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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 25 DE JUNHO DE 2018 

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 no período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 27 de abril de 2018.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 104º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL A CONCELHO. 

COMEMORAÇÕES. 

O município de São Brás de Alportel celebrou no dia 1 de Junho 104 anos de elevação a 

concelho, com um programa comemorativo composto por diversas iniciativas e momentos. 

a. Cerimónia Protocolar de Hastear da Bandeira  

As comemorações oficiais do 104º aniversário do concelho de São Brás de Alportel tiveram 

início pelas 10h00, junto ao edifício paços do Concelho com a Cerimónia Protocolar de Hastear 

da Bandeira, na presença do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel. 

Este momento contou com a presença e colaboração da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e do Agrupamento de Escuteiros 1330 e o 

acompanhamento musical pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.  

Seguiu-se o momento simbólico de entrega da nova viatura para o Serviço Municipal de 

Proteção Civil. 

b. Sessão Solene  

A Sessão Solene do Dia 1 de Junho foi presidida pelo Sr. Secretário de Estado das Autarquias 

Locais, Carlos Miguel prestou homenagem ao património material e imaterial. 

A Sessão contou com o ato de entrega de Insígnias Municipais, após proposta aprovada, por 

unanimidade, em reunião de Câmara de 15 de maio, designadamente 20 insígnias municipais: 

honra, mérito, valor e altruísmo, e bons serviços. A insígnia de Bons Serviços foi entregue aos 

colaboradores da autarquia, com 25 ou mais anos de trabalho e prol do bem comum: António 

Viegas Gonçalves, Hélder Brito Rosa, Jorge de Sousa Alves e Maria do Rosário Narciso. 

A insígnia de Mérito foi entregue aos órgãos de Comunicação Social Local: “O Sambrasense” 

e “Notícias de São Braz”, empresas do sector corticeiro ainda em laboração, indústria 

indissociável à história e evolução do concelho: Corticeira Gago Lda.; Manuel Jacinto & Sousa 

Lda.; NovaCortiça S.A.; António Custódio da Conceição e Filhos Lda.; Eco-fábrica da Cortiça - 

Francisco Carrusca. Esta insígnia foi ainda entregue a três empresas históricas de São Brás de 

Alportel: Construtora Manuel Martins Negrão Júnior Lda.; Recauchutagem Chaveca & Janeira 

e à Fábrica de Móveis Beirão. 
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A insígnia de Mérito foi entregue também a são-brasenses com um percurso profissional 

destacado e inspirador a nível nacional internacional, nomeadamente: ao Prof. Doutor Amílcar 

Joaquim Simião Estrada, pediatra reconhecido a nível nacional e internacional; Manuel João 

Faísca, atleta com um percurso inspirador em competições nacionais e além-fronteiras e o 

Procurador da República, Dr. Brás António Conceição Calçada, um profissional exímio. 

A insígnia de Honra foi atribuída ao Coronel Piloto Aviador Victor Brito, que ficará para sempre 

na história da aeronáutica nacional. A insígnia de Valor e Altruísmo foi atribuída a Alejandro 

Moreira Barcia, exemplo de cidadania e solidariedade e a José António Pádua Paulino pelo 

apoio à interculturalidade e prática desportiva de jovens atletas são-brasenses. 

A cerimónia culminou com a inauguração do novo Espaço Memória de São Brás de Alportel, 

guardião da história do concelho e polo de interesse turístico, dinamizador do Centro Histórico, 

que visa preservar e valorizar o património e fortalecer a identidade da comunidade são-

brasense.  

 

Palestra “São Brás de Alportel: Leituras sobre o Património da Saúde” 

Após a tradicional romagem ao Mausoléu do Fundador do Concelho, João Rosa Beatriz, no 

Cemitério Municipal e respetiva homenagem, seguiu-se a palestra “São Brás de Alportel: 

Leituras sobre o Património da Saúde”, no Salão Nobre da Câmara Municipal, integrada no 

Ciclo 100 anos depois - Saúde e Cultura. Esta iniciativa contou com a intervenção do diretor do 

Museu do Trajo Emanuel Sancho, a Dr. Ana Paula Saraiva e o Arq.º João Couto Duarte, 

seguindo-se a inauguração da exposição “Espaços e Personalidades ligadas à saúde no 

concelho de São Brás de Alportel”, patente no Largo de São Sebastião. 

 

Durante a tarde inaugurou-se ainda a Exposição de pintura “Isto é arte?”, de autoria de Maria 

de Deus Alves, na Galeria Municipal, enquanto no Jardim Carrera Viegas decorreu mais uma 

Festa da Criança, comemoração do Dia Mundial da Criança com atividades para toda a família. 

No final do Dia, a Praça da República acolheu o espetáculo comemorativo com Diogo Piçarra 

que culminou com o tradicional momento de parabéns com bolo de aniversário, confecionado 

por doceiras são-brasenses, e espetáculo pirotécnico, realizado por uma empresa são-

brasense, em celebração de 104 anos de município de São Brás de Alportel. 

 REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. IMPLEMENTAÇÃO. 

O Regulamento (UE) n.º 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados — RGPD), aplicável desde o dia 25 de 

maio de 2018, prevê, no seu artigo 37.º, que a entidade responsável pelo tratamento de dados 

pessoais designe um encarregado da proteção de dados, sempre que, designadamente, o 
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tratamento seja efetuado por uma autoridade ou organismo público. Dando cumprimento a 

esta legislação, a autarquia designou como Encarregado de Proteção de dados do Município o 

técnico superior, jurista, João Miguel Curvelo Inocente. 

Neste âmbito foi criado um Grupo de trabalho com o objetivo de implementar e acompanhar 

a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados na autarquia, constituído por um 

conjunto de elementos, designadamente: Cláudia Isabel Vargas Guerreiro (Adjunta do 

Gabinete da Presidência); Cristovão Coelho Viegas (Especialista de Informática – Gabinete de 

Informática); Ema Paula Guerreiro Pinto (Chefe da Divisão Administrativa Municipal); João 

Miguel Curvelo dos Inocentes (Jurista – Gabinete Jurídico)); José João dos Reis Gomes da Costa 

(Chefe da Divisão de Ação Social, Educação, Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, em 

regime de substituição); Lília Cristina Martins Pires (Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial) 

e Nelson Renato Jerónimo Assunção (Técnico de Informática – Gabinete de Comunicação). 

No sentido de envolver todos os colaboradores nesta nova missão comum realizou-se no 

passado dia 14 de junho uma reunião geral de colaboradores das divisões cujas tarefas possam 

ter relação com o objeto do regulamento, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na qual 

foram apresentadas as linhas orientadoras desta nova legislação, bem como a metodologia 

para a respetiva implementação nos diferentes serviços. Esta reunião sensibilizou ainda para o 

processo de modernização administrativa que será igualmente implementado nos serviços de 

forma faseada. 

Seguiu-se no dia 15 de junho a aprovação da proposta de Política de Privacidade e Declaração 

de Consentimento dos Particulares, submetida pelo Grupo de Trabalho para a 

Implementação do Regulamento Geral da Proteção de Dados, bem como a minuta da matriz 

de levantamento de dados do município de São Brás de Alportel. 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 AUTARQUIA ADQUIRE VIATURA TODO O TERRENO PARA SERVIÇO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL  

Na continuidade do reforço de meios e equipamentos do Serviço Municipal de Proteção Civil 

em prol da qualidade do serviço prestado à população são-brasense, a Câmara Municipal 

assinalou publicamente, no Dia do Município, mas também Dia Nacional do Sobreiro e da 

Cortiça e Dia Mundial da Criança, a entrada em funcionamento de uma viatura todo o terreno 

afeta exclusivamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

O investimento da autarquia na aquisição da viatura, que ascendeu a € 20.500,00, integra a 

estratégia municipal de melhoria dos meios para a defesa da comunidade, bem como para a 

prevenção de incêndios rurais, permitindo um melhor acesso dos técnicos do Serviço Municipal 

de Proteção Civil a todo o território, para cumprimento da sua missão junto da comunidade.  



 

9 

  

 CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS NA ÁREA DA DEFESA DA FLORESTA 

Dando seguimento à prática autárquica de bom uso de fundos comunitários, que possam vir a 

reforçar os recursos financeiros da autarquia para aumentar a sua capacidade de intervenção 

no terreno, a Câmara Municipal procedeu à elaboração de uma candidatura à Medida 8.13 do 

PDR 2020, para a realização de Faixas de Gestão de Combustível (239 ha) e a construção de 

um ponto de água na zona barrocal do concelho, que permitirá o abastecimento para 

combate. No que concerne a esta candidatura foram solicitados posteriormente documentos 

adicionais, remetidos pelos serviços, encontrando-se o processo em análise. 

