
n Aceitei o convite para ser mandatária desta 

candidatura:

n pelo apreço ao trabalho desenvolvido pelos autarcas 

do PS na Câmara Municipal, na Assembleia 

Municipal e na Junta de Freguesia para o 

desenvolvimento do concelho, a qualidade de vida e 

a felicidade dos são-brasenses;

n pelo reconhecimento dos são-brasenses e pela 

confiança, carinho e incen�vo ao projeto “Com 

Experiência e Responsabilidade…Seguimos Juntos 

por S. Brás de Alportel”;

n e pela grande confiança que tenho que, com uma 

equipa renovada, irão dar con�nuidade ao percurso 

de progresso e qualidade de vida que tem levado o 

nosso concelho a ser uma referência na região e no 

país.

Vitor Guerreiro, candidato à presidência da Câmara 

Municipal, geriu os des�nos do concelho de forma 

responsável e exemplar, dirigindo uma equipa 

empreendedora, experiente e conhecedora da 

realidade, uma equipa que sabe concre�zar e que, 

renovada, con�nua ao seu lado no próximo mandato 

Soube manter a saúde financeira da autarquia e 

desenvolveu uma polí�ca de proximidade com as 

pessoas e as associações, promovendo as 

potencialidades do concelho e o seu desenvolvimento, 

com conhecimento, planeamento, rigor, transparência 

e verdade. 

Contou sempre com a indispensável colaboração de 

Ulisses Brito, reconhecido médico, que se apresenta 

como candidato para con�nuar a presidir à Assembleia 

Municipal, órgão de extrema importância.

João Rosa, candidato à presidência da Junta de 

Freguesia, tem, ao longo da sua vida, sido um exemplo 

de cidadania a�va e de amor a S. Brás de Alportel e 

aos são-brasenses, com a sua par�cipação voluntária e 

dedicada em várias associações do concelho e, como 

autarca, na Assembleia de Freguesia.

Pelo conhecimento que tem dos são-brasenses, pela 

dedicação que sempre tem demonstrado às pessoas e, 

principalmente pelas suas caracterís�cas pessoais, 

tenho a certeza que vai dar con�nuidade ao bom 

trabalho do David Gonçalves, renovando o seu 

projeto, como presidente da Junta de Freguesia.

Confio nesta equipa, renovada, de pessoas 

responsáveis, conhecedoras e com provas dadas, que 

amam a sua terra e que estão sempre prontas a 

trabalhar, para defender os interesses de São Brás de 

Alportel, dos são-brasenses.

Com EXPERIÊNCIA E RESPONSABILIDADE, 

seguimos juntos por São Brás de Alportel!

53 anos, Presidente da Direção da Associação Coração 100 Dono

Sou mandatária para a causa animal por esta candidatura porque acredito e me 

iden�fico com este projeto...

Quero dar con�nuidade a tudo o que de bom tem sido feito pelo concelho e 

principalmente pela causa que defendo. Apoio para seguirmos juntos, por um 

São Brás cada vez melhor, com esta equipa que está sempre presente quando 

precisamos!

42 anos, assistente comercial

Aceitei com orgulho o convite para ser mandatário para a inclusão das pessoas 

com deficiência porque este é um projeto com futuro. 

Conheço estas pessoas há muito tempo, sei que posso sempre contar com elas 

e que com esta equipa as acessibilidades para todos vão chegar cada vez mais 

longe. Já muito foi feito e darei o meu contributo para con�nuarmos a fazer da 

nossa terra um lugar onde todos se possam sen�r bem e ser felizes. Esta é a 

minha luta e a minha maior causa!

65 anos, Bombeiro Voluntário / Provedor do Munícipe Estrangeiro / 

Voluntário da Rede «São Brás Solidário».

É com orgulho que aceitei este convite para ser mandatário para a comunidade 

estrangeira residente em São Brás de Alportel. Tenho acompanhado o trabalho 

desta equipa que tem sido muito posi�vo.

