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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

23 DE NOVEMBRO DE 2016 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel acerca da 

atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 26 de setembro de 2016. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2017 – ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA, GRANDES 

OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, MAPA DE PESSOAL E 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS. 

O executivo municipal deliberou, por maioria, aprovar os documentos previsionais para 

2017. Fazendo face à situação ainda complexa da economia do país, ao qual o município 

de São Brás de Alportel não é indiferente, com este Orçamento, pretende o executivo 

municipal fazer cumprir o projeto de desenvolvimento que assumiu e, nesse sentido, 

realizar investimentos de forma a dar continuidade à execução do programa de ação que 

tem vindo a incrementar, direcionado para o progresso do município e para a promoção 

da qualidade de vida e bem-estar das populações, mediante a melhoria das 

infraestruturas rodoviárias, de saneamento e de abastecimento de água, bem como a 

ampliação da rede de equipamentos municipais e das respostas sociais disponibilizadas à 

comunidade, as quais se assumem vitais para combater o desemprego e promover a 

inclusão social. 

O Plano Plurianual de Investimentos orça em € 1.478.726,00 (um milhão, quatrocentos e 

setenta e oito mil, setecentos  e vinte e seis euros), como verba total. Quanto às 

“Atividades Mais Relevantes” o seu valor global é de € 5.281.167,00 (cinco milhões, 

duzentos oitenta e um mil, cento e sessenta e sete euros). 
Orçamento da Receita-resumo 2017 % 

Receitas Correntes  10.449.492,00  88,85%  

Receitas de Capital  1.311.184,00  11,15%  

TOTAL GERAL  11.760.676,00  100,00%  

 
Orçamento da Despesa-resumo 2017 % 

Despesas Correntes  9.819.087,00  83,49%  

Despesas de Capital  1.941.589,00  16,51%  

TOTAL GERAL  11.760.676,00  100,00%  
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ii. CÓDIGO DE CONDUTA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Código de Conduta do 

Município de São Brás de Alportel, código este que estabelece os princípios gerais de boa 

conduta administrativa que devem ser reconhecidos e adotados por todos os 

colaboradores e trabalhadores ao serviço do Município de São Brás de Alportel, sem 

prejuízo de outras normas de conduta aplicáveis nos termos da lei presente proposta. 

(Reunião – 31/10/2016) 

iii. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a fixação da percentagem de 5% 

(cinco por cento) na participação no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal em São 

Brás de Alportel, definida para o ano em curso e propor à Assembleia Municipal a sua 

aprovação, considerando que esta verba constituí para este município um fator 

determinante para o desenvolvimento de ações conducentes a proporcionar melhor 

qualidade de vida aos seus cidadãos, face às contingências financeiras com que a 

autarquia se depara. 

(Reunião – 31/10/2016) 

iv. DEFINIÇÃO DAS TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMI E REDUÇÃO DA TAXA PARA AGREGADOS 

FAMILIARES COM DEPENDENTES. 

Tendo em consideração que as taxas do imposto municipal sobre imóveis deverão ser 

fixadas de acordo com os seguintes limites: Prédios rústicos: 0,8%; (fixo) e Prédios 

urbanos – de 0,3% a 0,45%, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor a 

taxa de 0,42% (zero, vírgula, quarenta e dois por cento) para os prédios urbanos, 

reduzindo-a deste modo 2 pontos percentuais em relação ao ano transato.  

Deliberou ainda o executivo municipal aprovar a redução da taxa de IMI (Imposto 

Municipal de Imóveis), aos agregados familiares com dependentes de acordo com a 

tabela abaixo: 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 dependente  20 

2 dependentes 40 

3 ou mais dependentes 70 

(Reunião – 31/10/2016) 

v. REUNIÕES MENSAIS COM STAL. 

Com uma periodicidade regular, o executivo tem vindo a reunir com o Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local (STAL) – Câmara Municipal de São Brás de 
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Alportel de modo a potenciar uma maior proximidade e união com os colaboradores 

desta autarquia. Esta prática evidencia o interesse e a preocupação em conhecer a 

realidade vivida pelos colaboradores e a vontade de melhorar as suas condições de 

trabalho, criando condições que levem à melhor resolução de problemas, e de fomentar 

um melhor desempenho e o acréscimo de motivação no local de trabalho. 

vi. JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 14.000,00 (catorze mil 

euros) à Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, na sequência da solicitação efetuada 

pela mesma no sentido de ser disponibilizada a verba prevista no âmbito da parceria na 

área da Habitação e Ação Social. 

(Reunião – 31/10/2016) 

vii. AMAL – CONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – CONTRATO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de delegação de 

competências do Município na AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, relativo 

ao Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros. 

(Reunião – 31/10/2016) 

viii. OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DOS SONS. 

Encontra-se em execução uma intervenção na Oficina dos Sons para proporcionar 

algumas melhorias naquele espaço, nomeadamente: a execução de uma nova porta para 

o exterior, a substituição de janelas laterais e a pré instalação ar condicionado, um 

conjunto de trabalhos que vêm melhorar significativamente o conforto e o isolamento 

acústico daquele edifício da autarquia. 

Esta obra foi adjudicada à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda. pelo montante global 

de € 9.260,16 (IVA incluído) e tem um prazo previsto para a sua conclusão de 30 dias. 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

i. “MUNICÍPIO RESILIENTE”. 

O Município de São Brás de Alportel aderiu à Campanha “Cidades Resilientes”, um projeto 

de partilha de boas práticas a nível nacional e internacional com vista a reduzir os riscos e 

as vítimas de catástrofes. Assumir este compromisso permite reconhecer o investimento 
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e o trabalho que o concelho algarvio tem vindo a desenvolver nos últimos anos na área da 

proteção civil. 

A Campanha “Cidades Resilientes” prevê o cumprimento dos objetivos estabelecidos no 

Quadro de Ação de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030, aprovado 

por cerca de 200 países, e a implementação dos “10 Princípios da Cidade Resiliente”, numa 

estratégia concertada para a prevenção, preparação e mitigação de riscos ao nível local. 

ii. EXERCÍCIO NACIONAL “A TERRA TREME”. 

No dia 13 de outubro, assinalou-se o Dia Internacional para a Redução de Desastres 

Naturais, e o Município de São Brás de Alportel aderiu a mais esta iniciativa proposta pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, tendo assinalado a efeméride com o exercício 

público de cidadania “A Terra Treme” – que decorreu às 11h06 com a simulação de um 

sismo para apelar aos munícipes que recordem os procedimentos a adotar antes, durante 

e depois de uma ocorrência deste género. 

iii. BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS. 

No âmbito do Plano Global de Pavimentação foi executada uma nova fase de trabalhos de 

beneficiação, contemplando diversos caminhos florestais nos sítios da Várzea do Velho, 

Tareja, Juncais e Cerro do Botelho, numa empreitada adjudicada à empresa António José 

de Brito pelo montante global de € 9.794,00 (IVA incluído). 