No mesmo sentido, a Câmara Municipal apresentou uma candidatura junto do Instituto de 

Conservação d aNatureza (ICNF, I.P.) , ao Fundo Florestal Permanente, no âmbito do Anúncio 

n.º 05/0128/2018, para realização de Faixas de Interrupção de Combustível (FIC), numa 

extensão de 13,5 km. A candidatura mereceu parecer desfavorável do ICNF, I.P., com 

fundamento no facto de ser considerado pela entidade que a pretensão não tinha 

enquadramento no referido anúncio. Em sede de audiência prévia, no dia 14 de maio passado, 

a Câmara Municipal manifestou fundamentadamente a sua divergência por relação ao projeto 

de decisão do ICNF, I.P., aguardando-se a decisão final. 

Independentemente desta situação, o Presidente da Câmara Municipal decidiu proceder à 

abertura de procedimento concursal para efeito da realização dos trabalhos de silvicultura 

preventiva para a realização das FIC na extensão de 13,5 Km que, infelizmente, ficou deserto.  

A autarquia efetuou, ainda, uma outra candidatura junto do ICNF, I.P., ao Fundo Florestal 

Permanente, no âmbito do Anúncio n.º 06/0128/2018, para a realização de Faixas de 

Interrupção de Combustível (FIC), numa extensão de cerca de 28, 4 Km, em diversos sítios 

do concelho. A candidatura mereceu decisão favorável condicionada, encontrando-se neste 

momento a decorrer o concurso. 

A Câmara Municipal realizou ainda uma terceira candidatura ao mesmo fundo, de apoio ao 

funcionamento da Equipa de Sapadores Florestais Municipal. Esta candidatura já foi aprovada 

e reveste-se de apoio financeiro, no valor de 40.000,00€, subdivida em tranches, para a referida 

equipa. 

  “CIDADE RESILIENTE” 

No âmbito da Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro Algarsafe, realizada no passado 

dia 24 de maio, em Portimão, o município de São Brás de Alportel, bem como os restantes 

municípios do Algarve, através da Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL, receberam 

o certificado da Organização das Nações Unidas – ONU de adesão à Campanha “Cidades 

Resilientes”. Uma campanha promovida pelo Gabinete das Nações Unidas para a Redução do 

Risco de Catástrofes (UNISDR) e que tem como objetivo reconhecer boas práticas que 

contribuam para a promoção da resiliência a catástrofes, a nível local. 
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A integração desta campanha pretende reforçar a visibilidade atribuída às iniciativas de 

prevenção e coordenação de respostas para fazer face a situações de risco e catástrofes. 

 COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL. 

No passado dia 16 de junho, teve lugar no salão Nobre da Câmara Municipal, a reunião da 

Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, com a seguinte ordem de 

trabalhos: aprovação da ata da reunião anterior, apresentação do Plano de Ação na Prevenção 

de Incêndios Rurais 2018 e ponto de situação das atividades das várias entidades. 

Uma reunião profícua onde se deu a conhecer os investimentos e trabalhos desenvolvidos no 

município, quer pelo Serviço Municipal de Proteção civil, quer pelas entidades parcerias nesta 

missão comum, nomeadamente a estratégia de defesa dos incêndios. 

 FUTURAS ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL. CONSULTA PÚBLICA. 

Decorreu até dia 25 de abril a Consulta Pública dos processos de constituição das duas novas 

Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) no território de São Brás de Alportel: II-Cova da Muda e III 

– Cabeça do Velho.  

A criação destas duas novas Zonas de Intervenção de Florestal pretende reforçar os meios e 

recursos no importante combate de defesa e valorização da área serrana do concelho, de modo 

a intensificar e alargar trabalhos de defesa da floresta contra incêndios, complementando o 

que tem vindo a ser desenvolvido, na única zona existente até ao momento, a ZIF I (que integra 

as áreas de Javali, Menta, Corgas Bravas e Boiça). 

A Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com sede em Barranco do Velho, 

parceira do Município de São Brás de Alportel, na gestão do território e defesa da floresta, é a 

entidade coordenadora que se encontrar a preparar uma candidatura para a constituição 

destas novas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) no concelho. Em complemento, a Câmara 

Municipal desenvolve ações de informação sobre este projeto, nomeadamente mediante 

reuniões com todos os proprietários florestas. 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO 

Na continuidade da parceria firmada desde há muito entre o Município de São Brás de Alportel 

e a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, e no âmbito do Plano Municipal 
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de Defesa da Floresta e da estratégia de ação do ano em curso, a Câmara Municipal, aprovou, 

por unanimidade, atribuir àquela associação, um apoio de 16.500,00 euros para a realização de 

ações de silvicultura preventiva e prevenção de incêndios. 

Esta parceria consubstancia as políticas municipais na área da proteção do património natural, 

nomeadamente a salvaguarda da Serra do Caldeirão, e da prevenção de incêndios. 

 (Reunião – 17/04/2018)  

EDUCAÇÃO 

 ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A UNIVERSITÁRIOS 

A Câmara Municipal criou em 2011 uma medida de apoio aos estudantes universitários são-

brasenses - atribuição de uma bolsa de estudo a jovens com bons resultados escolares, 

provenientes de meios sociais com dificuldades económicas.  

No presente ano letivo, o município atribuiu duas novas bolsas de estudo e renovou quatro 

bolsas a estudantes para prosseguirem os seus estudos. 

Ao longo de sete anos e um investimento superior a 26.000 euros, esta medida já permitiu 

apoiar muitos jovens são-brasenses a frequentar cursos superiores nas mais diversas áreas, tais 

como: Medicina, Gestão, Educação Social, Design de Comunicação, Desporto, Sociologia, 

Relações Internacionais, Enfermagem, Biotecnologia, Música, Arquitetura, Medicina 

Veterinária e Fisioterapia, em diversos estabelecimentos de ensino superior de todo o país. 

 APOIO A ESTÁGIOS DE JOVENS SÃO-BRASENSES - COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS 

DE TRANSPORTE. 

No âmbito das competências da autarquia no que concerne à organização, financiamento e 

controle de funcionamento dos transportes escolares, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Agrupamento José Belchior Viegas, a quantia de €1.897,90 

correspondentes ao custo total de deslocação de 10 alunos em estágio. 

Um apoio que possibilita dar continuidade e enriquecer a experiência curricular destes jovens 

em preparação para o mercado de trabalho. 

(Reunião – 02/04/2018) 

 SISTEMA HACCP AGRUPAMENTO JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A fim de assegurar o cumprimento de todas as regras na confeção de alimentos em refeitórios 

escolares, bem como a manutenção e higienização dos equipamentos disponíveis e das 

instalações do Agrupamento José Belchior Viegas, a autarquia apoiou a contratação de uma 
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prestação de serviços de controlo e segurança alimentar, celebrado com a empresa HISA – 

Higiene e Segurança Alimentar, Lda., para o ano de 2018, no valor de € 461,25. 

Este apoio irá permitir o controlo e respeito dos colaboradores devem respeitar os requisitos 

técnicos do sistema de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, ou seja, Análise de 

Perigos e Controlo de Pontos Críticos). 

(Reunião – 02/04/2018) 

 “A BANDA VAI À ESCOLA“ ANO LETIVO 2018/2019 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO.  

Dando continuidade ao projeto na área da música “A Banda vai à Escola”, desenvolvido desde 

2009/2010, de forma gratuita e voluntária pelo professor Albano Manuel Eugénio Neto, 

pretende-se dinamizar e desenvolver esse projeto alargando-o a todos os níveis de educação e 

ensino do agrupamento, tendo como público-alvo os alunos do pré-escolar e do 1º, 2º e 3º 

ciclos e ensino secundário, mediante o desenvolvimento de atividades educativas 

extracurriculares, regulares, no âmbito da música, em diferentes espaços da autarquia e das 

escolas. 

Neste âmbito, a autarquia ratificou o protocolo existente entre a Câmara Municipal, o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a ACREMS – Associação Cultural e Recreativa 

da Escola de Música Sambrasense – Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, com o objetivo 

de promover junto dos alunos o conhecimento das artes, particularmente da música, e 

proporcionar vivências culturais diversificadas enriquecedoras do ponto de vista pessoal e 

académico. 

(Reunião – 28 /05/2018) 

JUVENTUDE.  

 ESPAÇO JOVEM DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. DINÂMICA.  

Recentemente inaugurado o novo Espaço Jovem acolhe o projeto “Cria+”, no âmbito do 

Programa Escolhas, financiado pelo Alto Comissariado para as Migrações e o projeto “Jovens 

Seguros, Famílias Felizes” financiado pelo Ministério da Administração Interna, os quais são 

promovidos pelo Município, sob coordenação da Associação IN LOCO e com a parceria do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a 

colaboração das associações e comunidade local. Projetos promotores da integração social e 

da ampliação da diversidade de oferta de atividades ao dispor dos jovens do concelho.  

O Espaço Jovem é composto pelo “Espaço Nós Convívio” e “Espaço EU”, com Gabinete de 

atendimento para aconselhamento / coaching, tutoria individual e familiar. Atualmente o 

Espaço Jovem dispõe de oficinas de apoio ao estudo; ensino de capoeira; jogos tradicionais; 
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aulas de guitarra; ateliês de ciência e ainda a promoção da dança através de aulas de hip hop, 

entre muitas outras atividades. 

