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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 19 de junho de 2019 

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 22 de abril de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 VISITA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. I.

No passado dia 30 de abril, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do 

Céu Albuquerque, escolheu São Brás de Alportel para conhecer de perto os projetos apoiados 

por fundos comunitários através do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, 

nomeadamente integrados nos planos regionais PADRE - Plano de Ação de Desenvolvimento 

de Recursos Endógenos e PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana. 

A visita teve ponto de encontro no Largo de Sebastião, seguindo-se visita à obra, em curso, 

de reabilitação do antigo edifício Secção de Cantoneiros onde será criado o novo Núcleo 

Interpretativo da EN2, um dos projetos integrados no Plano de Ação de Desenvolvimento de 

Recursos Endógenos (PADRE), que pretende preservar a memória das antigas profissões 

associadas à Estrada Nacional 2, cuja rota integra São Brás de Alportel, sendo o segundo 

concelho mais a sul da Rota. 

A visita integrou ainda passagem pela Rua Gago Coutinho e culminou nos Paços do Concelho, 

onde a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional conheceu o Espaço Memória do 

Município, um exemplo da execução do PARU no concelho e da concretização, contínua do 

Plano "São Brás Acessível para todos", na medida em que permitiu tornar acessível o 1.º 

andar do edifício com a instalação de um elevador. 

Em reunião, a secretária de Estado teve ainda oportunidade de conhecer diversos projetos 

integrados nestes programas que tem como finalidade melhorar a atratividade do território e 

respetivos recursos endógenos. 

 COMEMORAÇÕES DO 105º ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL II.

a. Sessão Solene – Atribuição de Insígnias Municipais  

As Comemorações do 105º Aniversario do Município de São Brás de Alportel tiveram 

início pelas 10h00, na Cerimonia protocolar de hastear da bandeira, com a 

interpretação do Hino Nacional pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel e 

Honras à Bandeira pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. 
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Seguiu-se o descerrar de uma placa em homenagem aos Presidentes de Assembleia 

Municipal pós 25 de abril e a cerimónia de atribuição de Insígnias Municipais aos 

mesmos e a todas as Associações locais, com 25 anos ou mais de atividade.  

A Sessão Solene contou com a presença do Secretário de Estado das Pescas, José 

Apolinário, da Diretora Regional da Cultura, Adriana Nogueira, do Diretor Regional do 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, Custodio Moreno. 

Após um breve período de intervenções, e de modo a prestar homenagem aos autarcas do 

concelho, que ao longo dos 45 de democracia, têm prestado serviço à comunidade, 

dignificado os órgãos autárquicos em São Brás de Alportel, foram distinguidos os cidadãos 

eleitos, que desempenharam o cargo de Presidente de Assembleia Municipal, desde a 

Revolução de 25 de abril:  

> Júlio José das Neves Parreira, Presidente de Assembleia Municipal de 1976 a 1979  

> Abílio José Mendonça Barros, Presidente de Assembleia Municipal de 1979 a 1982 

> José Manuel Eusébio Rocha, Presidente de Assembleia Municipal de 1983 a 198 

> António Augusto Moita dos Santos, Presidente de Assembleia Municipal de 1986 a 1989 

> José Mouzinho Dias Neves Eusébio, Presidente de Assembleia Municipal de 1989 a 2001 

> José do Carmo Correia Martins, Presidente de Assembleia Municipal de 2001 a 2013  

> António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente de Assembleia Municipal em 2013  

 

A cerimónia prosseguiu com a atribuição de Insígnias de Valor e Altruísmo a 

associações locais com história, com 25 anos ou mais de existência, atualmente em 

atividade, pelo contributo para o desenvolvimento cultural, desportivo, social e 

económico do concelho, enquanto motor dinamizador da comunidade são-brasense: 

> Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel – por 92 

anos de missão  

> Sociedade Recreativa 1º Janeiro – por 87 anos de missão 

> Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel - por 87 anos de missão  

> Sociedade Recreativa Alportelense – por 75 anos de missão   

> União Desportiva e Recreativa Sambrasense - por 49 anos de missão  

> Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel – por 37 anos de missão  

> Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel - por 36 anos de missão  
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> Associação IN LOCO - por 31 anos de missão  

> Clube de Caça e Pesca de São Brás de Alportel - por 30 anos de missão  

> Motoclube “Os Unidos da Estrada” - por 29 anos de missão  

> Grupo Desportivo e Cultural de Machados - por 29 anos de missão  

> Associação Jovem Sambrasense - por 28 anos de missão  

> Clube de Caça e Pesca dos Parises - por 27 anos de missão  

> Clube de Caçadores da Mesquita - por 27 anos de missão  

> Futebol Clube Cabeça de Velho - por 27 anos de missão  

> Associação de Caçadores da Cabeça de Velho - por 26 anos de missão  

> Associação de Agricultores do Concelho de São Brás de Alportel - por 26 anos de missão

  

> Grupo Cultural e Desportivo do Peral - por 26 anos de missão  

> Rancho Típico Sambrasense - por 25 anos de missão 

> Pelo contributo para o desenvolvimento social do concelho, desenvolvendo um trabalho 

desenvolvido em prol da dignidade humana e combate à pobreza e exclusão social, desde há 

29 anos em São Brás de Alportel foi atribuída a mesma distinção ao Núcleo Local de São 

Brás de Alportel do Exército de Salvação; 

> Sediada em São Brás de Alportel, há 27 anos, pelo seu valoroso contributo para a promoção 

desta modalidade desportiva, no concelho, na região, no país e além-fronteiras, constituindo 

um elemento de agremiação das gerações foi ainda agraciada a Federação Portuguesa de 

Petanca, a única federação nacional com sede no Algarve.    

a. Apresentação de Projetos de Futuro na área da Mobilidade 

Após a atribuição das insígnias municipais procedeu-se à apresentação de dois projetos 

estruturantes que dão continuidade a uma estratégia global em termos de mobilidade e 

acessibilidade para o município, nomeadamente a Requalificação do Troço da Avenida da 

Liberdade, apresentado pela Arq.ª Amélia Santos e o Novo Terminal Rodoviário pelo 

Arquiteto António Correia, da empresa Arquitráfego Lda. 

 

A tarde prosseguiu com a tradicional romagem ao mausoléu de João Rosa Beatriz, no 

Cemitério Municipal, numa sentida homenagem ao fundador do concelho, seguida da 

inauguração da exposição de fotografia “Vida Selvagem” na Galeria Municipal. 
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O programa do Dia do Município culminou com o espetáculo dos “Anjos” e um espetáculo 

pirotécnico na Praça da República. 

 DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS III.

b. Categoria de Assistente Operacional. Cantoneiros de Limpeza. 

De modo a promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento de 

postos de trabalho previstos e existindo lugares vagos no mapa de pessoal de 2019, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura de um procedimento concursal, para 

ocupação, por tempo determinado, a termo resolutivo certo, de dois postos de trabalho na 

carreira/categoria de assistente operacional, para exercer funções de Cantoneiro de Limpeza, 

no Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana, da Divisão Técnica Municipal. 

 

c. Categoria de Assistente Operacional. Servente. 

Tendo em conta a necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho, por tempo 

indeterminado, na carreira/categoria de assistente operacional (servente), para o Serviço de 

Obras por Administração Direta, da Divisão Técnica Municipal, e existindo para a categoria 

em causa uma reserva de recrutamento interna, procedeu-se à utilização da referida reserva. 

(Reunião –14/05/2019) 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

 PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. I.

A Estratégia Municipal de Prevenção de Incêndios Florestais é encarada como prioritária para 

a Câmara Municipal, que promove através de um conjunto de medidas e parcerias com 

diversas entidades a otimização de recursos e prevenção de incêndios florestais, patentes no 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

a. Equipa Municipal de Sapadores Florestais. 