Esta obra vem permitir melhor acessibilidade dos proprietários aos terrenos e uma maior 

eficiência no uso pelos meios de combate aos fogos florestais, sendo esta mais uma 

intervenção desenvolvida como base às medidas prioritárias de proteção civil. 

 

III. SEGURANÇA. 

i. CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA. 

A Câmara Municipal recebeu, no dia 2 de novembro, a visita da Secretária de Estado 

Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, para avaliar as condições e preparar a 

criação de um Contrato Local de Segurança para São Brás de Alportel. 

Esta iniciativa, de âmbito nacional, virá consolidar e legitimar todo o vasto trabalho já 

desenvolvido pela autarquia, em rede com as entidades locais, na prevenção da 

criminalidade, nomeadamente no combate à delinquência juvenil, na redução de 

vulnerabilidades sociais e na promoção da cidadania. Uma estratégia que dá prioridade à 

prevenção assente na coesão social, com vista a construir um futuro ainda mais seguro e 

inclusivo. 
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IV. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. 

i. PLANO VALE MAIS FAMÍLIA | VALE + EDUCAÇÃO - ANO LETIVO 2016/2017. 

Concluiu-se no término de outubro a entrega dos Vale + Educação referentes ao ano 

letivo de 2016/2017, em virtude da deliberação do executivo municipal aprovando a sua 

atribuição aos alunos do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico inscritos no Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas e residentes no concelho. 

Recorda-se que atendendo à Lei de Orçamento de Estado (n.º 1 do art.º 127.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março) contemplar a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os 

estudantes do 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, os montantes de incentivo concedidos 

pela Câmara Municipal para cada aluno/a para todo o ano letivo de 2016/2017 foram de: €20 

para o 1.º ano do 1.º ciclo; e €30 para os 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo e para o 2.º ciclo. 

Esta foi mais uma importante iniciativa da Câmara Municipal, integrada no Plano de 

Medidas de Apoio à Família- Vale + Família-, cujo intuito reside em promover incentivos 

específicos que conduzam, por um lado, à melhoria das condições educativas / 

formativas, por outro lado; à fixação e melhoria das condições de vida das famílias e das 

crianças em particular que podem ser potenciadoras de maior motivação dos alunos e da 

comunidade educativa como um todo, e, ainda, ao incentivo ao comércio local dado que 

os vales apenas podem ser descontados nas papelarias localizadas no concelho. 

ii. BOLSAS DE ESTUDO 2016/2017 – ESTABELECIMENTO DO NÚMERO DE NOVAS BOLSAS DE 

ESTUDO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estabelecimento do número 

máximo de duas (2) novas bolsas, a conceder no ano letivo 2016/2017, para alunos a 

ingressar pela primeira vez no ensino superior e dar continuidade à atribuição das bolsas 

concedidas nos anos letivos anteriores, nas condições estabelecidas no capítulo IV do 

mesmo regulamento. 

Com vista a fomentar a coesão social e a qualidade de vida dos seus munícipes a Câmara 

Municipal criou, em 2011, esta nova medida de apoio que todos os anos atribui bolsas 

permitindo que estes jovens possam prosseguir os seus estudos no ensino superior. As 

Bolsas de Estudo são atribuídas a alunos que ingressam no ensino superior e que 

apresentam um bom aproveitamento e mérito escolar mas que, apesar de comprovadas 

dificuldades económicas, não recebem qualquer apoio financeiro atribuído pelo Estado.  

Desde que foi implementada, esta medida já permitiu apoiar individualmente 10 jovens são-

brasenses, em diversas áreas de formação, o que corresponde, à atribuição de 21 bolsas de 
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estudo (uma vez que as bolsas são renováveis anualmente, se o aluno apresentar bons 

resultados), representando um investimento total superior a 20 mil euros. 

A Câmara Municipal publicou, em edital e no sítio do município na Internet (www.cm-

sbras.pt) a abertura do concurso para a atribuição de novas bolsas de estudo, sendo que 

os processos de candidatura encontra-se a decorrer até 30 de novembro, podendo as 

mesmas ser entregues nos Serviços Sociais da Câmara Municipal, sedeados no Centro de 

Apoio à Comunidade. 

(Reunião – 06/10/2016) 

iii. AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 2016/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência do montante de 

€ 7.805,50 (sete mil, oitocentos e cinco euros e cinquenta cêntimos) para o Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no âmbito do apoio à aquisição de material escolar, senhas 

de refeitório e valores de prolongamento de horário, sendo € 2.055,00 referente aos 

alunos do Pré-Escolar e € 5.750,50 aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

(Reunião – 06/10/2016) 

iv. TRANSPORTE ESCOLAR. 

Durante o período escolar a Câmara Municipal continua a disponibilizar um serviço de 

transporte diário a cerca de 550 crianças e jovens do concelho que frequentam as escolas 

do Agrupamento José Belchior Viegas, na sua deslocação diária para as aulas.  

Este serviço municipal abrange 25 circuitos no território concelhio, com recurso a sete 

motoristas e nove viaturas, uma das quais está dotada de um sistema apropriado para o 

transporte de pessoas com mobilidade condicionada, de modo a garantir uma deslocação 

com conforto e segurança para todos os passageiros.  

O Serviço de Transporte Escolar é uma medida de apoio à educação executada pela Câmara 

Municipal que prevê auxiliar os pais e familiares dos alunos nas rotinas criadas durante o 

período escolar, garantindo o transporte dos alunos residente no concelho para a escola que 

frequentam, permitindo que estes jovens não sejam privados do acesso à educação. 

 

V. JUVENTUDE 

i. PRÉMIOS JUVENTUDE 2016. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para a edição de 

2016 dos Prémios Juventude do Município de São Brás de Alportel, iniciativa promovida 
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pela Câmara Municipal, cuja 1.ª edição ocorreu em 2004, com o objetivo de premiar os 

jovens são-brasenses, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, que se 

distinguem em distintas áreas: Artes / Carreira / Cidadania / Ciência e Investigação / 

Desporto / Empreendedorismo / Letras / Música / Solidariedade, de modo a constituir um 

incentivo e motivação para as mais jovens gerações. 

A iniciativa integra ainda a atribuição de Prémios Juventude Município e Prémios - melhor 

aluno finalista do ensino secundário. 

O regulamento e demais informações pode ser consultado em http://www.cm-sbras.pt. 

(Reunião – 06/10/2016) 

 

VI. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL. 

Reuniu o Presidente da Câmara Municipal, no passado dia 29 de outubro, com o Ministro 

da Saúde de modo a melhor compreender a avaliação que este último faz do 

funcionamento do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul – CMR Sul, e solicitar as 

medidas necessárias e adequadas para que seja retomado o funcionamento em pleno e 

em qualidade de uma das unidades de saúde mais relevante do concelho, dotada de uma 

abrangência extrarregional, e com um trabalho na área da reabilitação física digno de 

reconhecimento nacional e internacional, tendo sido assegurado pelo Ministro que a 

solução seria anunciada no início de 2017, e que a Câmara Municipal seria informado 

durante o processo de decisão da mesma. 

ii. 50 ANOS DE NASCIMENTO DO HOSPITAL JOSÉ LOURENÇO VIEGAS. 