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 ATIVIDADES DE VERÃO 

A Câmara Municipal, em parceria e colaboração com diversas atividades, promove uma oferta 

de atividades para crianças e jovens, de modo a apoiar a família, tendo em consideração a 

importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das mesmas no longo período 

de férias de verão e a dificuldade de muitos encarregados de educação de prestar apoio 

durante este período de férias escolares. 

a. Férias Desportivas 2018. 

Integrada na oferta de atividades, a Câmara Municipal promove mais uma edição das Férias 

Desportivas, organizadas anualmente durante o período de férias de verão, com o objetivo de 

promover o contacto com diversas modalidades desportivas junto dos mais jovens, 

constituindo-se ainda como resposta às necessidades de maior parte de pais e encarregados 

de educação, que por questões laborais se veem impossibilitados de ficar com os seus 

educandos em tempo de férias. 

Neste sentido, as Férias Desportivas decorrem de 25 de junho a 25 de julho e destinam-se a 

crianças nascidas de 2004 a 2011. As atividades são coordenadas pelo Gabinete de Desporto 

que conta com o apoio de voluntários no acompanhamento e monitorização das atividades. O 

valor semanal representa um custo de €17,70, sendo a refeição de € 1,46, facultativa. 

b. Oficinas de Verão na Biblioteca Rosa. 

As “Oficinas de Verão” promovidas pela Biblioteca Municipal para crianças dos 6 aos 12 anos 

de idade são outra das atividades.  

As atividades gratuitas decorrem de 2 de julho a 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, entre 

as 14h30 e as 18h30, na Biblioteca Municipal e contemplam ateliês de leitura e escrita criativa, 

assim como atividades de expressão plástica, construções e experiências diversas. 

c. Projeto Verão a Sorrir.  

No âmbito do protocolo de colaboração anteriormente firmado entre a Câmara Municipal, o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (AEJBV), a Associação de Pais e Encarregados 

de Educação e a Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade Social e Apoio à Família, e dada 

a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das mesmas no período de 

interrupção letiva que se avizinha (vulgo férias de verão), foi planificada uma oferta de 



 

14 

  

atividades de animação e apoio às famílias, nomeadamente para as crianças entre os 5 e os 11 

anos de idade (pré-escolar e 1º ciclo). 

Dando continuidade a esta parceria o Projeto “Verão a Sorri” decorrerá de 25 de junho a 31 de 

agosto, nas instalações da Escola EB 1 nº 2 de São Brás de Alportel, e destina-se a crianças dos 

5 aos 11 anos de idade. O valor semanal é de €18,00 e as senhas de refeição diária no valor 

unitário de €1,46. 

(Reunião – 28/05/2018) 

d. Protocolo de Colaboração “Sítio dos Graúdos” 

De modo a dar continuidade ao projeto de disponibilidade do Centro de Férias e Lazer “Sítio 

dos Graúdos”, para apoio às famílias, a Câmara Municipal estabeleceu um novo protocolo com 

o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhos da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia, para crianças dos 3 anos aos 6 anos de idade.  

As atividades decorrem nas instalações da Escola EB 1 nº 3 e JI de São Brás de Alportel, de 25 

de junho a 7 de setembro, de forma a assegurar atividades lúdico-pedagógicas aos 

participantes, de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 18h30, mediante pagamento 

semanal de € 30,00 com almoço incluído. 

 (Reunião – 12/06/2018) 

 PLANO “VALE MAIS FAMÍLIA” 

a. Ciclo de Formação + família.  

No âmbito do Programa de Formação “+ Família”, um dos eixos do Plano “Vale + Família”, 

realizaram-se novas sessões temáticas dedicadas às famílias, com o apoio de especialistas. 

No mês de abril as sessões foram dedicadas aos benefícios do meio aquático para grávidas 

e bebés, no dia 7, seguindo-se no dia 21 uma abordagem sobre compras, nomeadamente 

truques para ler os rótulos alimentares. No mês de maio, as sessões para a família 

regressaram no dia 5 para sensibilizar e esclarecer sobre a “Comunicação assertiva na 

Família, o exemplo contagia”, seguindo-se no dia 26 “Afinal aprender é divertido! A Ciência 

não é um bicho de 7 cabeças”, composto por dicas de ciência para ajudar as crianças a 

estudar. Em junho as sessões tiveram início no dia 9 com uma sessão para ensinar “Como 

colocar as crianças a meditar”. 

O Programa de Formação + Família é uma iniciativa gratuita, destinada a apoiar as famílias, 

promovida pela Câmara Municipal e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens sob 

coordenação técnica da Associação para o Planeamento da Família e o apoio da rede social 

do concelho e das entidades locais.   
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 QUINZENA INTERCULTURAL 2018. 

Num município com uma população estrangeira bastante significativa, superior a 10%, a 

integração de imigrantes é fundamental para uma comunidade multicultural e coesa.  

Neste sentido, a autarquia promove anualmente a Quinzena Intercultural, uma iniciativa 

composta por diversas ações promotoras de paz, tolerância e interculturalidade.  

A edição deste ano contou com um musical solidário, uma nova edição do Mercadinho 

Intercultural com mostras musicais, saberes e sabores do mundo; concertos, ações de 

formação, uma tertúlia, exposições entre outros momentos de reflexão e partilha cultural. 

 APOIO SOCIAL DE ÍNDOLE ARTÍSTICO 

No âmbito da intervenção social que o município desenvolve e tendo em consideração o 

trabalho em prol do desenvolvimento cultural, levado a cabo em parceria com o Grupo de 

Amigos do Museu, a quem cabe a dinâmica da programação cultural do Museu do Traje de São 

Brás de Alportel, valência da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, a autarquia 

apoiou com €812,00 a aquisição de um instrumento musical para uma jovem, proveniente de 

uma família com baixos recursos económicos. 

(Reunião – 02/05/2018)   

CULTURA E PATRIMONIO  

 ESPAÇO MEMÓRIA 

No âmbito do Plano de Revitalização do Centro Histórico, o Município de São Brás de Alportel 

concretizou mais um projeto integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), o 

Espaço Memória do município de São Brás de Alportel. A obra de reabilitação do edifício, 

adjudicada à Empresa Martins Gago & Filhos Lda., pelo montante de 121.202,12€, deu 

seguimento aos princípios de acessibilidade defendidos pela autarquia permitindo a inclusão 

de um elevador no edifício da Câmara Municipal, tornando-o acessível a todos os cidadãos.  

Polo de interesse turístico e de valorização da história, do património e das gentes de São Brás 

de Alportel, o Espaço Memória encontra-se aberto ao público, de forma gratuita, podendo ser 

visitado de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00.  

Este espaço integra ainda uma placa de homenagem aos autarcas do poder local democrático, 

com referência aos Presidentes da Comissão Administrativa e Presidentes de Câmara, desde a 

Revolução de Abril de 1974, que contribuíram e fazem parte da história e desenvolvimento do 

concelho de São Brás de Alportel.  
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 DIA DE PORTUGAL. COMEMORAÇÕES. 

O Dia de Portugal, 10 de junho, foi comemorado em São Brás de Alportel com um programa 

especial que convidou a comunidade a recordar o passado e a pensar o futuro. A cerimónia 

protocolar de Hastear da Bandeira Nacional, ao som do Hino interpretado pela Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel que, neste dia especial do seu 11.º aniversário apresentou 

a público o seu novo fardamento, investimento avultado que contou com o apoio da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia.  

A homenagem a este Dia de Camões e das comunidades portuguesas prosseguiu com o 

lançamento do livro “Utopias”, uma edição municipal coordenada por Violantina Hilário, e que 

concilia um conjunto de textos utópicos de um conjunto diversificado de são-brasenses, 

integrando ainda um conjunto de Micro Contos elaborados por alunos do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas. Uma obra que desafiou a pensar o futuro, sem esquecer o 

passado, sendo que a ideia original surgiu no âmbito das Comemorações do Centenário do 

Município. 

 A FESTA SAI À RUA – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES DOS SANTOS 

POPULARES. 

A “Festa Sai à rua – Valorização das tradições dos Santos Populares” é uma iniciativa da Câmara 

Municipal em parceria com entidades locais, com o objetivo de manter vivas as tradições dos 

santos populares.  

Na edição deste ano o Santo António foi celebrado nos dias 8 e 9 em São Romão e no dia 16 no 

Adro da Capela da Mesquita, seguindo-se o São João, no dia 22 no adro da Igreja da Mesquita 

e no dia 23 na Sede do Futebol Clube da Cabeça do Velho. O São Pedro foi festejado no dia29 

no Bairro João Rosa Beatriz. A Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel também se 

associa a este programa, com arraiais nos dias 22 e 29. 

 BANDA FILARMÓNICA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. NOVO FARDAMENTO.  

No sentido de dignificar o trabalho desenvolvido pela Banda Filarmónica de São Brás de 

Alportel, da Associação Recreativa Escola de Música Sambrasense na promoção e formação 

de novos músicos, a Câmara Municipal apoiou em cerca de €6.000,00 a aquisição do novo 

fardamento. Um investimento na uniformização da imagem da Banda e respetivo 

reconhecimento pela promoção e acesso à cultura, em especial ao ensino musical de diversos 

instrumentos. 

