão de futuro, Acácio Martins, Vereador da Câmara
Municipal, afirmou que “A mobilidade e a acessibilidade são algumas das áreas emblemáticas da
transformação de São Brás de Alportel e penso que todos nós partilhamos esse mesmo sonho para
o futuro”.

Seguiu-se na sessão solene a apresentação do projeto de construção do novo Terminal Rodoviário
“CIRCULAR”, pelo arquiteto António Correia, da empresa Arquitráfego Lda. Trata-se de uma obra
com localização estratégica para o crescimento de São Brás de Alportel, a norte do centro urbano, e
integrada no Plano de Ação e Mobilidade Urbana Sustentável para o Algarve (PAMUS), com
financiamento comunitário a 50%. O Terminal foi projetado para dar resposta às necessidades das
populações e potenciar o uso dos transportes coletivos não só através das infraestruturas físicas
construídas, mas também através de novas soluções digitais que estão a ser preparadas a nível
regional.

Na Sessão Solene Comemorativa foi ainda dado a conhecer o novo GeoPortal, ferramental da
maior importância para a acessibilidade digital à cartografia do concelho e para o desafiante
exercício de planeamento.

Na parte da tarde, realizou-se a tradicional romagem ao mausoléu de João Rosa Beatriz, no
Cemitério Municipal, numa sentida homenagem ao fundador do concelho.

A Galeria Municipal abriu portas ao mundo, através da exposição fotográfica “ VIDA – Vida
Selvagem do Botswana e África do Sul”, da autoria de Vitor Azevedo.

Em pleno Dia da Criança, as famílias aceitaram o convite para a Festa da Criança que animou o
Jardim Carrera Viegas, com diversas atividades para miúdos e graúdos.

O programa comemorativo culminou com o Concerto Comemorativo protagonizado pelo Grupo
“Anjos” e terminou com um espetáculo pirotécnico.

Autarcas e associações homenageados pela cidadania ativa, altruísmo e entrega a São Brás de
Alportel

Nas comemorações do 105.º aniversário do concelho de São Brás de Alportel, o Município
reconheceu e homenageou o trabalho realizado com espírito de entrega à comunidade e à
cidadania ativa dos 7 presidentes da Assembleia Municipal desde 25 de abril de 1974 e 21
associações locais com mais de 25 anos de atividade.

No edifício dos Paços do Concelho foi descerrada uma placa de homenagem aos presidentes da
Assembleia Municipal eleitos a partir de abril de 1974, nomeadamente: Júlio José das Neves
Parreira (1976 a 1979), Abílio José Mendonça Barros (1979 a 1982), José Manuel Eusébio Rocha
(1983 a 1986), António Augusto Moita dos Santos (1986 a 1989), José Mouzinho Dias Neves
Eusébio (1989 a 2001), José do Carmo Correia Martins (2001 a 2013) e António Paulo Jacinto
Eusébio, Presidente de Assembleia Municipal em 2013.

“Estes são-brasenses que hoje aqui homenageamos, são um exemplo de quem trabalha em prol do
bem comum, de quem consegue entregar-se de alma e coração a essa missão, consciente da
responsabilidade e da confiança depositada através do voto”, destacou o Presidente da Câmara
Municipal momentos antes da entrega das insígnias de honra. Enaltecendo o importante papel das
associações enquanto força motriz da comunidade, parceiras primordiais do Município, seguiu-se
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um momento pleno de emoção com a entrega de insígnias de Valor e Altruísmo a duas dezenas de
associações locais, pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, pela Diretora
Regional da Cultura, Adriana Nogueira e pelo Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), Custódio Moreno. Receberam a insígnia a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de São Brás de Alportel; a Sociedade Recreativa 1º Janeiro; a Santa Casa da
Misericórdia de São Brás de Alportel; a Sociedade Recreativa Alportelense; a União Desportiva e
Recreativa Sambrasense; o  Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal
e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; o Clube de Artes Marciais de São Brás de
Alportel; a Associação IN LOCO; o Clube de Caça e Pesca de São Brás de Alportel; o Motoclube
“Os Unidos da Estrada”; o Grupo Desportivo e Cultural de Machados; a Associação Jovem
Sambrasense; o Clube de Caça e Pesca dos Parises; o Clube de Caçadores da Mesquita; o Futebol
Clube Cabeça de Velho; a Associação de Caçadores da Cabeça de Velho; a Associação de
Agricultores do Concelho de São Brás de Alportel; o Grupo Cultural e Desportivo do Peral e o
Rancho Típico Sambrasense. Receberam igualmente esta insígnia como prova do reconhecimento
do município o núcleo local do Exército de Salvação que há mais de um quarto de século
desenvolve um importante trabalho social no concelho, bem como a Federação Portuguesa de
Petanca, aqui sediada há mais de 25 anos.
Fonte: GAP da CM SBA
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