Para assinalar o cinquentenário do HOSPITAL JOSÉ LOURENÇO VIEGAS, edifício da maior 

importância na História e na vida da comunidade são-brasense, à Santa Casa da 

Misericórdia, entidade proprietária do edifício, associaram-se as autarquias locais: 

Município e Junta Freguesia de São Brás de Alportel, para promover um programa 

comemorativo, aberto a toda a população. Assim, no dia 6 de novembro, domingo, 

realizou-se uma Sessão Solene Comemorativa dos 50 anos da inauguração do Hospital 

José Lourenço Viegas, no edifício do atual Centro de Saúde.  

Concretizando uma aspiração partilhada durante décadas pela comunidade são-brasense, 

na década de 1960, o ilustre são-brasense José Lourenço Viegas tomou a si a benemérita 

iniciativa de construir e ofertar à sua terra o tão desejado Hospital de São Brás, realizando 

a custas suas a obra de construção do edifício e o apetrechamento do mesmo com todos 

os equipamentos necessários. Volvidos alguns anos, a 6 de novembro de 1966, era 

http://www.cm-sbras.pt/
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inaugurado o Hospital José Lourenço Viegas, que atualmente alberga o Centro de Saúde 

de São Brás de Alportel, onde funcionam a Unidade de Cuidados na Comunidade UCC Al-

Portellus e a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de São Brás de Alportel, de 

portas abertas, há meio século, a toda a população são-brasense. 

O programa comemorativo integrou também a realização de uma tertúlia para partilha de 

memórias e testemunhos destas cinco décadas de história, no dia 18 de novembro, no 

espaço do Museu do Traje. 

iii. PLANO VALE + FAMÍLIA | VALE + NATALIDADE. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel continua a atribuir o Vale + Natalidade a 

todas as crianças que nascem durante o corrente ano e com registo de naturalidade neste 

concelho. Ao mesmo tempo é ainda entregue o “Kit Cidadão” que consiste numa bolsa 

onde se encontra compilado todo um conjunto de informações úteis para a melhor 

integração do novo cidadão da comunidade. 

Esta medida resulta do intuito da autarquia em apoiar as famílias, incentivar a natalidade 

e ao mesmo tempo dinamizar o comércio local, consciente que está dos momentos 

conturbados vividos no país nos últimos anos, e nos consequentes impactos refletidos nas 

rotinas e hábitos de consumo da população, em geral, e das famílias, em particular. 

iv. DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS. 

O Município de São Brás de Alportel adquiriu desfibrilhadores automáticos externos 

(DAE) para equipar os edifícios do Pavilhão Municipal e das Piscinas Municipais Cobertas, 

numa estratégia de prevenção e segurança, a pensar no bem-estar e na saúde do público 

que habitualmente frequenta estes espaços.  

As doenças cardiovasculares representam um dos mais graves problemas de saúde em 

Portugal e um número significativo das mortes evitáveis ocorre fora do contexto 

hospitalar. Uma vez que o único tratamento eficaz para a situação mais frequente 

(fibrilhação ventricular) é a desfibrilhação elétrica e que a probabilidade de sobrevivência 

é tanto maior quanto a rapidez da ação de desfibrilhação, o INEM lançou o Programa 

Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE) com vista a aumentar os casos 

de sobrevivência neste género de ocorrências. 

Empenhado em oferecer uma melhor resposta na possível ocorrência de situações de 

paragem cardiorrespiratória, o município são-brasense aderiu ao programa e obteve 

licenciamento por parte do INEM para aquisição de equipamentos DAE e formação 

específica para os técnicos que trabalham nos serviços municipais onde os respetivos 

equipamentos foram instalados. 
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VII. AÇÃO SOCIAL. 

i. INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba mensal de € 70,00 

(setenta euros), durante 3 meses, com efeitos retroativos a outubro, a pagar à 

Comunidade Terapêutica Clínica do Outeiro, na sequência de uma deliberação anterior 

(26/01), de modo a fazer face às despesas inerentes ao internamento de um munícipe são-

brasense e atendendo à situação de débil contexto económico e social do agregado 

familiar em que o jovem se insere. 

(Reunião – 13/10/2016) 

ii. MÊS SÉNIOR – ATIVIDADES COMEMORATIVAS. 

| CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS: A ARTE DE ENVELHECER” | 

Realizou-se no dia 28 de outubro, no bar do Cine Teatro de São Brás de Alportel, a tertúlia 

“AQUI ENTRE NÓS: A ARTE DE ENVELHECER” que contou com a presença de Isabel Dias e 

diversos testemunhos. Este programa comemorativo integrou um conjunto de outras 

ações dirigidas à comunidade sénior. 

iii. PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

| ENVOLVE – INTERVENÇÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO | 

A câmara municipal promoveu, no âmbito do projeto de intervenção comunitária 

ENVOLVE -, Workshops de trabalhos manuais com materiais recicláveis, na sede do 

Grupo Desportivo de Machados e no Centro Museológico do Alportel, respetivamente nos 

dias 12 e 26 de outubro. No mês de novembro, no dia 9, ocorreu a sessão sobre Vendas 

agressivas, que contou com a colaboração da DECO, na sede do Grupo Desportivo e 

Cultural de Machados e a sessão sobre Serviços essenciais: os seus direitos enquanto 

sénior, no dia 16 e no espaço do Centro Museológico do Alportel. 

| PROJETO MAIS VIVER MAIS APRENDER | 

No mês de outubro, o Projeto Mais Viver Mais Aprender efetuou uma Mostra de fotografias 

das atividades do ano transato e a apresentação do programa para 2016/2017, no dia 7 no 

Centro de Convívio dos Parises, no dia 14 na Quinta do Peral e no dia 21 na Mesquita. 

No mês de novembro, no dia 4, no Centro de Convívio de Parises, decorreu a sessão sobre 

Alguns cuidados de saúde para Séniores: ativação 112 e que contou com a colaboração dos 

Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; e no dia 11, na Quinta do Peral, a sessão Lar 

doce Lar: Os seus direitos enquanto sénior, e que contou com a orientação da DECO. 
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Esta continua a ser uma organização conjunta da UCC Al-Portellus e da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel. 

| ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ | 

O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz mantém uma oferta de atividades regular, no 

âmbito do programa de atividades de intervenção comunitária “Bem-me-quer”, 

constituída por atividades de cariz recreativo e desportivo, bem como ações de 

informação e sensibilização, nas quais se incluem ateliês de artes, aulas de informática, 

ginástica, workshops, manhãs de culinária, bem como visitas temáticas. 