 GRANDE NOITE DE FADO  

O Cineteatro São Brás, integrado na REDE AZUL – Rede de Teatros do Algarve -, acolheu a 

Grande Noite de Fado, no passado dia 4 de maio, com a participação dos fadistas Teresa Viola, 
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Pedro Viola, Isa de Brito e Ecos de Coimbra, promovido pelo Centro de Cultura e Desporto de 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia.  

 FESTA DOS TABULEIROS FLORIDOS EM HONRA DA NOSSA SENHORA.  

Nos dias 12 e 13 de maio realizou-se mais uma edição da Festa dos Tabuleiros Floridos em 

honra de Nossa Senhora de Fátima, em Parises. Uma celebração organizada pela Paróquia de 

São Brás de Alportel, com o apoio da Câmara Municipal, em termos logísticos, licenciamento 

e cedência de transporte de apoio à tradicional peregrinação à Capela de Nossa Senhora. 

Esta iniciativa promotora das tradições locais constitui-se ainda como polo de atratividade 

turística, levando anualmente centenas de visitantes à localidade de Parises, em plena Serra 

do Caldeirão. 

 GRUPO FOLCLÓRICO DA VELHA GUARDA. APOIO. 

Constituído por entusiastas do folclore com idades compreendidas entre os 65 e os 85 anos de 

idade, o Grupo Folclórico da Velha Guarda é promotor das tradições do folclore e do 

envelhecimento ativo, facultando a oferta diversificada de atividades que contribuem para a 

qualidade de vida dos munícipes. Dada a relevância deste trabalho, a Câmara Municipal apoiou 

o Grupo com o valor de €400,00 para minimizar despesas inerentes à dinamização das suas 

atividades. 

(Reunião –15/05/2018) 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2018  

a. Galeria Municipal. 

De 3 a 30 de maio, a Galeria Municipal abriu portas à inovação da arte jovem com a exposição 

Pizza Box Art uma exposição coletiva dos jovens artistas algarvios que se encontram de forma 

espontânea nos Encontros Criativos que a Associação de Designers do Sul promove 

regularmente. Ao longo de um ano jovens artistas converteram as caixas de pizza, que sobrava 

dos convívios em peças de arte que dão corpo à exposição. 

Seguiu-se a exposição de pintura “Isto é arte” de Maria de Deus Alves, composta por ideias, 

esboços do diário gráfico, experiências que como num tubo de ensaio podem resultar ou não. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

De 6 de abril a 2 de julho este espaço cultural acolhe a seleção de trabalhos participantes no 

Desafio fotográfico Algarve Genuíno: Património natural, promovido pela autarquia. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

A Associação Internacional de Paremiologia promoveu a exposição “Provérbios ilustrados”,  

patente no Centro de Artes e Ofícios até dia 30 de maio.  
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 CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS”. 

Promovido pelo Serviço de Psicologia da Câmara Municipal o Ciclo de Tertúlias “Aqui entre 

nós” promove mensalmente um encontro temático sobre os mais diversos temas da 

atualidade. Nos meses de Abril e Maio, o ciclo dedicou-se a África. 

a. Mãe Africa – “Walale Gungo: quase tudo e quase nada”. 

No dia 25 de maio, as palestrantes Graça Bernardo e Inês Pereira convidaram a uma viagem 

pelo continente africano, uma partilha de experiencias e realidades marcantes.  

 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA 

CALÇADINHA  

QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 2 de maio, o ateliê para famílias com crianças dos 3 aos 12 anos teve ponto de encontro 

na Ilha de Faro, a fim de partir à descoberta de “Qoisas da Ria Formosa” para conhecer alguns 

animais sob orientação da bióloga marinha Sandra Massarico. 

O Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha desafiou a “Experimentar a Luz” e 

desvendar alguns segredos da luz, como por exemplo como se forma o arco-iris ou como 

surgem as sombras. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 

a. “No en leio das Histórias” 

Nos dias 19 e 20 de junho o Jardim Carrera Viegas foi ponto de encontro com o livro e a leitura, 

numa iniciativa especialmente dirigida às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico “No en Leio das Histórias”. Uma experiência que visa sensibilizar as crianças para o 

mundo fantástico dos livros através, mediante contos, requisições, leituras, convívio com 

personagens de histórias infantis, apresentadas pelo projeto “ Fora da Caixa”, ou ainda 

atividades com o projeto educativo VATe – Vamos apanhar o teatro, da ACTA – A Companhia 

de Teatro do Algarve. 

Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal, através da Biblioteca Municipal Dr. Estanco 

Louro, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Rede de 

Bibliotecas do concelho. 

b. Workshop: Pensamento Positvo. 

No dia 21 de abril, a Biblioteca Municipal acolheu um Workshop sobre pensamento positivo 

orientado pela associação Brahma Kumaris, a fim de dar a conhecer diversas técnicas e 

respectivos benefícios.   
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c. Apresentação do Livro ”O Verdadeiro amor de M. Dias” 

No dia 15 de maio, a Biblioteca Municipal deu a conhecer um romance, de autoria de Isabel Vila 

Pery que conta uma história de amor vivida nos fins do seculo XIX, em São Brás de Alportel. 

Uma história retratada em tempos de alvoroço social e político, com o movimento republicano 

local a pugnar pela criação do concelho, são recriadas neste romance. 

d. Atividade regular 

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

tais como: 

> CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER”.  

O encontro mensal do Clube de Leitura no mês de abril, dia 30, integrou uma palestra sobre 

“João de Deus”, sob orientação de Teodomiro Neto.  

No dia 28 de maio o clube de leitura dedicou-se à reflexão e discussão da obra “Olha-me 

com quem chove”, de autoria da escritora Alice Vieira. 

Em junho, dia 25, o encontro mensal do Clube de Leitura destacou o último romance de 

Luísa Costa Gomes “Florinhas de Soror Nada: a vida de uma não santa”. 

> SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM.  

A Biblioteca Municipal marcou novamente presença no Mercado Municipal, dando 

continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto da comunidade são-brasense. 

Um encontro quinzenal, realizado regularmente ao sábado de manhã. 

> FORA DA CAIXA.  

As sessões de dinamização das artes e técnicas de teatro realizaram-se em Abril, nos dias 7, 21 

e 28, e incidiram sobre respiração abdominal, intercostal e peitoral, caixa-de-ressonância e 

articulação vocal. Reservando ainda para as terças-feiras uma Oficina de Teatro. Em maio as 

sessões “Fora da Caixa” realizaram-se nos dias 5, 12, 19 e 26 e foram dedicadas aos temas: 

improvisação; exploração do texto dramático e mundo de personagens. Nos dias 2, 9 e 16 de 

junho foram abordados os seguintes temas: caracterização, técnica de chão nível I e nível II. 

> FÃ CLUBE DOS NARIGUDOS.  

Realizou-se no dia 19 de maio a 1º reunião com jogos, leituras animadas e entrega de 

diplomas aos faz das novas mascotes do espaço infantil da Biblioteca Municipal.  

SAÚDE.  

 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE VIATURA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS 

A pensar na qualidade dos serviços prestados à comunidade são-brasense na área da saúde a 
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Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo que tem por objeto 

determinar e regular o apoio logístico a prestar pelo Município de São Brás de Alportel ao 

Centro de Saúde, sobretudo à Unidade de Cuidados na Comunidade Al-Portellus do ACES 

Algarve I – Central, nomeadamente à cedência do uso de uma viatura para utilização pela 

equipa multidisciplinar da responsabilidade dos serviços de saúde, que presta cuidados de 

saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, e atua ainda na 

educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de 

unidades móveis de intervenção, na área de abrangência do concelho de São Brás de Alportel. 

Para apoiar este trabalho o município adquiriu uma viatura para o efeito com custo associado 

a cerca de 13.500,00€ com iva incluído. 
(Reunião – 28/05/2018)   

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO NO 

CENTRO DE SAÚDE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL.  

Atendendo à falta de obras de conservação no edifício do Centro de Saúde de São Brás de 

Alportel, a nível interior e exterior, e apesar do mesmo pertencer à Santa Casa da Misericórdia, 

e se encontrar arrendado à Administração Regional de Saúde (ARS), a Câmara Municipal, 

propôs o estabelecimento de um protocolo entre as 3 entidades: Santa Casa da Misericórdia, 

Administração Regional de Saúde e Câmara Municipal, no âmbito do qual caberá à autarquia 

conceder um apoio financeiro, até ao montante máximo de €19.000,00 à Santa Casa da 

Misericórdia a fim de custear a execução das obras de conservação exteriores do Centro de 

Saúde. Em reunião de 28 de maio, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

minuto do referido protocolo, tendo em vista melhorar as condições de trabalho dos 

profissionais daquela unidade de saúde e a melhoria das condições de acolhimento e conforto 

dos seus utentes. 