Queremos con�nuar a fazer de São Brás uma vila modelo, onde todos podem 

ter conforto e dignidade e sen�r-se felizes, com segurança, para todos. Juntos, 

com a ajuda de todos vamos con�nuar a fazer mais e melhor.

Mandatária da Candidatura 

Confiamos na Experiência! 

Somos uma equipa de pessoas conhecedoras da nossa terra, 

comprometidas com a nossa Gente!

Sabemos que o Futuro é Hoje! E que é no presente que o construímos, 

com planeamento, com visão, com rigor! 

É com todos que queremos continuar a trabalhar: com as famílias, com 

as associações, com as empresas, com toda esta comunidade ativa e 

empreendedora, que é a nossa maior riqueza!

Contamos consigo para seguirmos juntos por São Brás de alportel... 

Com Experiência e Responsabilidade!

Nídia Amaro
Mandatária para a defesa dos animais

Mandatário para a integração da comunidade 
estrangeira

Mandatário para a inclusão das pessoas 
com deficiência 

Marisa Teixeira

Alejandro Barcia
Mandatários

Carlos Santos

Nídia Amaro

Marisa Teixeira

Alejandro Barcia

Carlos Santos
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seguimosjuntos.sbras@gmail.com

915 801 273

Todos fazemos São Brás de Alportel! Contamos também com o seu contributo!

Juntos construímos um futuro melhor!
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Es�madas e es�mados são-brasenses,

É com humildade e sen�do de dever 

que aceitei recandidatar-me a 

Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel. 

Um compromisso de confiança que 

quero renovar com todos os são-

brasenses, para SEGUIRMOS JUNTOS 

POR SÃO BRÁS DE ALPORTEL, COM 

EXPERIÊNCIA E RESPONSABILIDADE! 

Orgulho-me de liderar uma equipa 

competente e conhecedora da 

realidade da nossa terra e da nossa 

população. Juntos, com uma a�tude de 

diálogo e proximidade, trabalhamos 

todos os dias, nas mais diversas áreas, 

para um mesmo obje�vo: o 

desenvolvimento sustentável do nosso 

concelho e a qualidade de vida de 

todos os são-brasenses! 

É uma imensa honra poder contar nas 

nossas listas,  aos diferentes órgãos, 

com pessoas que tanto têm feito pelo 

desenvolvimento da nossa terra, quer 

seja no mundo do trabalho, quer seja 

no associa�vismo, na par�cipação 

cívica e responsável na sociedade.

As pessoas são a nossa maior riqueza. 

Esta comunidade a�va e 

empreendedora  mo�va-nos a 

con�nuar a trabalhar!

São Brás de Alportel é já uma 

referência a nível nacional, por 

apresentar uma gestão equilibrada, 

uma intervenção solidária junto das 

famílias que mais necessitam, 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!

Trabalhámos com dedicação para 

concre�zar o nosso plano de ação e até 

superámos os inves�mentos previstos 

nalgumas áreas. Pautados por uma 

gestão exigente do erário público e um 

planeamento ambicioso conseguimos 

recorrer a fundos comunitários e 

conquistar mais equipamentos, 

serviços e infraestruturas para o bem-

estar de toda a comunidade.

O trabalho realizado durante estes 

úl�mos 4 anos é a prova da nossa 

determinação e capacidade para 

con�nuarmps este grande projeto de 

desenvolvimento sustentável.  

Já percorremos um longo caminho, 

muitas foram as conquistas alcançadas, 

mas São Brás de Alportel e os são-

brasenses merecem mais, merecem 

que con�nuemos a avançar numa nova 

etapa que vai consolidar a nossa 

economia local, reforçar a atra�vidade 

do nosso território e inves�r ainda mais 

no bem-estar das famílias.

Agradeço a todos os munícipes que 

têm manifestado o seu apoio à nossa 

candidatura e se têm juntado a nós 

com os seus valiosos contributos, para 

este projeto autárquico,  que é de 

todos os são-brasenses.

Conto com todas e com todos vós. 

Sabem que podem sempre contar 

comigo!

Com Experiência e Responsabilidade, 

Seguimos Juntos, por São Brás de 

Alportel!