 

VIII. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito do Programa “Mão Amiga”, 

atribuir um apoio no valor de € 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta euros) a um 

agregado familiar alargado e vulnerável, mediante a respetiva fundamentação técnica, 

para a execução de uma pequena intervenção necessária à melhoria das condições de 

bem-estar e segurança. Desde que o programa foi criado, em 2009, enquanto medida 

social que visa oferecer respostas concretas e adequadas às necessidades das famílias 

são-brasenses, já foram apoiados 30 agregados familiares e atribuídos apoios para 

realização de obras num valor total superior a € 150.000. 

(Reunião – 13/10/2016) 

ii. PINTURA DE HABITAÇÕES CAMARÁRIAS DO BLOCO A DO BAIRRO SOCIAL. 

Dando continuidade à contínua execução de obras de manutenção no Parque de 

Habitação Municipal, encontra-se em curso a pintura de habitações camarárias do bloco A 

do Bairro Social que foi adjudicada a João Manuel Contreiras, pelo montante global de € 

8.215,74 (IVA incluído). Esta intervenção vem melhorar amplamente a qualidade estética 

daqueles edifícios e dignificar aquela área residencial. 

 

IX. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. PRÉMIO NACIONAL “MOBILIDADE EM BICICLETA”. 

O Município de São Brás de Alportel recebeu, no dia 21 de setembro, o Prémio Nacional 

“Mobilidade em Bicicleta”, na Categoria Autarquias, atribuído pela Federação Portuguesa 
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de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. As boas práticas adotadas em prol da 

utilização da bicicleta estiveram na origem da conquista deste prémio nacional. 

A nova sinalética de sensibilização ao motorista para se distanciar do ciclista 1,5m e 

respeitar a sua zona de circulação; a vasta extensão da ciclovia/rede de passeios acessíveis 

do concelho, superior a 5 Km; e a aquisição de uma frota 100% ecológica, composta por 

conjunto de bicicletas que foram disponibilizadas nos Serviços Municipais, podendo ser 

utilizadas pelos funcionários da Câmara Municipal, foram as principais medidas que 

levaram a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) a 

entregar este prémio ao Município de São Brás de Alportel. 

O Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta” é atribuído desde 2006 e na sua XI edição 

veio reconhecer o esforço e trabalho da Câmara Municipal de São Brás de Alportel na 

promoção da utilização da bicicleta, na criação de melhores condições para a sua 

circulação na via pública e na divulgação de iniciativas e atividades que estimulem ao seu 

uso, visto São Brás de Alportel ser um município onde “a mobilidade sustentável e a 

eficiência energética sempre foram uma prioridade”, como constatou a FPCUB. 

ii. REQUALIFICAÇÃO DA EN 2. 

No seguimento das conversações havidas com a Secretaria de Estado das Infraestruturas 

e com as Infraestruturas de Portugal, IP, com vista à consideração e implementação a 

breve prazo de obras de intervenção na EN2, no âmbito de um projeto mais amplo de 

Requalificação da EN2, entre a vila de São Brás de Alportel e o acesso à Via do Infante, 

para melhorar a segurança rodoviária, o acesso do concelho à Via do Infante e acrescer a 

dinâmica económica do território, e tendo em consideração a alteração da presidência 

das Infraestruturas de Portugal, IP, a autarquia reiterou envio da informação ao novo 

presidente no contexto das conversações referidas. 

iii. CADASTRO PREDIAL – 2.ª FASE. 

A nova fase de trabalhos para execução da operação de cadastro predial no município de 

São Brás de Alportel iniciou no dia 3 de outubro. O município são-brasense foi o único do 

país a ser selecionado pela Direção-Geral do Território para concluir o processo iniciado 

em 2014, dado todo o envolvimento e colaboração que o processo obteve no concelho, 

quer por parte do município e da freguesia, quer por parte da comunidade. 

Os trabalhos a executar nesta nova fase têm por objetivo finalizar a caraterização de 

todos os prédios, rústicos e urbanos, através da identificação dos seus limites, marcos e 

das suas estremas, bem como dos seus proprietários ou titulares de direitos. Por último 

será efetuada a associação destas informações com os respetivos dados já existentes na 

Conservatória do Registo Predial e no Serviço de Finanças. 
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A 2.ª fase dos procedimentos, uma responsabilidade da Direção-Geral do Território que 

conta com a parceria da Câmara Municipal, direciona-se para todas aquelas situações em 

que já houve participação e colaboração ativa dos proprietários, mas cujos prédios, por 

qualquer circunstância, não foi possível caraterizar. Para esclarecer eventuais dúvidas à 

população teve lugar, no dia 25 de outubro, uma sessão pública de apresentação da 2.ª 

fase do Cadastro Predial no Cineteatro São Brás. 

Semanalmente, nas manhãs de quarta-feira, os munícipes podem contactar a equipa de 

acompanhamento do processo na Câmara Municipal. 

iv. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE – 2.ª FASE. 

Encontra-se em execução a obra de Requalificação da Entrada Nascente – 2.ª fase, pelo 

montante de € 24.312,31 (IVA incluído), adjudicada à empresa J.J.Brito, Lda. 

Esta empreitada envolve trabalhos de pavimentação, requalificação e criação de passeios, 

recolocação de ecopontos bem como a criação de uma bolsa de estacionamento, o que 

vem ampliar, deste modo, significativamente, as condições de segurança rodoviária e de 

circulação e ainda acrescer o bem-estar e conforto particularmente dos residentes da área 

envolvente. 

Com esta obra fica completa a reabilitação da Entrada Nascente e concluído o plano de 

reabilitação das entradas de São Brás de Alportel, dando-lhes funcionalidade e dignidade. 

v. PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVADAS. 

Encontra-se concluída a pavimentação de caminhos e construção de passadeiras elevadas 

que foi adjudicada à empresa Rolear.On, S.A. pelo montante de € 49.679,09 (IVA 

incluído). Esta empreitada incluiu pavimentações nos sítios de Alportel, Juncais, Barrabés 

e Campina bem como diversas reparações em todo o concelho, permitindo, assim, 

acrescer as condições de segurança e conforto na circulação rodoviária e de peões. 

vi. EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM VILARINHOS, CAMPINA E FARROBO. 

Encontra-se ainda em curso a empreitada de execução de muros de contenção nos sítios 

dos Vilarinhos, Campina e Farrobo, obra adjudicada a JG Benedito, Lda, pelo montante de 

€ 16.762,69 (IVA incluído). Esta obra engloba trabalhos de alargamento da estrada e 

reconstrução do muro existente em Vilarinhos e muros de contenção, de forma garantir a 

segurança dos transeuntes e moradores nos sítios do Farrobo e Campina. 
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vii. REPARAÇÃO DE MUROS EM PEDRA E TRABALHOS COMPLEMENTARES. 