A este apoio financeiro associar-se-á ainda o apoio e acompanhamento técnico durante a obra, 

por parte da autarquia.  
 (Reunião – 28/05/2018)   

 DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO. 

A Câmara Municipal apoiou a realização de um programa comemorativo do Dia Internacional 

do Enfermeiro, que teve lugar no dia 12 de maio, composto por atividades de promoção da 

saúde para a comunidade, realizadas no Centro de Saúde e no Jardim Carrera Viegas, sob 

iniciativa de um grupo de enfermeiros da Unidade de Cuidados de Saúde Primários de São Brás 

de Alportel, em parceria com a Junta de Freguesia, com a colaboração da Câmara Municipal, a 

Administração Regional de Saúde do Algarve, a Ordem dos Enfermeiros e o Agrupamento de 

Centros de Saúde do Centro do Algarve (ACES Central). 
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Sendo maio o “mês do coração”, o programa de atividades teve por foco os hábitos saudáveis 

e os cuidados com o coração. Alertar a população para os fatores de risco cardiovasculares, 

incentivar a prática segura de exercício físico e a divulgar os projetos existentes no concelho 

para a prática de exercício, bem como promover a interação entre os enfermeiros da Unidade 

de Cuidados de Saúde Primários de São Brás de Alportel e a população são os objetivos desta 

ação. 

DESPORTO.  

 AMPLIAÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO - CAMPO DE TÉNIS DE PRAIA.  

Resultante de uma parceria entre a autarquia e o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas, e na continuidade da valorização e incentivo à prática desportiva, encontra-se a 

decorrer a obra de construção do novo Campo de Ténis de praia no espaço exterior da Escola 

EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos. Um projeto idealizado pelos jovens estudantes que resulta 

da conquista do 2º prémio, do 3º escalão, na 13ª edição do concurso Ciência na Escola, 

promovido pela fundação Ilídio Pinho. 

Trata-se de um investimento de 6.472,00 acrescido de iva à taxa legal em vigor, adjudicada a 

José Gualberto dos Santos Benedito que reforça a diversidade de oferta desportiva, indutora 

de hábitos de vida saudáveis e que será mais um fator de incremento às atividades desportivas 

regulares no concelho, permitindo a prática de ténis de praia, voleibol e futevolei.  

 PARTICIPAÇÃO NOS IX JOGOS DE QUELFES  

A promoção da atividade física regular desde tenra idade é fundamental para a aquisição de 

hábitos saudáveis, essenciais para a saúde e bem-estar ao longo da nossa vida. Neste sentido, 

a Câmara Municipal associou-se uma vez mais à organização dos Jogos de Quelfes, uma 

iniciativa promotora dos princípios do olimpismo, partilhada por cerca de 2.000 crianças, 

provenientes de 29 agrupamentos e colégios em Portugal e Espanha. 

Nesta 9ª edição, o município de São Brás Alportel foi o anfitrião da cerimónia de abertura para 

os jogos, realizada no Cineteatro São Brás, dia 11 de maio, e que terminou com o acender da 

pira olímpica no Largo de São Sebastião. Seguiram-se duas semanas de atividades desportivas 

de diferentes modalidades e partilha do espirito de superação e solidariedade presente no 

olimpismo. 

No âmbito dos jogos de Quelfes, a autarquia pagou ao Agrupamento José Belchior Viegas, a 

quantia de €447,38 referente às refeições servidas aos jovens participantes realizadas no 

município. 

(Reunião – 28/05/2018) 
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 XII SÃO BRAS GYM  

A Câmara Municipal organiza anualmente o Festival Gímnico São Bras Gym, que nesta 12ª 

edição, realizada no passado dia 9 de junho contou com a participação de grupos de toda a 

região, de diferentes modalidades que deram a conhecer o que de melhor se faz no Algarve na 

área da ginástica acrobática, trampolins, entre outras. 

 ALGARVE REGIONAIS 2018 - DESPORTO ESCOLAR  

O município de São Brás de Alportel foi palco das meias-finais regionais de infantis e iniciados 

de basquetebol.  

Uma iniciativa organizada em parceria pelos municípios de São Brás de Alportel e Loulé, 

Direção geral de Educação e Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, promotora da 

actividade física regular e do convívio entre jovens estudantes de concelhos vizinhos. 

 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS  

De visita ao Algarve, no passado dia 18 de abril, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, visitou as intervenções apoiadas pelo Programa de Reabilitação de 

Instalações Desportivas (PRID), do Instituto Português do Desporto e da Juventude, entre as 

quais a intervenção na sede da associação desportiva são-brasense XDream Blasius, uma 

antiga escola primária em Almargens, cedida pela autarquia para o desenvolvimento das suas 

atividades desportivas centradas nas modalidades de BTT. 

Este apoio do Programa PRID, em parceria com a autarquia, irá permitir melhorar as 

instalações da associação, dotando as mesmas com um espaço de balneários e vestiários, o 

que torna possível dar mais um passo fundamental no desenvolvimento das suas atividades, 

permitindo o acolhimento de estágios desportivos internacionais. Uma obra com um 

investimento na ordem dos 22 mil euros, apoiados em 50% pelo Programa de Reabilitação de 

Instalações desportivas e 50% pela Câmara Municipal. 

 7ª CORRIDA ACS + 6ª MARCHA CORRIDA + 3ª CORRIDA DA PEQUENADA. 

No âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo, a Câmara Municipal apoio a 

Associação Cultural Sambrasense, na organização da “7ª Corrida ACS, a 6ª Marcha Corrida e a 

3ª Corrida da Pequenada, diversas provas, para diferentes idades, atletas federados e não 

federados, com o objetivo de cativar o maior número de participantes. 

Esta iniciativa, que teve lugar no passado dia 2 de junho contou com a participação de atletas 

de todas as idades, provenientes do concelho e de toda a região num convívio desportivo de 

extrema importância para a promoção da modalidade marcha / Corrida e respetivos benefícios 

para a saúde. 
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 PARTICIPAÇÃO NA FINAL FOUR- CASA BENFICA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. APOIO. 

O apoio concedido pela Câmara Municipal no âmbito do Plano Municipal de Apoio ao 

Associativismo tem por base de avaliação o Plano de Atividades regulares apresentado por 

cada associação, sendo consideradas extraordinárias as despesas realizadas com competições 

de âmbito Nacional que não podem ser previstas anteriormente, e que têm que ver com a 

estada e alimentação durante os dias da competição que definirá o Campeão Nacional do 

Campeonato Inatel de Futsal.  

Neste sentido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade apoiar a Casa do Benfica de 

São Brás de Alportel com a atribuição de €1.200,00 para que o clube pudesse continuar a 

dignificar o seu nome e o município de São Brás de Alportel na final nacional deste 

campeonato. 

 (Reunião – 15/05/2018) 

 PARTICIPAÇÃO NA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL FEMININO. GRUPO DESPORTIVO E 

CULTURAL DE MACHADOS. APOIO. 

No âmbito do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo e atendendo aos resultados 

alcançados pela equipa de Futsal Feminina do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, que 

em muito dignificam o município de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal apoiou a 

participação da equipa na Taça Nacional de Futsal feminino, mediante a atribuição de 

€1.200,00 para minimizar custos de deslocação à região autónoma dos Açores para defrontar 

o campeão da Associação de Futebol dos Açores. 

 (Reunião – 28/05/2018) 

 MARAFADOS DO TT – SÃO BRÁS TT 2018. ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

Tendo em consideração a parceria existente entre o Município e o Grupo Marafados do TT 

Algarve, na promoção de atividades de ar livre no território são-brasense, a autarquia apoiou 

com €300,00 a realização da iniciativa “São Brás TT 2018 – Desafios, em pleno coração da Serra 

do Caldeirão, realizada nos dias 28 e 29 de abril. Esta edição foi composta por uma prova em 

formato “Quiz” sobre os valores do concelho, através do contacto direto com as gentes e as 

tradições, numa forma diferente de promoção turística e valorização do património local. 

(Reunião – 02/04/2018) 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO  

 CADASTRO PREDIAL 2ª FASE - CONSULTA PÚBLICA. PONTO DA SITUAÇÃO. 

Terminado o período de Consulta Pública, seguiu-se a verificação das situações pelas brigadas 

de trabalho de terreno, com o objetivo de promover a reconciliação entre as partes queixosas. 

Até à presente data já foram remetidos, cerca de 20 casos incompatíveis, para a Equipa de 

Apoio Técnico, que se encontra neste momento a remeter convocatórias para as partes em 

conflito a fim de tentar uma conciliação. 

LIMPEZA E ARRANJO DE CAMINHOS – ZONA SERRANA. 

No âmbito do Plano de Reparação de Caminhos Florestais 2018, a Câmara Municipal adjudicou 

a António José de Brito a limpeza e arranjo de um conjunto de caminhos, cerca de 47 Km, em 

diversos locais do concelho. Um investimento previsto de €27.910,00 acrescidos de iva à taxa 

legal em vigor. 

 REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS NA CABEÇA DO VELHO. 

