
Estimada/o São-Brasense

PARTIDO SOCIALISTA
São Brás de Alportel

com Experiência 
        e Responsabilidade

por São Brás de Alportel!
Seguimos Juntos

seguimos juntos            seguimosjuntos.sbras@gmail.com              915 801 273

Para par�lhar as suas ideias, neste grande projeto para Todos os são-brasenses, queira contactar-nos:

com Experiência 
        e Responsabilidade por São Brás de Alportel!

Seguimos Juntos

Com EXPERIÊNCIA e RESPONSABILIDADE, Seguimos Juntos, numa nova Etapa, que vai consolidar este projeto de 
Desenvolvimento e Sustentabilidade, na construção de um Futuro melhor para a nossa terra!

Porque temos o conhecimento, a experiência, a ambição e a competência para dar con�nuidade a este trabalho de 
Desenvolvimento e Qualidade de Vida para São Brás de Alportel e para todos os são-brasenses!

SEGUIMOS JUNTOS Porque queremos mais e melhor para São Brás de Alportel!



Aceitei o desafio de recandidatar-me a Presidente da Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas, para 
Seguirmos Juntos por São Brás de Alportel, com Experiência e Responsabilidade! 

Assumo esta missão, consciente de ter honrado os compromissos que assumi convosco no mandato que me 
confiaram em 2013, e conto com o vosso apoio para, juntos, con�nuarmos a levar o nosso concelho pelo caminho 
do Desenvolvimento Sustentável e da Qualidade de Vida!

Acompanhado por uma equipa experiente e conhecedora da realidade da nossa terra e da nossa população, com 
uma a�tude constante de diálogo e proximidade, concre�zámos muitos projetos nas mais diversas áreas e 
inves�mos na nossa maior riqueza: as pessoas! 

A boa saúde financeira do município é para nós um ponto de honra, marca de uma gestão rigorosa e transparente, 
que tem sido a chave para conseguirmos apoiar mais as nossas famílias e aceder a verbas comunitárias para fazer 
mais pelo nosso concelho!

Trabalhámos com dedicação para concre�zar o nosso plano de ação e até superámos os inves�mentos previstos 
nalgumas áreas, como é exemplo a conclusão do anel de acessibilidades circular em torno de São Brás de Alportel, 
caso único no Algarve.

A intervenção solidária junto das famílias que mais necessitam, concre�zada na ampliação de respostas e apoios 
sociais, no acompanhamento a idosos e no apoio aos jovens foi, e será sempre, uma prioridade.

A defesa do ambiente e a promoção dos produtos locais, a sustentabilidade da nossa serra, o apoio às empresas e 
ao empreendedorismo, a dinamização do comércio local e o incremento do turismo cons�tuem o motor do 
desenvolvimento económico em que vamos con�nuar a apostar.

A requalificação dos espaços públicos na vila como nos sí�os do concelho, a ampliação de redes de água e de 
saneamento em todo o Concelho, bem como a aposta num programa cultural abrangente fazem parte de uma 
estratégia global de valorização do concelho e das suas gentes.

A preservação e revitalização do nosso Centro Histórico é outro pilar da nossa ação, que prossegue atualmente nas 
obras de requalificação do Largo de São Sebas�ão e ruas adjacentes, avançando depois para o Quarteirão 4 olhos, 
de acordo com um plano de inves�mentos devidamente planeado, de modo a aproveitar fundos comunitários e 
rentabilizar os recursos financeiros da autarquia, u�lizando com rigor o erário público.

São Brás de Alportel é hoje uma referência a nível nacional, por apresentar uma gestão equilibrada; uma 
extraordinária dinâmica despor�va e cultural em parceria com as associações locais; um parque escolar de 
excelência; equipamentos despor�vos para todos e novas vias de circulação rodoviária e pedonal, acessíveis a 
todos, sinónimo de desenvolvimento, segurança e qualidade de vida!

É por estas conquistas que sen�mos o carinho, o apoio e a confiança, por parte dos nossos munícipes, que nos 
mo�vam a con�nuar a trabalhar pela nossa terra e a lutar sempre, pelos interesses dos são-brasenses.

Por amor à nossa terra, recandidato-me a Presidente da Câmara Municipal, com humildade, verdade e 
determinação, e conto com o apoio de uma equipa conhecedora e responsável, para con�nuarmos este grande 
projeto de desenvolvimento para São Brás de Alportel e para todos os são-brasenses! 

Conto com todas e com todos vós. Sabem que podem sempre contar comigo!

com Experiência 
        e Responsabilidade por São Brás de Alportel!

Seguimos Juntos

Com Experiência e Responsabilidade, Seguimos Juntos, por São Brás de Alportel!

Caras amigas e caros amigos, es�mados são-brasenses,

Vitor Guerreiro

São Brás de Alportel, 12 de abril de 2017