Nos sítios do Corotelo, Soalheira e Hortas e Moinhos continua a decorrer a empreitada de 

reparação de muros em pedra e trabalhos complementares pela empresa Vitorino Moleiro 

& Filhos, Lda. a qual foi adjudicada pelo montante de € 11.448,00 (IVA incluído). Esta é 

mais uma intervenção com vista a garantir a segurança e estabilidade das vias mediante a 

reparação de muros de contenção. 

viii. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO”. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o relatório final e adjudicar à empresa 

Trunforiginal Construção Civil Unipessoal, Lda. pelo valor de € 315.450,94 (IVA incluído), 

sendo que o júri reiterou a ordenação das propostas constantes do relatório preliminar, 

conforme abaixo indicado, e a exclusão dos concorrentes ADVANCED GREEN - 

ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA, JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDA, 

MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, S. A., CONSTRUÇÕES, 

PEDRA VIDRAÇA ALGARVIA, LDA e VIBEIRAS S.A. 

Classificação Final ordenada 

Nº NOME DOS CONCORRENTES 
Valor da 
proposta 

Pontuação  Posição 

3 
TRUNFORIGINAL CONSTRUÇÃO CIVIL, 
UNIPESSOAL, LDA. 

297.595,23 € 3.018 1º 

5 
CONSDEP - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S. A. 

368.184,52 € 2.050 2º 

9 
EDUARDO PINTO VIEGAS CONSTRUÇÕES, 
LDA 

359.980,58 € 1.973 3º 

2 MARTINS GAGO & FILHOS, LDA 375.750,29 € 1.807 4º 

(Reunião – 06/10/2016) 

Em reunião posterior, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta 

do contrato e aceitar a caução. 

(Reunião – 31/10/2016) 

O início das obras ocorre na semana do dia 21 de novembro sendo que durante os 

trabalhos serão substituídas as infraestruturas obsoletas, efetuada a conservação e 

manutenção do monumento ao Bernardo Passos, assim como realizados trabalhos de 

plantações arbóreas, inserção de mobiliário urbano digno, luminárias e um jogo de água. 

Estas intervenções implicam naturalmente a necessidade de alterações, provisórias, ao 

funcionamento normal de trânsito em acordo com as fases definidas e de forma a causar 

o menor incómodo a quem mora e circula pela área intervencionada. 

Este um projeto obteve o financiamento de 65% no âmbito do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana de São Brás de Alportel. 
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ix. REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE LOMBAS. 

Encontra-se em execução a Repavimentação de vias e construção de lombas adjudicada à 

empresa Rolear.On S.A., pelo valor global de € 31.436,27. 

Esta empreitada incluiu pavimentações nos sítios de Almargens, Gralheira, Machados, 

Mealhas e São Romão bem como diversas reparações em todo o concelho. 

Esta é mais uma intervenção na melhoria da segurança rodoviária na rede viária do 

concelho prevalecendo a segurança dos peões e automobilistas. 

 

X. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. EQUIPAMENTO DE DETEÇÃO DE FUGAS PARA A REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

AQUISIÇÃO. 

O município de São Brás de Alportel adquiriu no dia 3 de novembro, um Equipamento de 

Deteção de Fugas para a Rede Pública de Abastecimento de Água, um novo investimento 

que dá continuidade ao Plano Municipal de Eficiência Energética e permite aplicar novos 

métodos de controlo e deteção de fugas na rede pública de abastecimento de água. 

O equipamento adquirido para o efeito, mediante um custo de 11.430,00€ (+ IVA), é 

composto por um sistema de pré localização constituído por loggers acústicos, módulo de 

comunicações, software e mala de transporte; um sistema de correlação acústica 

constituído por loggers acústicos de correlação, módulo de comunicações, software e 

mala de transporte; e um geofone digital (microfone de solo) que inclui uma vareta de 

escuta direta, auscultadores, acessórios de ligação e mala de transporte. 

A operação deste equipamento tem por objetivo melhorar a eficiência dos sistemas a 

otimização do recurso água e uma redução de custos com a consequente redução de 

perdas de água e respetiva manutenção. 

 

XI. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2016. 

A câmara municipal promoveu, no dia 30 de outubro, mais um “Passeio Natureza”, no ciclo 

de 2016 “Pegadas no Tempo”, desta feita subordinado ao tema SÃO BRÁS MODERNO, 

com um percurso para conhecer mais e melhor o dinamismo social, económico e edificado 

no fim do seculo XIX e início do século XX. 
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ii. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

| SÁBADOS NA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta, entre as 17h e as 19h, foram dedicados, em outubro, à participação 

nas rotinas dos animais da Quinta, com descoberta dos alimentos preferidos de cada um 

deles e dos seus hábitos alimentares específicos. 

Em novembro, os Sábados na Quinta foram dedicados a conhecer melhor os animais 

selvagens da região, pela mão da bióloga do Centro de Recuperação e Investigação dos 

Animais Selvagens (RIAS), no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Animal, no 

dia 15 de Outubro; e a fazer deliciosas compotas de maça, na altura em que caem as 

primeiras folhas e começam a aparecer os apreciados frutos desta estação de Outono. No 

dia 5 de novembro a temática foi “Vamos aprender a semear espécies autóctones da 

nossa vegetação”. 

| CONTOS NA QUINTA | 

No dia 29 de junho a Quinta do Peral acolheu a tradicional história d’“Os três Porquinhos” 

que preencheu a tarde de emoções. 

iii. PARQUE DAS AMENDOEIRAS. 

Encontra-se em fase de concurso a obra do Parque das Amendoeiras pelo montante de € 

83.575,04 e cujo início decorrerá antes do término do ano. 

Esta foi a intervenção escolhida e votada pelos são-brasenses no âmbito do Orçamento 

Participativo de 2015, que vem dar uma nova vida e imagem a uma zona nobre do 

principal núcleo urbano – Avenida da Liberdade -, integrando espaços de lazer, 

equipamento de jogos para todas as idades e zona de brincadeiras para crianças. 

Esta intervenção vem dignificar este espaço público, promover o ordenamento do 

estacionamento e criar um novo parque de lazer intergeracional. 

 

XII. ENERGIA. 

i. PROMOÇÃO RECICLAGEM MULTIMATERIAL E VALORIZAÇÃO ORGÂNICA DE RESÍDUOS URBANOS. 

A Câmara Municipal obteve a aprovação da candidatura “Promoção da Reciclagem 

Multimaterial e Valorização Orgânica de Resíduos Urbanos”, ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR, cujo principal 

objetivo é o incremento da recolha seletiva de resíduos no concelho foi aprovada. O 

investimento, superior a 449.000€, contará com um financiamento de 85% e prevê a 
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aquisição de equipamentos diversos e a realização de campanhas de Educação 

Ambiental. 

 

XIII. CULTURA. 

i. WATT? – PROJETO ARTÍSTICO PARA A COMUNIDADE. 