No âmbito do plano anual de pavimentação, a Câmara Municipal prepara-se para proceder à 

repavimentação de diversos caminhos na Cabeça do Velho, um conjunto de trabalhos 

adjudicados à empresa José de Sousa barra & Filhos Lda. pelo montante de € 30.313,90, 

acrescidos de iva à taxa legal em vigor. 

 BENEFICIAÇÃO DA EN2 ENTRE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E A A22  

e. Concluído processo de Concurso Público para Projeto de Beneficiação da EN2 

Na sequência de inúmeras diligências efetuadas pela Câmara Municipal junto do Governo e das 

entidades competentes com vista à requalificação da Estrada Nacional 2 e melhoria do acesso 

à Via do Infante (A22), encontram-se neste momento em análise, por parte do Governo, as 

propostas entregues no âmbito do Concurso Público para a elaboração do projeto de 

beneficiação do troço da Estrada Nacional 2, de acesso de São Brás de Alportel à A22, por parte 

das Infraestruturas de Portugal (IP), tendo sido projetado o início das obras para 2019. 

a. Rotunda na EN 2 - ligação de Coiro da Burra - Estoi à Via do Infante. Execução. 

O Projeto de reabilitação da EN2 defendido junto das autoridades competentes, pela autarquia 

são-brasense, integrou desde o início um conjunto de obras de melhoria e retificações do atual 

traçado que permitissem melhorar os acessos ao concelho de São Brás de Alportel à via do 

infante e vice-versa. Nomeadamente a criação de uma rotunda no cruzamento da EN2 com o 

acesso a Faro e à Via do Infante, que se encontra neste momento em execução. O arranque 

desta obra é fundamental para a segurança e circulação do trânsito no acesso à Via do Infante 

reflete o esforço e determinação da Câmara Municipal na defesa deste projeto, bem como o 

respeito pelo compromisso assumido pelo Governo com a autarquia. 
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MOBILIDADE E RENOVAÇÃO URBANA  

 PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

O Município de São Brás de Alportel encontra-se a desenvolver trabalho na área da 

mobilidade, integrando o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. 

Neste âmbito, decorreu uma reunião realizada na sede da Comunidade Intermunicipal do 

Algarve, AMAL, na qual foi apresentado de forma mais pormenorizada o Plano de Ação para 

a Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS, integrado no Programa Operacional Portugal 

2020, com avisos a lançar para breve e respetivo financiamento a 50%. Esta visão estratégica 

de baixo teor de carbono, em especial nas zonas urbanas, mediante a promoção da mobilidade 

urbana sustentável com medidas relevantes de atenuação, vai ao encontro da política de 

mobilidade do município cujo foco se centra na utilização de transportes ecológicos e na 

promoção da mobilidade sustentável.  

A Câmara Municipal pretende submeter 3 candidaturas no âmbito deste plano, 

nomeadamente: a ampliação da Rede pedo-ciclável de São Brás de Alportel e a instalação de 

estações públicas de bicicletas, a construção do novo Terminal Rodoviário “Circular”, 

delegando ainda para 2ª prioridade a o circuito pedo-ciclável na Rua Aristides de Sousa 

Mendes e Aníbal Rosa da Silva. Este investimento visa contribuir para a promoção da 

qualidade ambiental e de vida dos munícipes, enquanto incentivo à utilização de transportes 

amigos do ambiente. 

 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO – PLANO DE AÇÃO E 

REGENERAÇÃO URBANA (PARU) 

a. Obra de Requalificação e Beneficiação da Rua Gago Coutinho 

Os trabalhos de execução da obra de requalificação da Rua Gago Coutinho encontram-se a 

decorrer a bom ritmo, com vista à eliminação de barreiras arquitetónicas tornando esta via 

histórica acessível e mais segura a pessoas de mobilidade condicionada e aos transeuntes em 

geral. Trata-se de uma intervenção promotora de acessibilidade, do ordenamento do 

estacionamento, que permite também o enterramento de cabos e outros equipamentos, 

tendo em consideração a identidade e valorização do património local. 

A obra foi adjudicada à empresa Construções Pedra Vidraça Algarvia Lda. e representa um 

investimento no valor de 119.354,89€, com financiamento comunitário na ordem dos 65% e dá 

continuidade à execução do Plano de Revitalização do Centro Histórico no âmbito do Plano de 

Ação de Regeneração Urbana (PARU).  
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO AO CONCELHO 

a.  Rede de Esgotos dos Machados – 1ª Fase (Troço a norte da EN 2) 

Na continuidade do Plano Municipal de Alargamento do Saneamento a todo o concelho, 

encontra-se em execução a 1ª fase da obra da rede de esgotos dos Machados, trabalhos a cargo 

da empresa adjudicatária Mérito Airoso Lda, pelo montante de 67.391,85€, acrescido de iva à 

taxa legal em vigor.  

b. Rede de Esgotos do Peral – 2-ª Fase  

Na continuidade do Plano Municipal de Alargamento do Saneamento a todo o concelho 

encontra-se em fase de conclusão a ampliação da rede de esgotos no Sítio do Peral – 2ª fase, 

pela empresa Unifluidos Lda., um investimento total de 234.776,85€, acrescido de iva à taxa 

legal em vigor, que conta com financiamento de 65% do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR).  

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 PLANO MUNICIPAL DE POUPANÇA DE ÁGUA – COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CONTROLO E MONOTORIZAÇÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA.   

Nos últimos anos, os serviços de água e saneamento da autarquia têm verificado o acentuar da 

escassez de água na zona da Serra, nomeadamente nos meses mais quentes (Junho, Julho, 

Agosto e Setembro).  

De modo a promover o direito de acesso à distribuição de água a todos os cidadãos de uma 

forma equitativa e equilibrada, pretende o município implementar um projeto-piloto de 

controlo metrológico aos consumos efetuados em 20 edificações nas localidades a norte do 

concelho - sítios de Cerro da Ursa, Monte Capitães, Lajes e Cabanas., de forma a gerir o recurso 

disponível, obviando eventuais falhas no abastecimento à população. 

Posteriormente este projeto estender-se-á às demais localidades do território serrano do 

concelho. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

a. Centro de Interpretação e Educação Ambiental – Quinta do Peral 

SÁBADOS NA QUINTA 

No dia 28 de abril, a Quinta do Peral acolheu a técnica Sílvia Rosado, da Associação de 

Apicultura do Sotavento Algarvio para desvendar os segredos das abelhas e do mel. 
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COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA TERRA 

Para celebrar o Dia Internacional da Terra, a Quinta do Peral promoveu uma visita ao Moinho 

do Bengado e à Azenha da Mesquita, com o objectivo de dar a conhecer duas unidades 

tradicionais com recurso a energias limpas. 

COMEMORAÇÕES DO DIA DO AMBIENTE 

No sentido de sensibilizar as novas gerações para a preservação ambiental, a Quinta do Peral 

assinalou este dia 5 de junho, com diversas actividades para as crianças do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, nomeadamente: Palestras sobre microplásticos e ações de 

sensibilização ambiental. 

No dia 9 de junho a Quinta do Peral marcou presença no Mercado Municipal para apresentar a 

publicação “Arbustos autóctones de São Brás de Alportel”. 

  WORKSHOP SOBRE “QUEIJOS VEGAN” 

A Quinta do Peral abriu portas a um Workshop de “Queijos Vegan” , no dia 7  de abril, a fim de 

ensinar a fazer este tipo de queijos e quais os seus benefícios. 

BEM-ESTAR ANIMAL  

 CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO – CHEQUE VETERINÁRIO 

A Câmara Municipal encontra-se neste momento a desenvolver uma campanha de 

esterilização, no âmbito do programa nacional “Cheque Veterinário”; mediante um protocolo 

firmado coma Ordem dos Veterinários. 

Numa primeira fase a ação de esterilização está a ser dirigida para animais errantes. Numa 

fase, a ação estender-se-á aos meios socialmente mais desfavorecidos, com a colaboração dos 

Serviços Sociais do município. 

 CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS 

A Câmara Municipal está a desenvolver esforços com vista à criação de um Centro de Recolha 

Oficial de Animais no concelho, de acordo com a legislação em vigor e de modo a suprir uma 

necessidade sentida pela comunidade. Neste sentido, o município preparou uma candidatura 

a fundos comunitários, sobre a qual aguarda próximos procedimentos. 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO ABRIGO DE ANIMAIS.  

No âmbito do trabalho promovido pela autarquia com vista à promoção do bem-estar animal, 

e tendo por objetivo promover soluções que visem ampliar as soluções com vista ao respeito 

pelos direitos dos animais, a Câmara Municipal em sua reunião de 12 de junho, deliberou por 
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unanimidade, aprovar o estabelecimento de um protocolo de colaboração com a Associação 

Abrigo de Animais, que tem por objetivo promover a recolha, a proteção e o auxílio de animais 

desamparados, abandonados e desprotegidos, providenciando o seu alojamento e cuidados, 

bem como uma adoção responsável. 

