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Parizes vai ter Núcleo 
Interpretativo da 
Serra do Caldeirão
Equipamento será uma nova atração turística do concelho 
de São Brás de Alportel, em conjunto com o novo Centro 
Interpretativo da EN2, no centro da vila
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Está em fase de conclusão o 
novo Centro Interpretativo 
da Serra do Caldeirão, uma 
aposta do município de São 
Brás de Alportel para valori-
zar o interior do concelho. «É 
uma casa de habitação antiga 
que estava abandonada e que 
nós conseguimos comprar. A 
nossa pretensão é dar conti-
nuidade a uma estratégia de 
valorização do património 
e das pessoas», disse Marle-
ne Guerreiro ao «barlaven-
to» à margem da conferên-
cia de imprensa de balanço 
do segundo ano do mandato 
2017/2021, na quarta-feira, 
dia 30 de outubro. Segundo a 
vice-presidente da autarquia, 
o novo equipamento cultural 
irá funcionar em moldes pa-
recidos aos do Centro Museo-
lógico do Alportel.

«Estamos a falar numa ló-
gica de museografia comuni-
tária, na qual é a população re-
sidente que dá apoio na dina-
mização das exposições, abre 
as portas, recebe os turistas e 
visitantes, e desta forma está 
envolvida» no projeto.

«Sabemos que estamos a 
lutar contra o tempo e con-
tra a maré porque se trata de 
uma zona em despovoamen-
to. Esta é mais uma tentativa 
da nossa parte em dar mais 
atratividade» aqueles terri-
tórios através de uma estra-
tégia de promoção dos recur-
sos endógenos, dinamização 
da economia local, desenvol-
vimento do turismo natureza, 
aventura e cultural.

A obra está praticamente 
concluída, mas Marlene Guer-
reiro aponta o início de 2020 
para a inauguração, de forma 
a preparar a «mostra etnográ-
fica» que ali ficará patente.

Enquadrado no Plano de 
Ação de Desenvolvimento de 
Recursos Endógenos (PADRE) 
e respetivo apoio de 70 por 
cento, a execução deste proje-
to pelo montante de 54901,05 
euros, pretende «ser um polo 
dinamizador das potenciali-
dades do território serrano e 
das suas gentes».

Em igual estado encontra-
-se o Centro de Interpretação 
da Estrada Nacional (EN)2, no 
centro de São Brás de Alpor-
tel. «Estamos a falar de um sí-
tio que foi fechado na década 

de 1980. O espólio e o mobi-
liário original estão a ser re-
cuperados e estamos a tratar 
da museografia em conjunto 
com o Museu do Traje», con-
cluiu. O edifício acolhia a sec-
ção de cantoneiros e terá uma 
intervenção cofinanciada pelo 
Plano de Ação de Desenvol-
vimento de Recursos Endó-
genos (PADRE), num investi-
mento de 32801,00 euros. De-
verá abrir no próximo ano. 

Requalificação 
da EN2 é prioridade
Na sua intervenção, Vítor 
Guerreiro, presidente da Câ-
mara Municipal de São Brás 
de Alportel apontou «três as-
suntos de fundo para resol-
ver com o governo. A questão 
da descentralização de com-
petências é algo que estamos 
abertos a receber e que que-
remos muito receber, nomea-
damente na área da educação 
e da saúde. São aquelas que 
têm maior peso e maior im-
pacto quer em termos eco-
nómicos, quer em termos de 
vida das pessoas. Esperemos 
no próximo ano, antes do pra-
zo da obrigatoriedade, vir-
mos a receber essas compe-

tências». Outra questão que 
preocupa o autarca é o com-
bate às alterações climáti-
cas, «Está no nosso dia a dia 
a questão da plantação de ár-
vores, da poupança da água, 
da sensibilização das crianças 
para a mudança de atitudes 
relativamente a estas ques-
tões porque é muito preocu-
pante o futuro a médio e lon-
go prazo. Sentimos a falta de 
água e todos os problemas 
que se avizinham. Temos de 
estar na linha da frente e cada 
um tem de dar o seu contri-
buto em respostas eficientes 
e abrangentes no território».

