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Com o Cineteatro de São Brás a ser alvo de obras de requalificação, coube ao Salão de Festas da
Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel acolher, na noite de 24 de novembro, a grandiosa
gala de atribuição dos Prémios Juventude São Brás de Alportel 2018. A iniciativa é organizada desde
2004, de dois em dois anos, pelo Município de São Brás de Alportel, com o objetivo de distinguir os
jovens de mérito e os valores de futuro, contando para tal com a colaboração da Junta de Freguesia
de São Brás de Alportel, das associações locais que desenvolvem trabalho junto dos jovens do
concelho, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, dos órgãos locais de comunicação social e
de um conjunto de entidades regionais. 

  

  
Com apresentação de Maria José Carochinho e Patrícia Reis, a gala começou com umas breves
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palavras de Vítor Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que voltou a
frisar serem as pessoas a maior riqueza deste concelho e mostrando-se satisfeito, e orgulhoso, por
nunca faltar matéria-prima para este evento, ou seja, jovens com imenso talento nas diversas
categorias a concurso. Um concurso que envolve toda a comunidade são-brasense, pois foi a própria
população que, numa primeira fase, durante o mês de outubro, sugeriu jovens ou grupos de jovens
que, pelo seu mérito e talento, são merecedores de reconhecimento e distinção. 
 

 
Após esta fase coube a uma comissão organizadora composta por representantes da autarquia, das
associações locais, do agrupamento de escolas e da comunicação social local, e liderada pela
Vereadora da Juventude e Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene
Guerreiro, selecionar os nomeados de entre as propostas recolhidas, no máximo de três por cada
categoria temática e de dez para o Prémio Juventude Município. Depois, o processo foi novamente
colocado nas mãos da comunidade são-brasense, que decidiu, por via do seu voto, quais os
premiados. 
 

 
A concurso estavam estiveram 10 categorias temáticas sujeitas à votação da comunidade estão
nomeados 28 jovens: Artes - André Nunes, Beatriz Prazeres e João Barriga; Carreira - Adriana Cavaco
e João Soares; Cidadania - David Ferreira e Pedro Ornelas; Ciência e Investigação - Lucianna Russel,
Joana Silva e Lúcia Santos; Desporto – Guilherme Jesus, Lara Martins e Sofia Marques; Formação
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Desportiva - Dinis Cruz, João Romeira e Vasco Ventura; Empreendedorismo – André Guerreiro, Luís
Sousa/Ricardo Alves e Sílvia Guerreiro; Música - André Guerreiro, Inês Graça e Paulo Sousa; Música –
Revelação: David Brito, David Mendonça e Inês Sousa; Solidariedade: Nuno Teixeira e Ricardo Peres. 
 

 
Depois da música dos «4Play», foi hora de conhecer o primeiro distinguido da noite, João Barrita,
vencedor na categoria «Artes», que se fez representar pela mãe por se encontrar a viver em Itália,
onde trabalha para uma marca de roupa. João Barriga venceu, em 2016, o prémio da melhor coleção
do projeto «Sangue Novo» na Moda Lisboa e desde então dedica-se de corpo e alma a perseguir o seu
sonho, ser estilista. Um sonho que começou muito cedo com o gosto pela costura e a criação de
roupa, tendo estudado Artes Visuais na Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro, e frequentado
um curso intensivo de modista de Atelier e Design de Moda em Lisboa. 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». 
 

 
O galardão da categoria «Cidadania» foi entregue a David Ferreira, que foi Vice-Presidente e
Presidente da Direção da Associação de Estudantes da Escola Secundária José Belchior Viegas entre
2015 e 2018. Bem cedo as coletividades são-brasenses entraram na sua vida, participando em
diversos clubes desportivos e no Agrupamento de Escuteiros desde o seu início como lobito. Foi,
contudo, no ensino secundário que a paixão pela causa associativa começou a crescer e, aquando da
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sua presidência da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas José Belchior, esta destacou-
se pelo desenvolvimento de várias iniciativas culturais, científicas e solidárias. Estuda atualmente
Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico e pensa integrar a Associação de
Estudantes desta instituição. 
 

 
Na categoria «Música», a preferida da população foi Inês Graça, vocalista e instrumentista em bandas
musicais. Do rock à música clássica, logo em criança começou a devorar os álbuns que os seus pais
tinham em casa, seguindo-se aulas de guitarra a partir dos 12 anos, mas só principiou a sua carreira
musical aos 19 como vocalista na banda de originais «Godai». Desde então a sua sede de cantar e
explorar novas sonoridades e estilos musicais aumentou, tendo passado por bandas como «Orblua»,
«Damn Pussies» e «Let's Go Out». Aprendeu a tocar instrumentos como o baixo, bouzouki, bandolim,
concertina e percussões, mas é a sua voz inconfundível que mais se destaca. 
 