O estabelecimento deste protocolo tem em considerando o facto de a associação possuir 

meios e infraestruturas idóneas à prossecução do seu objeto. 

.(Reunião –1 2/06/2018)   

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

(PPPESBA)  

Na continuidade do moroso e complexo processo de conclusão do Plano Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel (PPPESBA), fundamental ao incremento da dinâmica 

empresarial do município, e tendo finalizado o período de consulta pública no passado 28 de 

maio, em reunião de 12 de junho, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção 

de Lucibel Gago Viegas, em substituição do Vereador Bruno Costa, o Relatório de Ponderação 

da Consulta Pública do referido plano. 
 (Reunião – 12/06/2018)  

 NOITE DE PRATA. PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL.  

No âmbito da estratégia de valorização do comércio local, no passado dia 15 de junho realizou-

se a 5ª edição da Noite de Prata, uma iniciativa de promoção e valorização do comércio local, 

repleto de promoções, descontos e um intenso programa de animação que contribuiu para dar 

a conhecer o que de melhor se faz ao nível lúdico-cultural no município. 

A Noite de Prata é uma organização da Câmara Municipal em parceria com os 

estabelecimentos aderentes e o apoio da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da 

Região do Algarve e associações, entidades e grupos locais. A edição deste ano cativou 

centenas de visitantes e contou com a participação de três dezenas de estabelecimentos, com 

7 pontos de animação distintos e diversos grupos que dinamizaram animação de rua, concertos 

musicais, dança e diversão para toda a família.  

 EMPREENDEDORISMO JOVEM: APOIO A PROJETO DA ASSOCIAÇÃO DE DESIGNERS DO 

SUL 

No seguimento da parceria estabelecida entre o município e a Associação de Designers do Sul, 

no âmbito do Projeto Design & Ofícios, considerado como uma mais-valia para o município, 

ao nível da promoção e salvaguarda do património cultural imaterial da serra algarvia e das 
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matérias-primas naturais, tão características e ainda comuns em todo o concelho, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, em sua reunião de 15 de maio, aprovar a atribuição de 

um apoio de €1.500,00 para a implementação, em 2018, de um conjunto de projetos no 

município que visam estimular o empreendedorismo jovem, mediante a organização de 

tertúlias, sessões dirigidas aos jovens, criação de catálogos e atualização de website, 

participação em eventos do município, entre outras propostas.  

 (Reunião –15/05/2018)  

 COMEMORAÇÕES 50º ANIVERSÁRIO DO MERCADO MUNICIPAL. DINAMIZAÇÃO DA 

ECONOMIA LOCAL 

O Mercado Municipal de São Brás de Alportel completou 50 anos de atividade ao serviço da 

comunidade são-brasense no passado dia 20 de abril, uma efeméride que foi assinalada no 

sábado, dia 28, com um programa composto por uma demonstração gastronómica, 

apresentada pelo Chef Rui Marcelino, momentos de animação musical pelo Grupo “Al-

Fanfare”, a apresentação de obras de arte alusivas ao Mercado, de autoria de Manuel Belchior 

e o aguardado momento de cantar os parabéns e partilhar o bolo de aniversário. 

Um momento que envolveu comerciantes e visitantes, com vista a reforçar o papel do Mercado 

Municipal na dinâmica da economia local, ponto de encontro de produtores locais e 

comerciantes que primam pela qualidade no atendimento e nos produtos. 

Para celebrar 50 anos, o Mercado Municipal partilhará meio século de Memórias num 

programa de atividades que se prolongará até abril de 2019.  

 ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL. HASTA PÚBLICA.  

Com o objetivo de estimular a economia local e dinamizar oportunidades para o 

desenvolvimento de pequenos negócios, que são a sua sólida base, a Câmara Municipal 

procedeu à arrematação, em hasta pública, de duas bancas B27 e B28, destinadas à transação 

de frutas e legumes, com base de licitação de € 125,00 e lanços mínimos de € 50,00 e a Mesa 

C19 destinada à transação de frutas e legumes, no Espaço Polivalente, nas manhãs de sábado, 

no Mercadinho dos Produtores, com base de licitação de € 50,00 e lanços mínimos de € 20,00. 

A Mesa C 19 foi arrematada por €50,00. 

Reunião – 12/06/2018)  

 BAR DE APOIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS. HASTA PÚBLICA.  

A Câmara Municipal procedeu à arrematação, em hasta pública, da concessão do Bar de Apoio 

das Piscinas Municipais Descobertas por um período de utilização de três meses, ou seja, de 15 
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de junho a 15 de setembro de 2018, dado que posteriormente o complexo de Piscinas será alvo 

de reabilitação. 

A base de licitação foi fixada em 300 euros, com lanços mínimos de 50 euros. O espaço foi 

arrematado por 400,00€. A dinamização deste espaço de apoio aos utentes das Piscinas 

Municipais Cobertas contribui para a diversidade e qualidade dos serviços prestados aos 

mesmos. 

(Reunião – 28/04/2018)  

 PLANO DE OCUPAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO. 

No âmbito do Plano de Revitalização do Centro Histórico e após a obra de requalificação do 

Largo de São Sebastião, do PARU – Plano de Ação e Regeneração Urbana, o Largo de 

Sebastião passou a ser um espaço de referência urbana, de centralidade, encontro e vivência 

da comunidade, bem como de garantia de mobilidade e acessibilidade para todos, verificando-

se um reforço da centralidade e atratividade do território, e de um modo geral, de reforço da 

qualidade de vida dos munícipes.  

No âmbito desta intervenção, de modo a envolver os estabelecimentos comerciais deste 

espaço, foi criada uma planta de afetação do espaço público, em complemento às normas 

legais e regulamentares em vigor e aplicáveis ao Centro Histórico que contribuem para uma 

crescente uniformização da ocupação do Espaço Público do Largo de São Sebastião, com 

regras específicas sobre a atribuição dos espaços definidos para ocupação com esplanadas 

pelos estabelecimentos. 

 ROTA DO CARACOL - 2018. 

Em maio, Câmara Municipal promoveu uma vez mais a realização da Rota do Caracol, uma 

iniciativa promotora das tradições locais e regionais, que faculta um roteiro turístico 

gastronómico pelos estabelecimentos comerciais aderentes. Na edição deste ano 

participaram nesta iniciativa mais de uma dezena de estabelecimentos.  

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

a. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  

• “Ações de empreendedorismo local”, sempre no terceiro sábado de cada mês, contou 

com a participação da empresa ZLar administração de condomínios, no dia 19 de maio, 

no dia 16 Paulo Custódio deu a conhecer os produtos da Herbalife. 
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• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Ercília Gomes e uma mostra de 

artesanato em cortiça, no dia 12 de maio, o mês de junho deu a conhecer o artesanato de 

Maria Manuela Belchior, no dia 9. 

• “Mostra de Produtos”, a 5 de maio contou com a participação da Quinta dos Avós e 

no dia 2 de junho com a presença da artesa Marília Dias Ramos. 

•  “Demonstração Gastronómica” subiu ao palco do Mercado Municipal pela mão do 

chef Rui Marcelino, do Hotel Rural Vila Monte, no dia 28 de abril, em maio, dia 26 a 

demonstração gastronómica deu a conhecer as sugestões do Chef Luís Reis, da 

recentemente inaugurada Forneria do Largo.  

 MERCADOS E FEIRAS  

a.  Mercadinhos dos Produtores.  

Em todos os sábados do mês de maio e junho de 2018, o Mercado Municipal, acolheu o 

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

quem por eles passa e / ou disfruta.  

b. Feira das Antiguidades e Velharias.  

No terceiro domingo de abril e maio de 2018 como usual, realizou-se a Feira das Antiguidades 

e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a desvendar objetos 

diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar.  

c. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de abril e maio de 2018 trouxe também o habitual Mercadinho de Jardim: 

Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara municipal, a ter lugar no Jardim 

Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e produção local.  

TURISMO.  

 VÍDEO PROMOCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL DISTINGUIDO NO 

FESTIVAL FINISTERRA 

O vídeo promocional do Município de São Brás de Alportel, apresentado ao público em julho, 

por ocasião da Feira da Serra 2017, foi consagrado, como “Melhor Filme Português” e 

“Segundo Melhor Filme Promocional”, a nível internacional, no Festival Internacional Finisterra 

Arrábida Film Art & Tourism, onde concorreram 500 filmes de 70 países. 

O prémio foi entregue no passado dia 31 de maio, em Sesimbra ao vídeo “São Brás de 

Alportel… onde Viver Sabe Bem!” produzido pela produtora algarvia New Light Pictures por 

iniciativa do Município de São Brás de Alportel, no âmbito da sua estratégia de promoção 

turística do território são-brasense “Porta aberta à Serra, Janela sobre o Mar”. 
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Este vídeo foi rodado em vários locais do concelho de São Brás de Alportel, contando com a 

participação da comunidade, sem recurso a atores profissionais, mas cuja essência e história 

promete cativar o olhar atento de turistas nacionais e internacionais. 

 FEIRA DA SERRA 2018. 