Elemento primordial da estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios florestais, 

a Equipa Municipal de Sapadores Florestais tem vindo a desenvolver trabalhos de silvicultura 

preventiva, nomeadamente limpeza, desmatação, abate de árvores e podas em diversas 

zonas do concelho. Um importante contributo para a diminuição da carga combustível 

abrangendo novas áreas de intervenção em articulação com as diretrizes do Serviço 

Municipal de Proteção Civil. 
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Esta equipa municipal participou ainda em ações de sensibilização junto da população, 

alertando para situações de uso do fogo e comportamentos de risco no espaço florestal, bem 

como a necessidade de cumprimento legal associado à limpeza, queima e/ou queimadas. 

Atendendo ao facto do município se encontrar por diversas vezes, em estado de alerta 

especial amarelo ou superior, esta equipa tem efetuado ainda vigilância móvel e fixa por todo 

o território são-brasense. 

Esta equipa dispõe de formação para atuar em caso de rescaldo e vigilância pós-incêndio em 

caso de ocorrência de incêndios florestais, dispondo para o efeito uma carrinha todo o 

terreno equipada com todos os meios necessários, nomeadamente um tanque com 

capacidade para 450 a 500 litros de água ao qual se encontra associado um grupo 

motobomba e de material de silvicultura, bem como equipamento de proteção pessoal. 

b. Gestão de Combustível em torno de Pontos de Água 

Na continuidade dos trabalhos desenvolvidos, a Equipa de Sapadores prevê ainda, a iniciar 

em breve, intervenções de abate de árvores em torno dos pontos de água nos sítios de 

Corgas Bravas e Pero Sancho, de modo a facilitar o acesso para abastecimento de meios 

aéreos. 

c. Plano Geral de Manutenção e Limpeza de Bermas. 

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal está a desenvolver trabalhos de 

limpeza de bermas. Os trabalhos foram adjudicados a Daniel dos Santos Rodrigues, pelo 

montante de €19.714,00 e integram cerca de 80 km de limpeza de bermas em caminhos e 

estradas municipais. Um trabalho a decorrer desde maio, estando prevista a sua conclusão 

até final de junho. 

d. Beneficiação da Rede Viária Florestal. 

 A limpeza e respetiva acessibilidade aos caminhos florestais é de extrema importância na 

prevenção de riscos e atuação em caso de incêndio florestal. Com este objetivo, a autarquia 

adjudicou por €27.930,00 à empresa António José de Brito a reparação de caminhos 

florestais, numa extensão de 46 Kms. 

e. Trabalhos de silvicultura preventiva por administração direta. 

Acresce aos trabalhos acima descritos o imprescindível contributo dos colaboradores da 

autarquia que desde maio se dedicam à limpeza de bermas e manutenção de valetas, limpeza 

de árvores que colocam em causa a normal circulação de trânsito em vias e caminhos 

municipais dentro dos núcleos habitacionais nos diversos sítios do concelho, com especial 

incidência na zona do barrocal.  

f. Trabalhos de silvicultura pela Associação de Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão.  

Na continuidade do protocolo estabelecido entre a autarquia e a Associação de Produtores 

Florestais da Serra do Caldeirão, mediante apoio financeiro do município, encontram-se a ser 
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executados trabalhos de silvicultura preventiva e faixas de gestão de combustível, desde o 

início do mês de junho, junto ao núcleo habitacional e área envolvente do sítio do Javali, no 

sentido de minimizar o risco de incêndio florestal. 

 

g. Execução de faixas de gestão de Combustível – Rede Primária. 

Na sequência de uma candidatura efetuada ao Plano de Desenvolvimento Rural 2020, a 

autarquia adjudicou, mediante concurso público, à empresa Silviguarda Lda. a execução de 

faixas de gestão de combustível da Rede Primária, pelo montante de €108.936,50. Os 

trabalhos encontram-se a decorrer em cerca de 220 hectares em toda a zona serrana, desde 

Cabanas, Cabeça do Velho, Parises, Javali, Cova da Muda, Arimbo, entre outras povoações. 

h. Faixas de gestão de Combustível de Aglomerados Populacionais. 