Porque aderi a este projeto? 

Pertenço à Assembleia Municipal de São 

Brás de Alportel desde 1998, como 

independente, integrado nas listas do 

Par�do Socialista.

Tudo começa com o saudoso Dr. José 

Pires, tendo con�nuado com o Eng.º 

António Eusébio e agora com o Dr. Vítor 

Guerreiro. São Brás de Alportel tem �do 

um desenvolvimento muito grande, ao 

longo destes anos, têm sido feitas 

inúmeras obras, à vista de todos. Todo 

este trabalho tem contribuído para a 

melhoria da qualidade de vida dos são-

brasenses, razão porque hoje é muito 

bom viver em São Brás. Mas o centro da 

nossa atenção são as pessoas, e por isso 

muito para além das obras realizadas, 

tem exis�do todo um trabalho de apoio 

social às famílias e aos mais necessitados, 

contribuindo para uma sociedade mais 

justa e equilibrada, o que para mim é a 

marca mais importante desta equipa que 

me orgulho de integrar.

E tudo isto é conseguido com um 

equilíbrio financeiro notável, havendo 

capacidade financeira para con�nuar a 

fazer obras e a apoiar as pessoas, um 

exemplo para todo o país!

Porque me candidato à Presidência da 

Assembleia Municipal? 

Porque acredito nesta equipa que gere os 

des�nos do nosso Município, são pessoas 

honestas, dedicadas em servir os são-

brasenses, trabalhadoras e com ideias 

para con�nuar a desenvolver o nosso 

concelho. O Presidente Vitor Guerreiro 

tem demonstrado a sua vontade e 

capacidade para con�nuar a desenvolver 

São Brás de Alportel. Assim, tendo sido 

convidado para par�cipar nesta lista, é 

com grande orgulho e sa�sfação que 

darei o meu contributo, a uma equipa 

com qualidade e competência para 

con�nuar o trabalho destes anos, porque 

há sempre novos desafios e necessidades 

e esta equipa conhece-os bem, porque 

está perto das pessoas e trabalha 

diariamente para ajudar a resolver os 

seus problemas.

A Assembleia Municipal é um órgão 

muito importante para permi�r ao 

execu�vo da Câmara, e ao seu Presidente, 

a realização das obras necessárias para a 

melhoria da qualidade de vida dos são-

brasenses, naquelas que são as decisões 

mais importantes a nível do planeamento 

e da estratégia. 

Para que São Brás de Alportel con�nue a 

desenvolver-se de forma harmoniosa e 

equilibrada, é necessário que os 3 órgãos: 

Câmara Municipal, Assembleia Municipal 

e Junta de Freguesia, estejam em 

consonância e trabalhem na mesma 

direção. 

Seguimos Juntos!

Candidato a Presidente da Câmara Municipal Candidato a Presidente da Assembleia Municipal

É com elevado sen�do de 

responsabilidade que aceitei ser 

candidato à Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel, apresentando a 

minha total disponibilidade para estar 

ao serviço da comunidade, na honrosa 

missão de liderar os des�nos da 

freguesia da minha terra. 

Irei trabalhar para dar con�nuidade 

aos projetos que a Junta de Freguesia 

tão bem tem desenvolvido e para 

alargar a sua ação a outras áreas, num 

trabalho em ar�culação com a Câmara 

Municipal e numa polí�ca de 

proximidade junto da comunidade. 

Procurarei sempre estar ao lado de 

todos, con�nuar a dar prioridade à 

solidariedade e ao apoio a toda a 

população, desde os mais jovens até 

aos menos jovens, que nos merecem 

especial atenção. A Universidade 

Sénior con�nuará a ser uma bandeira 

da Junta de Freguesia no desafio que é 

o envelhecimento a�vo e saudável da 

nossa população sénior. 

Faço parte deste grande projeto, como 

elemento da Assembleia de Freguesia 

desde 2009. Todos me conhecem e 

sabem que sou uma pessoa 

trabalhadora, empenhada e 

persistente. Lutarei para alcançar os 

obje�vos que se apresentam, ao lado 

de uma equipa de reconhecido valor, 

cons�tuída por são-brasenses 

profundamente conhecedores das 

nossas gentes. 