Após a definição da Comissão Organizadora da Feira da Serra, os trabalhos prosseguiram com 

a definição de alguns instrumentos importantes na delineação do seu funcionamento: 

a. Tabela de Tarifas da Feira da Serra 2018.  

À semelhança de anos anteriores, foi apresentada e aprovada a tabela de tarifas da Feira da 

Serra 2018 correspondente a ingressos, tarifa de jantar no refeitório da Feira para participantes 

e tarifas de ocupação de espaços.  

b. Normas de Funcionamento da Feira da Serra 2018.  

As normas de funcionamento da Feira da Serra 2018 estabelecem as regras de participação e 

visita da Feira da Serra - Verão, organizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

integrando um conjunto de regras de bom funcionamento, quer para os visitantes, 

participantes e respetiva organização e apoio. 

(Reunião – 15/05/2018) 

c. Programa de Voluntariado Jovem para a Feira da Serra  

À semelhança de edições anteriores, a Comissão organizadora da Feira da Serra desafia jovens 

com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos de idade a participar voluntariamente nas 

ações de promoção, montagem entre outras tarefas essenciais ao bom funcionamento do 

certame. Uma iniciativa que visa envolver as novas gerações neste que é o maior evento 

cultural do município.  

 5º FESTIVAL DO CARACOL.  

A Câmara Municipal apoiou a 5ª edição do Festival do Caracol, organização da Associação 

Jovem Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal. Este festival cativou a visita de 

centenas de visitantes do município e da região, apresentando um programa de animação 

diverso, num encontro especialmente dedicado à valorização das tradições gastronómicas 

locais e regionais do bom petisco, o caracol. 

 VIA ALGARVIANA – ASSOCIAÇÃO ALMARGEM. APOIO. 

Resultante de uma candidatura aprovada em 2006, coordenada pela Associação de Defesa do 

Património Cultural e Ambiental do Algarve - ALMARGEM, a Via Algarviana consiste numa 

grande rota pedestre com uma extensão de 300km pelo interior do Algarve, desde Alcoutim 

ao cabo de São Vicente, num percurso pelo barrocal e pelas 3 serras algarvias Caldeirão, 
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Monchique, Espinhaço de Cão. Esta via tem como objetivo primordial o desenvolvimento 

sustentado das regiões serranas do Algarve, através da valorização do seu património cultural 

e ambiental, e da consolidação de pequenas iniciativas económicas locais. Um 

desenvolvimento fomentado pelo incentivo à prática do pedestrianismo na região, como 

componente do ecoturismo, contribuindo para diversificar a oferta turística da região, e 

atenuar o despovoamento que afeta o interior do Algarve. 

A Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve - ALMARGEM 

desenvolve um importante trabalho de gestão e dinamização da Via Algarviana desde a sua 

criação. Neste âmbito e após decisão em sede da Comunidade Intermunicipal do Algarve – 

AMAL, a Câmara Municipal deliberou, em reunião de 15 de maio, atribuir àquela associação um 

apoio financeiro no valor de €3.121,18, para que esta possa minimizar as despesas inerentes à 

dinamização desta via pedestre de valorização do interior algarvio. 

(Reunião – 15/05/2018)  

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR 

a. Voto de Pesar pelo falecimento de Custódio José Cavaco  

O falecimento de Custódio Cavaco, são-brasense de alma e coração, eterno guardião das artes 

e ofícios tradicionais, defensor da preservação e valorização do património imaterial local, 

constituiu uma enorme perda para o município. 

Nesta triste circunstância, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um sentido voto de 

pesar pelo falecimento de Custódio José Barros Cavaco, endereçando ainda as mais sinceras 

condolências e a solidariedade fraterna à família enlutada. 

Reunião – 02/05/2018) 

b. Voto de Pesar pelo falecimento de José Gabriel Clara Neves  

Foi com um profundo sentimento de pesar e consternação que o executivo municipal 

tomou conhecimento do falecimento do Sr. José Gabriel Clara Neves, distinto são-

brasense, ex-autarca, membro ativo do associativismo local, cujo percurso de vida foi um 

exemplo de cidadania. 

Reconhecendo o seu importante contributo para a comunidade são-brasense, e em sua 

homenagem, a Câmara Municipal decretou Luto Municipal, nos dias 11 e 12 de maio de 

2018, e respetivo hastear da bandeira municipal a meia haste. 

A Câmara Municipal aprovou ainda, por unanimidade, em reunião de 15 de maio, um sentido 

voto de pesar pelo falecimento de Sr. José Gabriel Clara Neves, endereçando ainda as mais 

sinceras condolências à família enlutada. 
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(Reunião – 15/05/2018) 

a. Voto de Pesar pelo falecimento de António Arnaut 

O falecimento de António Arnaut, advogado, escritor, fundador do Partido Socialista, criador 

do Serviço Nacional de Saúde e cidadão ativo na defesa da democracia, constituiu uma enorme 

perda a nível nacional. 

Homem carismático e dedicado à causa pública cedo despertou para a defesa da liberdade e 

da democracia. Foi um opositor férreo do Estado Novo, posteriormente em 1973, participou no 

congresso fundador do Partido Socialista na cidade alemã de Bad Münstereifel. 

Depois da revolução de abril de 1974, foi Presidente da Comissão Administrativa da Câmara 

Municipal de Penela e foi deputado à Assembleia Constituinte. Em 1978, foi convidado para 

Ministro dos Assuntos Sociais do II Governo Constitucional, e foi nessa qualidade que lançou, 

em 1979, o Serviço Nacional de Saúde, universal e gratuito, um despacho que viria a marcar a 

história na área da Saúde a nível nacional até aos dias de hoje. Em 1983 deixou a vida política 

ativa, dedicando-se novamente à advocacia e a uma intervenção cívica constante nas mais 

diversas áreas. Dotado de uma visão critica e perspicaz sobre as mais diversas áreas do saber, 

António Arnaut deixou um imenso legado, presente em mais de 2 dezenas de obras publicadas, 

de poesia, ficção, saúde, ensaios e outras que espelham conhecimento e perspetivas de futuro. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um sentido voto de pesar pelo 

falecimento de António Arnaut , endereçando ainda as mais sinceras condolências à família 

enlutada. 

(Reunião – 12/06/2018) 

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR 

a. Voto de Louvor ao músico são-brasense Ricardo Martins  

Natural de São Brás de Alportel, Ricardo J. Martins é um multi-instrumentista, mestre na 

guitarra portuguesa que já conquistou o reconhecimento nacional e internacional. 

Recentemente, Ricardo Martins foi distinguido na categoria de melhor música instrumental 

pelo International Portuguese Music Awards. A cerimónia de entrega do prémio teve lugar em 

New Bedford nos Estados Unidos da América e distinguiu o mestre da guitarra portuguesa pelo 

tema “corre-corre corridinho” do álbum “Cantos e Lamentos”. 

Nesta feliz circunstância, e como forma de reconhecimento pelo percurso de dedicação e 

valorização da cultura musical, a Câmara Municipal, aprovou por unanimidade, a atribuição de 

um voto de louvor ao jovem talento Ricardo Martins. 

 (Reunião – 02/05/2018) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bad_M%C3%BCnstereifel
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b. Voto de Louvor à atleta Irina Coelho  

Atleta desde tenra idade, Irina Coelho despertou para o BTT aos 14 anos e nunca mais parou 

de treinar, rumo à vitória de diversas provas a nível regional, nacional e internacional.  

A atleta do Bike Clube São Brás, Irina Coelho, venceu no passado dia 27 de maio, o Campeonato 

Regional do Algarve em XCO/BTT – categoria Elite feminina, uma conquista que eleva o nome 

de São Brás de Alportel no panorama desportista regional e nacional. Neste âmbito e no 

sentido de reconhecer o mérito desportista desta jovem, a autarquia aprovou, por 

unanimidade, a atribuição de um voto de louvor à atleta do Bike Clube São Brás, Irina Coelho. 

 (Reunião – 28/05/2018) 

c. Voto de Louvor à Associação XDream Blasius – Equipa MCF/XDream Município 

de São Brás de Alportel  

A Equipa MCF/XDream Município de São Brás de Alportel, da Associação XDream Blasius 

escreveu mais uma página na história desportiva nacional ao conquistar a Taça de Portugal de 

Downhill 2018. Esta terceira vitória consecutiva da Taça de Portugal de Downhill e a sexta 

desde a fundação da equipa em 2010 sublinha o esforço e dedicação a esta modalidade por 

todos os atletas e técnicos envolvidos. 

Nesta circunstância, reconhecendo o trabalho e o mérito dos atletas e de toda a equipa, a 

Câmara Municipal, aprovou por unanimidade, a atribuição de um voto de louvor à equipa MCF/ 

XDream Município de São Brás de Alportel, integrada na Associação XDream Blasius, cujo 

trabalho promove e dignifica esta prática desportiva. 

 (Reunião – 28/05/2018) 

São Brás de Alportel, 20 de junho de 2018 

  

O Presidente da Câmara Municipal  

  

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