Nesta mesma estratégia, a autarquia adjudicou ainda serviços de silvicultura preventiva em 

faixas de gestão de combustível nas povoações de Outeiro (Alportel) e Bico alto, adjudicado à 

empresa Campigarden Unipessoal Lda. pelo valor de €15.865,00. 

 PROGRAMA “ALDEIA SEGURA, PESSOAS SEGURAS” II.

No âmbito da adesão do município ao programa nacional “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, 

o Serviço Municipal de Proteção Civil realizou no dia 11 de maio, uma ação de sensibilização e 

simulacro no sítio de Parises. Este exercício permitiu testar a evacuação preventiva desta 

aldeia serrana onde foram testados os percursos de evacuação e a operacionalização do local 

de abrigo devidamente identificado e contou com a participação de cerca de 20 operacionais, 

entre membros do Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviços Sociais do Município, 

Corporação de Bombeiros, GNR e Junta de Freguesia. 

Após este simulacro, o programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” encontra-se 

completamente implementado em duas localidades serranas do concelho, nomeadamente as 

aldeias de Cabeça do Velho e Parises, podendo no futuro vir a ser alargado a outras 

localidades, constituindo um eixo primordial da estratégia de prevenção de incêndios rurais 

que o município tem em curso.  

 PROGRAMA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO “A ESCOLA E OS RISCOS” III.

No âmbito do programa municipal de sensibilização “A Escola e os Riscos” o Serviço 

Municipal de Proteção Civil realizou simulacros em todas as escolas do concelho, tendo como 

cenários situações de incêndio, os quais obrigaram à evacuação total dos 11 edifícios que 

constituem o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Estas iniciativas tiverem como 

objetivo testar a estrutura de segurança interna e a capacidade de resposta a emergências 

dos estabelecimentos de ensino, servindo para identificar eventuais necessidades de 

melhoria de acordo com os riscos. 
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Os exercícios envolveram a participação do Agrupamento de Escolas, Serviço Municipal de 

Proteção Civil, Bombeiros, GNR e Unidade de Cuidados na Comunidade Alportellus e 

permitiram testar procedimentos e comportamentos de cerca de 1.576 alunos, professores e 

funcionários de todo o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

 

EDUCAÇÃO 

 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR I.

a. Obras de Melhoria de Eficiência Energética Escola EB 1 n1 e n2 

Na continuidade das ações delineadas no Plano Municipal de Eficiência Energética e na 

sequência da aprovação de duas candidaturas apresentadas ao programa de apoio 

comunitário CRESC Algarve 2020 – Medida de Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local, a Câmara Municipal adjudicou à empresa J. G. Benedito 

Lda. pelo montante de €72.203,22, a execução de um conjunto de obras de melhoria de 

eficiência energética na Escola EB 1 n.1. Está prevista a adjudicação, até final de junho, das 

obras a executar na Escola EB 1 n.2, pelo montante de €74.999,00. 

As intervenções previstas incluem a substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas LED; a 

instalação de unidades de climatização de elevada eficiência; a instalação de um sistema 

solar fotovoltaico para autoconsumo e intervenções nas coberturas dos edifícios, 

nomeadamente através do reforço de isolamento térmico nas coberturas e da substituição 

das coberturas em fibrocimento por outros materiais. 

Estas candidaturas foram inicialmente submetidas em 2016, tendo sido posteriormente alvo 

de reformulação, e integram intervenções que vão ao encontro das políticas municipais na 

área da educação, com vista à melhoria contínua do Parque Escolar do concelho e das 

condições de ensino. 

 CARTA EDUCATIVA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. REVISÃO. II.

A Educação é encarada como área prioritária para a Câmara Municipal, desenvolvendo um 

trabalho de proximidade e parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, na 

busca constante das melhores opções para o ensino e formação dos jovens são-brasense. 

