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Neste momento em que por imperativo da lei, termino o meu terceiro mandato como presidente desta Junta de 
Freguesia de São Brás de Alportel, missão que me foi confiada pela maioria dos são-brasenses, cumpre-me agradecer 
a todos, sem excepção, a colaboração, a simpatia, o carinho e o apoio que senti ao longo destes doze anos. 

Cumpri o que prometi! Abri portas e caminhos para o futuro! Assentei o meu trabalho em projectos sólidos, 
concretizáveis e com viabilidade. Termino esta missão, com a consciência que fiz o meu melhor, mas também com a 
convicção que haverá sempre mais por fazer. Os novos caminhos estão lançados, novas metas se vislumbram no 
horizonte, para darmos continuidade ao trabalho de tornar São Brás de Alportel uma terra cada vez mais 
desenvolvida e mais próxima dos seus cidadãos.

A promessa desta continuidade tem um rosto que todos conhecemos e admiramos. Chama-se João Manuel Fialho 

Rosa! Pessoa da minha inteira confiança com uma experiência de vida que nos toca a todos e que nos aproxima 
ainda mais. Um filho de São Brás de Alportel! Um homem honesto e trabalhador, íntegro e de bom coração que 
dará continuidade a este caminho que fizemos juntos!

Parto com a certeza de continuar junto da minha gente, sempre pronto a ajudar, tal como o tenho feito até 
aqui. Aceitei, com muita honra, o convite para integrar a lista de candidatos à Câmara Municipal, ao lado de 
Vitor Guerreiro, e com todo o meu empenho espero poder contribuir para continuarmos este excelente trabalho 
que tem feito do Município de São Brás de Alportel um exemplo para o país.

Sabem que podem continuar a contar comigo. Bem hajam!

Com experiência e responsabilidade… Seguimos Juntos, por São Brás de Alportel!

Caras e caros amigos, estimados são-brasenses,

Sou candidato a Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com muita honra e com um enorme sentido de responsabilidade.

Aceitei este desafio por amor à minha terra e porque acredito que reúno as condições necessárias para dar continuidade ao grande trabalho 
desenvolvido pela equipa liderada por David Gonçalves. Já estou ligado a este projeto há alguns anos, e sou membro da Assembleia de Freguesia 
desde 2009. Conheço bem a realidade e os desafios, conheço bem a nossa terra e a nossa gente. Sou uma pessoa trabalhadora e empenhada e 
estou preparado para dar o melhor de mim para uma nova etapa da nossa Junta de Freguesia. 

Foram já muitas as conquistas alcançadas, mas temos muitos novos projetos para concretizar: novos serviços para implementar, novas 

competências a desenvolver e toda uma nova dinâmica, para levar a nossa Junta de Freguesia rumo ao futuro, mas sempre, tendo por base sólida os alicerces 

do bom trabalho desenvolvido, a proximidade e o diálogo com as pessoas, a prioridade na área social, no voluntariado, no apoio aos mais 

idosos, tendo sempre por meta o desenvolvimento social do nosso concelho. Connosco, teremos sempre uma Junta virada para 
os são-brasenses, próxima e amiga! 

Irei dar continuidade aos projetos sociais, criando mais respostas e parcerias. A Rede de Voluntariado, a Loja e o Armazém 
Social, a Universidade Sénior, os Seniores em Movimento, o Coração Ativo, sempre em parceria com a Câmara Municipal, 
são projetos fundamentais que merecerão todo o nosso empenho. O apoio ao trabalho das nossas associações que tão 
bem conheço, há mais de vinte anos, será também para mim, sempre, uma prioridade. 

A requalificação do Bairro Graças a Deus; a reabilitação das Fontes e Lavadouros do concelho; a implementação de um 
programa de valorização das tradições e de uma Rede de Campos de Jogos Tradicionais, são também alguns dos nossos 
objetivos para os próximos 4 anos.

Hoje a Junta de Freguesia é já uma grande referência. Estou certo, que juntos, vamos torná-la um modelo para a região e para o país! 
Com novos projetos a pensar em todos: novas atividades e serviços prestados na Junta de Freguesia, um Centro de Convívio 
Sénior a funcionar em pleno, novas ações de promoção do desporto e da saúde, novas parcerias.

Conto com todas e todos os são-brasenses para, juntos, levarmos a Junta de Freguesia no Rumo Certo! 

Com experiência e responsabilidade… Seguimos Juntos, por São Brás de Alportel!

Minhas amigas e meus amigos, são-brasenses,



Estimada/o São-Brasense
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915 801 273

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

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 continuidade 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!
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