  
Em edição de estreia de categoria, Diogo Mendonça foi o vencedor em «Música – Revelação». Com
apenas 18 anos, finalizou o ensino secundário e ingressou recentemente na Escola dos Artistas de
Minerva em Loulé. Iniciou-se no acordeão aos seis anos, quando a mãe o desafiou a ingressar no
Grupo Veredas da Memória. Obteve formação com diversos mestres e contou com a grande ajuda de
outros colegas de profissão e amigos. Nos últimos dois anos tem tido influências de jazz e outros
estilos por via das aulas de música improvisada com Paul Carter. 
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Da Música para o Desporto, a distinguida da noite foi Lara Martins, de 15 anos, que começou a
praticar atletismo, aos 10 anos, como federada no Clube São Francisco Associação Desportiva. Em
2017 mudou-se para o Clube Oriental de Pechão, cujas cores já defendeu em provas regionais e numa
prova internacional. A nível escolar já participou duas vezes no Corta Mato Nacional e uma vez no
Mega Km Nacional. 
 

 
Também no desporto, lugar a mais uma nova categoria, «Desporto Formação», cujo vencedor foi Dinis
Cruz, atualmente treinador de guarda-redes nos Sub-14 do Sport Lisboa e Benfica. Antes disso jogou
futebol federado durante sete épocas como guarda-redes, na Sociedade Recreativa 1.º de Janeiro. Aos
25 anos, 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 um
Mestrado em Treino Desportivo pela mesma faculdade. Em 2013 tornou-se analista de jogo nos Sub-
14 do Belenenses, no ano seguinte foi treinador adjunto nos Sub-14 do Casa Pia Atlético Clube e
treinador de guarda-redes. Regressou uma época ao Belenenses para ser treinador de guarda-redes
nos Sub-12, Sub-11, Sub-10 e Sub-9. Em 2015/16 fez parte da equipa técnica dos Sub-19 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 Sub-14. 
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Após um curto intervalo, ficou-se a conhecer a vencedora da categoria «Ciência e Investigação»,
Joana Silva, Licenciada em Psicologia e Mestre e Investigadora em Psicologia Forense e da Exclusão
Social pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 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, 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 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. 
 
Sílvia Guerreiro foi a eleita pela comunidade na categoria «Empreendedorismo». Depois de alguns
anos a trabalhar por conta de outrem, numa empresa da área da publicidade, decidiu abrir o seu
próprio negócio e apostar na sua paixão, a agricultura. Assim nasceu a «Produtos da Nossa Horta»,
que, para além de ser uma marca de produção agrícola, já tem um espaço de venda no Mercado
Municipal e participa regularmente em diversos eventos. 
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Na categoria «Carreira», o galardão foi para Adriana Cavaco, Diretora de Curso da Área
Departamental de Ortoprotesia da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Com
Doutoramento em Engenharia Biomédica na área de materiais aplicados em Ortoprotesia, pela
Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tem também formação avançada em
Nano-Bioengenharia para Medicina, coorganizado pelo Laboratório Internacional de Nanotecnologia e
Instituto de Investigação de Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho; uma Pós-Graduação
em Estudos Avançados em Engenharia Biomédica na Faculdade de Ciência e Tecnologia da
Universidade de Coimbra; e Licenciatura em Ortoprotesia na Escola Superior de Saúde da
Universidade do Algarve. 

  
A última categoria a concurso dizia respeito à «Solidariedade», onde o vencedor foi Ricardo Peres,
voluntário e missionário e membro dos Jovens Sem Fronteiras desde 2007. Logo se iniciou nas
atividades missionárias e desde 2014 que faz parte também da «Sol sem Fronteiras», fazendo parte
da sua Direção Social desde novembro de 2017. E foi através da Solsef que partiu para a sua primeira
experiência de voluntariado internacional, que o levou dois meses para a Guiné Bissau, onde esteve
acompanhar o projeto de cooperação «Edificando Educação» em Calequisse. 

  

 
Terminadas as categorias, foram depois distinguidos os dois melhores alunos finalistas do ensino
secundário de São Brás de Alportel nos anos letivos 2016/17 e 2017/18, Lúcia Nunes e David Ferreira,
respetivamente, e atribuídos nove Prémios Juventude Município, aos jovens Bruno Gomes e Jorge
Loureiro; ao projeto «DIGI 3D - uma solução para a deficiência motora»; às equipas de futsal Casa do
Benfica de São Brás de Alportel e futsal feminino do Grupo Desportivo e Cultural de Machados; ao
Núcleo de São Brás de Alportel dos Jovens Sem Fronteiros; ao Grupo Musical «Young Melody»; ao
Grupo de Jogos Tabuleiro de São Brás de Alportel; e à Associação de Estudantes do Agrupamento de
Escolas José Belchior Viegas.

  
 Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
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