Guerreiro referiu-se ain-
da ao Centro de Medicina e 
Reabilitação do Sul, que no 
passado recente tanta tinta 

fez correr, e aproveitou a pre-
sença dos jornalistas para 
enviar um recado a Jamila 
Madeira. «Está a funcionar 
muito bem. No hospital de 
dia, isto é, nos tratamentos 
em ambulatório, a resposta é 
rápida e não há lista de espe-
ra. Agora é preciso reforçar 
o pessoal. Há 30 camas para 
internamento, mas podiam 
abrir mais 15. Esperemos 
que agora que temos uma se-
cretária de Estado Adjunta 
algarvia, com grande respon-
sabilidade na área, que mui-
to rapidamente possibilite 
ao CHUA a abertura dos con-
cursos para ali colocar mais 
pessoal. É uma resposta fun-
damental e por isso deve ser 
uma preocupação da região», 

disse. Outro tema quente é a 
requalificação da EN2 «fun-
damental para São Brás de 
Alportel em termos de se-
gurança, de rapidez de aces-
so ao concelho. Esperamos 
ter uma reunião com o IP em 
breve, ainda este mês, para 
nos mostrarem a visão final 
do projeto. Já demos os nos-
sos contributos e as nossas 
sugestões foram acatadas. 
Agora será o ultimar dessa 
proposta para que no pró-
ximo ano esse investimen-
to possa avançar. Estamos 
expectantes pois o traçado 
atual da estrada tem mais de 
70 anos. Hoje os carros e o 
tráfego são bem diferentes e 
precisamos de uma resposta 
diferente», concluiu.

Acácio Martins, Marlene Guerreiro, Vítor Guerreiro e David Gonçalves

«Sentimos que as pessoas 
gostam de viver em São Brás»

Autocaravanas serão bem-vindas

ETAR convertida 
já abasteceu helicópteros

Piscinas fazem sucesso

Marlene Guerreiro, vice-presidente da au-
tarquia sambransense, referiu a importân-
cia que o atual executivo dá à proximida-
de com a população. «Sentimos que as pes-
soas gostam de viver em São Brás», dis-
se aos jornalistas, na quarta-feira, dia 30 
de outubro, numa conferência para tra-
çar o balanço do segundo ano do mandato 
2017/2021. Entre as várias medidas de ca-

riz social, neste período, a autarquia proce-
deu à remodelação de diversos fogos de ha-
bitação social, num investimento superior 
a 150 mil euros. A integração das pessoas 
com deficiência é uma das áreas prioritá-
rias. A autarquia tem ainda em curso vários 
projetos de combate à pobreza e exclusão 
social, assim como de intervenção comuni-
tária nas várias freguesias. 

A nova área de serviço para autocaravanas 
de São Brás de Alportel, integrada no pro-
jeto intermunicipal de criação de uma rede 
para este tipo de turismo, já está a avançar. 
Visa colmatar uma lacuna existente no con-
celho e vai permitir potenciar as oportuni-
dades e os recursos naturais do território, 

assim como reduzir a sazonalidade. A obra 
em execução, no valor de 140 mil euros, 
terá capacidade para 25 autocaravanas. 
Contempla um edifício de apoio com rece-
ção, numa zona próxima do centro urbano 
e das zonas de comércio e serviços, benefi-
ciando ainda de boas acessibilidades.

Segundo Vítor Guerreiro, não houve incên-
dios no concelho graças ao grande trabalho 
de prevenção posto em marcha pela autar-
quia. O autarca destacou o  plano de pre-
venção de incêndios florestais com 24 me-
didas resultantes de diversas parcerias en-
tre o município e um vasto conjunto de en-

tidades locais, regionais e de âmbito nacio-
nal. Um exemplo prático e que já foi útil, é 
o novo ponto de água, na zona sul do con-
celho para abastecimento de helicópteros, 
que aproveita as instalações da antiga Es-
tação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR).

Na continuidade da concretização do Plano 
de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de-
senvolvido pelo município para o Centro His-
tórico de São Brás de Alportel as obras de re-
modelação e requalificação do espaço de la-
zer e animação da Verbena, incluíram as pis-
cinas municipais descobertas, cuja candi-

datura ao programa FEDER conta com uma 
comparticipação de financiamento de 65 por 
cento. Um investimento no valor de 250 mil 
euros que permitiu reabrir aquele equipa-
mento renovado. A atratividade é tal que já 
consolidou a preferência de 25617 utiliza-
dores desde julho, vindos de todo o Algarve.
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