No domingo, 16 de outubro, realizou-se a primeira visita à aldeia do Alportel no âmbito do 

WATT? – Projeto artístico para a comunidade que aqui acolheu três originais intervenções 

artísticas da autoria dos artistas Susana Gaudêncio, Tiago Batista e Xana, numa parceria 

desenvolvida entre a Fundação EDP e o LAC – Laboratório de Atividades Criativas. 

O sítio do Alportel ganhou, em distintos espaços, uma imagem renovada sob ação deste 

original projeto artístico, iniciativa integrada no projeto Arte Pública da Fundação EDP 

que decorreu em diversos pontos do país: no Adro do Alportel, zona central da aldeia, 

surgiu subitamente o jornal de parede “O Portal”, uma obra assinada pela artista Susana 

Gaudêncio; na fachada do antigo Posto de Transformação Elétrica, surgiu a obra de arte 

“O Céu é uma Torre”, de autoria do artista plástico Xana; e nas paredes do Lavadouro, 

ponto de encontro e de histórias, Tiago Batista brindou o público com a obra de arte de 

rua “Nada se Lava Sozinho”. 

São três obras de arte que pretendem revitalizar o espaço público numa zona de baixa 

densidade populacional, numa atitude de democratização da cultura, onde a arte 

funciona como instrumento de inclusão social. O Projeto Watt? resulta de uma parceria 

entre a Fundação EDP e uma coletividade local, o LAC – Laboratório de Atividades 

Criativas, e procura oferecer à comunidade local novas experiências culturais, 

aproximando a comunidade desta forma de expressão artística. 

O percurso pelas distintas aldeias localizadas em Lagos (Barão de São João), Loulé (Alte), 

São Brás de Alportel (Alportel), Portimão (Mexilhoeira Grande), Silves (Messines) e Vila do 

Bispo, realizou-se nos dias 15 e 16 de outubro. 

ii. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

| HOMENAGEM A ESTANCO LOURO |  

No dia 7 de novembro, a Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel celebrou o 13º 

aniversário de atribuição do nome Dr. Estanco Louro como patrono deste espaço de 

cultura com uma aula inaugural do ano letivo da Universidade Sénior na disciplina 

“Biblioteca Algarvia” sobre o tema Falar Algarvio. 
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O são-brasense Manuel Francisco do Estanco Louro foi advogado, professor, investigador, 

e notabilizou-se no campo das letras, deixando uma obra volumosa, com diversos estudos 

nas áreas, desde a linguística – gramática, dialectologia, toponímia, etnografia algarvia, 

estudos camoneanos e ensaios diversos de literatura portuguesa. 

| ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO | 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades com periodicidade mensal, 

bem como outras cuja especificidade faz com que tenham um cariz mais pontual. 

 CLUBE DE LEITURA 

Decorreu na tarde de 31 de outubro, na Sala João Belchior Viegas, mais uma sessão do 

Clube de Leitura indo à descoberta de José Tolentino de Mendonça com “Amar é não 

controlar o que o outro vai fazer com o amor”. 

 TAPETE VOADOR 

As histórias contadas no “Tapete Voador”, na tarde de 8 de outubro, também 

descobriram a aventura “Cheguei atrasado à escola porque…” de Benjamin Chaud e 

Davide Cali. E na tarde de 12 de novembro abriu-se o véu sobre “A magia da Estrela de 

Outono” 

iii. ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

| QOISAS DE CIÊNCIA PARA MIÚDOS & GRAÚDOS | 

 “Vamos conhecer os animais que vivem na Calçadinha” 

Na tarde de 15 de outubro, o Centro da Calçadinha acolheu o atelier para famílias com 

crianças dos 3 aos 12 anos “Vamos conhecer os animais que vivem na Calçadinha”. 

 “Qoisas do Tempo” 

Decorre na tarde do dia 19 de novembro, no mesmo local, uma sessão dedicada para 

famílias com crianças dos 3 aos 12 anos onde se pode aprender porque é que chove, como 

se formam as nuvens, a construir um relógio com os estados do tempo e um tornado em 

garrafa. 

iv. “TRAIGOR, A CIDADE SUBMERSA” – APOIO A PUBLICAÇÃO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de 100 exemplares 

da publicação de “Traigor, a cidade submersa”, de autoria da jovem Ondina Fonseca Pires, 

pelo valor global de € 700,00 (setecentos euros). 
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Ondina Fonseca Pires é uma jovem são-brasense que cedo descobriu o gosto pelas artes, 

como a música e o teatro e que aos 16 anos escreveu aquela que considera ser a sua 

primeira incursão no mundo literário "Traigor, a cidade submersa" e que agora irá ser 

publicada pela Chiado Editora | Break Media Group. 

Esta é uma obra infantil recheada de muitas aventuras e apropriada para crianças a partir 

dos 8 anos. 

(Reunião – 31/10/2016) 

v. CAFÉ GIJÓN DE MADRID - TERTÚLIA “VERSOS PINTADOS”. 

O pátio da Biblioteca Municipal recebeu uma visita especial na sexta-feira, dia 21 de 

outubro, com a presença da Associación Versos Pintados, que viajou diretamente de 

Madrid para São Brás de Alportel para um serão de pintura, poesia e tertúlias. Foi a 

primeira vez que o grupo de entusiastas de arte visitou São Brás de Alportel. 

Constituída por pintores e poetas, a Associación Versos Pintados continua a manter viva 

uma tradição secular – os seus membros reúnem-se no histórico Café Gijón em Madrid, para 

falar sobre poesia e pintura, em interessantes tertúlias. Em São Brás de Alportel os artistas e 

tertulianos marcaram encontro na Biblioteca Municipal, com a iniciativa “Versos Pintados”. 

Ana Calheta, Clara Vicente, Eduardo Dias, Jane Page e Ricardo Inácio foram os pintores 

que se inspiraram nos poemas das autoras Felismina Mealha, Goreti Nunes Ferreira, 

Glória Marreiros, Isabel Teixeira Pereira e Maria de Jesus Brito para dar corpo às suas 

obras de arte. 

A tertúlia “Versos Pintados” promoveu um espaço aberto à discussão entre amantes da 

poesia e da pintura e São Brás de Alportel foi palco desta iniciativa inédita, com a 

recriação de um espaço cultural marcado pelo intercâmbio de novos conhecimentos e 

onde nascem grandes amizades, agora numa parceria luso-hispânica. 

vi. ASSOCIAÇÃO JOGANDO E BAILANDO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio de 

400,00€ (quatrocentos euros) à Associação Jogando e Bailando, nos termos da alínea hh) do 

n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de modo a contribuir para o trabalho 

desenvolvido por esta associação no desempenho das suas atividades, nomeadamente a 

ajudar a custear as despesas com a integração de jovens do concelho, com baixos recursos 

económicos, situações devidamente acompanhadas pelos serviços sociais do município. 