O conhecimento, inicia�va, 

proximidade e interação são os trunfos 

da equipa que lidero para encontrar as 

soluções mais dignas e adequadas a 

cada são-brasense.

Tendo o movimento associa�vo um 

papel muito importante a a�vo na vida 

da nossa comunidade, que tão bem 

conheço, e em que par�cipo há mais 

de duas décadas, dedicarei o meu 

saber e a experiência para reforçarmos 

as parcerias já existentes e apoiarmos 

as suas inicia�vas. Sei bem o que é 

estar ao lado de pessoas a�vas que 

sonham, projetam e criam, elevando o 

nome do nosso concelho, como uma 

referência aos mais diversos níveis. 

Com muito orgulho, integro como 

Candidato a Presidente da Junta de 

Freguesia este projeto liderado por 

Vitor Guerreiro, pessoa a quem 

confiámos os des�nos do nosso 

concelho há 4 anos e em quem 

con�nuamos a depositar a maior 

confiança, pelo excelente trabalho 

desenvolvido e por tudo o que 

acreditamos que con�nuará a fazer, 

pelo futuro da nossa terra!

Com experiência e responsabilidade 

Seguimos Juntos por São Brás de 

Alportel!

Conto convosco para con�nuarmos a 

trabalhar pela nossa terra e pela 

nossa Gente!

Podem contar comigo!

Candidato a Presidente da Junta de Freguesia

João Rosa

§ 46 anos

§ Técnico Comercial

§ Vice-Presidente da 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
São Brás de Alportel desde 
2012

§ Vogal da Direção da União 
Desportiva e Recreativa 
Sambrasense desde 2014

§ Colaborador do Rancho 
Típico Sambrasense 

§ Colaborador da Associação 
Cultural Veredas da 
Memória

§ Formado em Rádio 
Jornalismo 

§ Colaborador do Jornal 
Sambrasense desde 2016

§ Colaborador na Rádio São 
Brás desde os anos 1980 
até 2011

§ Membro da Assembleia 
Freguesia desde 2009

Ulisses Brito

§  Independente

§ 60 anos

§ Licenciado em Medicina

§ Médico

§ Diretor do Serviço de 
Pneumologia do Centro 
Hospital Universitário do 
Algarve

§ Assessor Regional do Plano 
de Luta Anti-Tuberculose do 
Algarve

§ Competência em Gestão de 
Serviços de Saúde, pela 
Ordem dos Médicos

§ Especialista em Medicina do 
Trabalho

§ Presidente do Conselho Sub 
Regional do Algarve da 
Ordem dos Médicos desde 
2011

§ Membro da Assembleia 
Municipal de São Brás de 
Alportel desde 1998 e 
Presidente desde 2014

Vitor Guerreiro

n 47 anos

n Licenciado em Psicologia

n Membro da Assembleia 
Municipal de 1995 a 2001

n Vereador desde 2012, Vice-
Presidente desde 2005 e 
Presidente da Câmara 
Municipal desde 2013

n Presidente da Assembleia 
Geral das Águas do Algarve 
desde 2015

n Membro suplente da 
delegação portuguesa no 
Comité das Regiões, desde 
2014

n Presidente do Conselho da 
Comunidade do ACES Central 
(Centros Saúde) desde 2014

n Secretário da Assembleia da 
Associação de Música do 
Algarve desde 2006

n Diretor do Centro de 
Inspeções Técnicas de 
Veículos de São Brás e Guia

n Sócio Fundador da 
Associação Jovem 
Sambrasense

n Membro Grupo Juvenil  
Acordeonistas 1984 -1992

n Socorrista Voluntário Cruz 
Vermelha desde 1995

n Presidente da Comissão 
Política Concelhia PS São Brás 
desde 2012

João Rosa

Vitor Guerreiro Ulisses Brito João Rosa

Vitor Guerreiro

Ulisses Brito
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