(Reunião – 13/10/2016) 
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vii. SOCIEDADE RECREATIVA ALPORTELENSE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 300,00 (trezentos euros) na 

sequência de solicitação de subsídio remetida pela Sociedade Recreativa Alportelense, 

para fazer face às despesas inerentes à realização do presépio tradicional que irá ser 

exposto no Núcleo Museológico do Alportel. 

(Reunião – 31/10/2016) 

 

XIV. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. PROJETO “SEMEAR O BOCCIA” E RESPETIVA AÇÃO DE FORMAÇÃO. 

Esta iniciativa da Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PCAND) com o 

apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel decorreu no dia 8 de novembro no 

pavilhão Dr. José de Sousa Pires contando com cerca de 20 participantes desde técnicos 

desportivos, técnicos municipais, professores de associações, clubes, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e voluntários. Uma iniciativa que tem percorrido o pais 

de norte a sul chegando agora ao Algarve e a São Brás de Alportel que sempre demonstrou 

toda a disponibilidade e apoio às valências do desporto adaptado e desporto para todos. 

 

XV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de outubro e novembro, foi espaço de diversas iniciativas: 

 “A Biblioteca Fora de Si”, a 8 e 22 de outubro e a 12 de novembro, levando a 

Biblioteca Municipal quinzenalmente ao Mercado Municipal; 

 “Ações de empreendedorismo local”, sempre no terceiro sábado de cada mês, com a 

participação da empresa “Wellness Place” e “Divine Home” no dia 15 de outubro; 

 “Mostras de artesanato”, com a participação de Maria Afonso Brito, a 8 de outubro, 

de Luis Rodrigues, a 22 de outubro e de Isabel Lima, a 12 de novembro; 

 “Mostra de produtos”, com participação da Casa d’Avó no dia 1 de outubro e no dia 

12 de novembro com a participação da empresa DomChique; 

 “Demonstração gastronómica” com a participação do Chef António Silva do 

Restaurante “Graciano”, no dia 29 de outubro; 

 “Comemorações do Dia do Animal” com a participação de Lucky Pet Van, no dia 8/outubro. 
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ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados dos meses de outubro e novembro, o Mercado Municipal, acolhe o 

mercadinho dos produtores onde os produtos locais marcam presença e fazem a delicias 

de quem por eles passa e / ou disfruta. 

iii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de setembro, outubro e novembro/16, como usual, realizou-se a 

Feira das Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando 

oportunidade a encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para muitos de 

grande interesse e estima. 

iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses de setembro, outubro e novembro/16, 

tem lugar o Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da 

câmara municipal, no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e 

produção local. De modo a ampliar a dinâmica da iniciativa, as edições do Mercadinho 

passaram a contar deste 2016 com momentos de animação desportiva. 

v. FIXAÇÃO DO HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS DA PRAÇA DA REPÚBLICA. 

Ouvidos todos os interessados e tendo estes concordado com a proposta apresentada, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar os horários dos três 

estabelecimentos de bebidas existentes na Praça da República da seguinte forma: 

1 – No período de Inverno de 01 de outubro a 31 e maio: 

 a) De domingo a 5ª feira encerramento de estabelecimento e esplanada – às 00 horas; 

 b) Sextas, sábados e vésperas de feriado encerramento de estabelecimento e 

esplanada – às 02 horas; 

2 – No período de verão de 01 de junho a 31 de setembro: 

 a) Todos os dias encerramento de estabelecimento e esplanada – às 02 horas. 

 

XVI. TURISMO. 

i. DIA MUNDIAL DO TURISMO: BALANÇO POSITIVO DE 5 ANOS DE POSTO DE INFORMAÇÃO 

TURÍSTICA MUNICIPAL. 

O Município de São Brás de Alportel assinalou o Dia Mundial do Turismo, celebrado a 27 

de setembro, com um balanço muito positivo dos 5 anos de atividade do Ponto de 
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Informação Turística Municipal, a funcionar no Centro de Artes e Ofícios, no coração do 

Centro Histórico do concelho. 

Em 2016, os números de atendimentos na estrutura de apoio ao turista superaram as 

expetativas, registando no período de janeiro a julho quase o mesmo do que em todo o 

ano de 2015. 

Aos bons resultados das visitas no Ponto de Informação Turística soma-se a acentuada 

evolução do número de alojamentos no concelho. Atualmente o município conta com 38 

espaços de Alojamento Local e 3 de Turismo em Espaço Rural, num total de 160 quartos 

com capacidade para 343 pessoas, onde é unânime o registo de uma elevada taxa de 

ocupação. 

Quem visita São Brás de Alportel procura um turismo de qualidade e muitas vezes um 

destino privilegiado não apenas para visitar mas para viver com qualidade de vida e bem-

estar. Prova disso é o aumento crescente de casos de turismo residencial, sobretudo por 

parte de cidadãos de nacionalidade estrangeira que escolhem o concelho são-brasense 

para desfrutar de uma vida com mais qualidade, num lugar pleno em natureza, 

tranquilidade e com uma gastronomia saudável. 

 

XVII. PATRIMÓNIO. 

i. JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO. 

Sob o tema “Comunidades e Culturas” decorreu um programa de atividades intenso e 

diversificado, para toda a família, nos dias 24 e 25 de setembro, no âmbito das JORNADAS 

EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL. O sábado com uma Demonstração 

Gastronómica e com o 2.º Encontro de Urban Sketchers do algarve, sob o tema “(a) Riscar 

o Património”, uma iniciativa que surpreendeu os visitantes com desenhadores a 

trabalhar ao vivo pelas ruelas do Centro Histórico, registando o traço dos edifícios ou 

detalhes deste espaço singular do concelho. 

A recriação histórica “Uma Viagem ao tempo dos Romanos” também marcou presença no 

sábado. O programa continuou no domingo, com o Passeio “São Brás Industrial”, 

integrado no Ciclo Passeios Natureza “Pegadas no Tempo”, com um roteiro pelo final do 

século XIX, alcançando os alvores do século XX, numa interessante incursão no período 

áureo do setor corticeiro. 

ii. NOVAS DESIGNAÇÕES TOPONÍMICAS. 

No âmbito das novas atribuições propostas pela Comissão de toponímia e posteriormente 

aprovadas pela Câmara Municipal, no domingo, dia 25 de setembro, integrada nas 
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Jornadas Europeias do Património, ocorreu a apresentação pública de duas novas 

designações toponímicas do concelho - a Rua Maria Bárbara Louro e a Rua Jaime R. 

Passos Pinto, naquele que foi um ato simbólico de homenagem ao passado num 

investimento com foco no futuro, ainda integrado nas JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO, 

e no qual os familiares de Maria Bárbara Louro e de Jaime Passos Pinto marcaram 

presença. 

Maria Bárbara Louro, ainda hoje recordada como a “madrinha” do povo, foi uma 

benemérita que conquistou um lugar muito especial no coração dos são-brasenses. 

Nasceu em 1863 e casou com João Viegas Louro, um industrial corticeiro que deixou um 

importante legado neste setor e que desempenhou o cargo de Presidente da Câmara. O 

casal era proprietário do edifício que hoje acolhe a Hospedaria São Brás e da fábrica de 

cortiça que existia onde hoje está implantado o Parque da Vila.  

Com uma forte ligação à vida cultural do concelho, o ilustre são-brasense Jaime Rodrigues 

Passos Pinto recebeu também uma reconhecida distinção na toponímia concelhia. 

Nascido em 1904 em São Brás de Alportel, Jaime Passos Pinto sempre esteve ligado ao 

cinema, uma paixão que lhe foi transmitida pelo avô, responsável pela projeção de filmes 

no concelho, no início do século XIX. Sempre ambicioso pela sua terra, Jaime idealizou 

uma sala de espetáculos para a comunidade são-brasense, por considerar essencial o 

acesso às artes e à cultura. O sonho tornou-se realidade quando se reuniu com um grupo 

de amigos para empreender a grande obra de construção de um cinema. Em 1952, o 

Cineteatro São Brás abriu portas ao público pela primeira vez com a exibição do filme 

português “Duas Causas”, onde era protagonista a atriz são-brasense Mariana Villar. 

iii. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA.- PARU CENTRO HISTÓRICO 

A autarquia são-brasense obteve a aprovação do financiamento comunitário do Plano de 

Ação de Regeneração Urbana, integrado no Plano de Revitalização do Centro Histórico, e 

que contou com a participação ativa e envolvimento dos proprietários do centro histórico. 

A Reabilitação do Largo de São Sebastião e áreas adjacentes, que integra o 1.º troço da 

Avenida da Liberdade e a Rua Gago Coutinho é um dos projetos de intervenção pública 

integrados neste plano. A reabilitação de edifício para criação de Espaço Memória; a 

reabilitação do Quarteirão 4 olhos, na Avenida da Liberdade; a valorização do Miradouro 

do Adro da Igreja, as obras de conservação de edifícios e todo um conjunto de ações de 

valorização turística do centro histórico são outros exemplos de projetos integrados neste 

Plano. 

| REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO | 

No decurso da próxima semana, dar-se-á início aos trabalhos do projeto de 

Requalificação do Largo de São Sebastião e ruas adjacentes, projeto da maior 
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importância para o desenvolvimento e qualidade de vida dos são-brasenses que pretende 

valorizar o coração da nossa vila, fortalecendo a sua identidade, potenciando a sua 

centralidade, melhorando a segurança rodoviária e valorizando este espaço de encontro 

da comunidade, com zonas verdes e de bem-estar para todos. 

Esta obra obteve um financiamento de 65% no âmbito do Plano de Ação de Regeneração 

Urbana de São Brás de Alportel e foi adjudicada à empresa Trunforiginal Construção Civil 

Unipessoal, Lda. (empresa são-brasense) pelo valor de €º315.450,94, sendo que a 

autarquia apenas suporta €º110.407,83, sendo os demais €º205.043,11 financiados por 

fundos comunitários do programa FEDER. 

Com uma previsão de execução de 180 dias, os trabalhos decorrem de 15/Novembro/2016 

a 15/Maio/2017, sendo que serão substituídas as infraestruturas obsoletas, efetuada a 

conservação e manutenção do monumento ao Bernardo Passos, assim como realizados 

trabalhos de plantações arbóreas, inserção de mobiliário urbano digno, luminárias e um 

jogo de água. Estas intervenções implicam naturalmente a necessidade de alterações, 

provisórias, ao funcionamento normal de trânsito em acordo com as fases definidas e de 

forma a causar o menor incómodo a quem mora e circula pela área intervencionada, 

motivo pelo qual foi endereçado ofício explicativo a todos os moradores e comércio local 

das áreas intervencionadas e envolventes. 

| ESPAÇO MEMÓRIA DO MUNICÍPIO 

Encontra-se em fase de concurso a obra de Reabilitação do edifício n.º 4 da Rua Teófilo 

Braga para efeitos de criação do Espaço Memória do Município pelo montante de € 

128.474,26 (IVA incluído). 

| REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA ASSOCIAÇÕES LOCAIS 

Foi assinado o contrato de empreitada de Reabilitação da Cobertura do Edifício Municipal 

sede do Moto clube e Associação Jovem Sambrazense pelo valor de 28.472,86€ + Iva com 

a empresa Hugo Trindade Dias, Lda. Esta empreitada contempla trabalhos de renovação 

da cobertura e impermeabilização, mantendo todas as caraterísticas patrimoniais e 

arquitetónicas que o edifício dispõe. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR. 

| JOÃO BARRIGA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor a João 

Barriga, jovem são-brasense de apenas 23 anos, pela dedicação, esforço, mérito e talento 
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demonstrados pelo jovem estilista que participou no concurso “Sangue Novo” da edição 

de 2016 do evento “Moda Lisboa”, iniciativa dirigida aos jovens valores na área do design 

de moda, tendo arrebatado o primeiro lugar. 

A participação no “ModaLisboa” é um sonho concretizado, superado ainda com a grande 

vitória no concurso “Sangue Novo” que distingue os mais elevados valores -revelação no 

mundo da moda, a nível nacional. A conquista deste prémio proporcionará a João Barriga 

o acesso a um conjunto de novas experiências, formação no estrangeiro e inúmeras 

oportunidades, consistindo num importante impulso para a sua carreira que é já um 

motivo de orgulho para a sua terra natal. 

(Reunião – 31/10/2016) 

| INÊS PONTE | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor Inês Ponte, 

jovem são-brasense, de 32 anos, que se sagrou Campeã Nacional de Ralis. 

Inês Ponte apesar das ocupações profissionais e da recente maternidade, conseguiu 

vencer nesta modalidade desportiva, sendo a primeira mulher a conseguir o feito como 

co-piloto! E está indicada como candidata ao Prémio Desportistas do Ano, na categoria 

Atleta Feminino, pela Confederação do Desporto de Portugal. 

(Reunião – 31/10/2016) 

ii. VOTO DE PESAR. 

| JOAQUIM BÁRBARA HORTA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de Joaquim Bárbara Horta, cidadão são-brasense, cidadão ativo, sempre 

empenhado na vida da sua terra. Dedicou-se incansavelmente ao seu lugar de 

nascimento, tendo nomeadamente colaborado com o Município no projeto de criação e 

reabilitação da Bica da Sobreira, onde figuram os seus versos. Homem de grande 

sociabilidade e anfitrião, poeta popular, Joaquim Bárbara Horta nunca deixou de compor 

as suas poesias, colaborando assiduamente na imprensa local “Notícias de São Braz” com 

os seus trabalhos. 

(Reunião – 06/10/2016) 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

São Brás de Alportel, 18 de Novembro de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