Neste âmbito, encontra-se em curso a revisão da Carta Educativa do Concelho de São Brás de 

Alportel, adjudicada a Nelson Manuel dos Santos Dias, pelo montante de €8.000,00, um 

trabalho complexo que tem como pano de fundo os seguintes objetivos: 
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> Assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino 

básico e secundário, para que, em cada momento, as ofertas educativas disponíveis a nível 

municipal respondam à procura efetiva existente; 

> Refletir a nível municipal, o processo de ordenamento a nível nacional e intermunicipal da 

rede de ofertas de educação e formação; 

> Promover a criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de 

excelência e de competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente dos 

recursos educativos disponíveis; 

> Incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, a médio e 

longo prazos; 

> Garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município, nomeadamente 

com a distribuição espacial da população e das atividades económicas daquele. 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. APOIO PARA TRANSPORTE DE III.

ALUNOS – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO. 

A educação e formação dos jovens são-brasenses são encaradas como prioritárias para a 

Câmara Municipal, um investimento num futuro de qualidade e sucesso. Neste sentido, e de 

modo a garantir que 12 alunos dos cursos profissionais (Curso Profissional Técnico de Gestão 

e Programação de Sistemas de Informação - 2ºPB e Curso de Técnico de Restauração - 

Cozinha/Pastelaria - 2ºPC) prosseguissem os seus estágios, designados por Formação em 

contexto de Trabalho, a autarquia apoia a deslocação destes jovens, mediante a atribuição 

€1.035,00 ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião –28/05/2019) 

 CELEBRAÇÕES DO 40º ANIVERSÁRIO – UNIVERSIDADE DO ALGARVE. APOIO. IV.

Considerando a área da educação, uma das prioridades da autarquia e reconhecendo o 

meritório trabalho desenvolvido pela Universidade do Algarve ao longo destes 40 anos, para 

a formação humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional de muitas 

gerações, nas mais diversas áreas do saber e cujo contributo é inquestionável para o 

desenvolvimento da região e do país. Neste âmbito, a Câmara Municipal apoiou a 

Universidade do Algarve, com €1.500,00 para minimizar custos associados à exposição 

itinerante "Universidade do Algarve - 40 Anos a Criar Futuro" inaugurada no dia 9 de maio, no 

Átrio Principal do Palácio de São Bento, em Lisboa e quem em muito dignificou a região do 

Algarve. 

(Reunião –14/05/2019) 
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JUVENTUDE 

 ESPAÇO JOVEM V.

O projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”, sediado no Espaço Jovem do Município, 

encontra-se a promover um conjunto de novas iniciativas em prol do desenvolvimento pleno, 

saudável e seguro dos jovens e das suas famílias, numa intervenção integrada. 

a. Ciclo de Conversas “Tenho um Filho Adolescente…e agora?” 

Um Ciclo de Conversas “Tenho um filho Adolescente…e agora?” sobre diversos temas de 

interesse que afetam os jovens. Neste âmbito decorreu no passado dia 3 de junho, sob o 

tema: “Os perigos da Internet”, aberto a toda a comunidade. 

b. Caminha pela tua Saúde 

Uma iniciativa promotora de hábitos de vida saudáveis que marca encontro com a 

comunidade todas as quartas-feiras, de junho a agosto, entre as 19h30 e as 20h30. 

c. Ginástica para a Família 

De modo a envolver as famílias dos jovens que frequentam o Espaço Jovem, este espaço 

aberto à comunidade convida a “Ginástica para famílias”, entre as 18h30 e as 19h30. 

O projeto encontra-se a desenvolver um vasto programa de atividades para as férias, dirigido 

sobretudo aos jovens oriundos de contextos familiares mais vulneráveis. 

Este é um Projeto promovido pelo município de São Brás de Alportel, em execução sob 

coordenação do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de São Bras de Alportel, com financiamento do Ministério da 

Administração Interna. 

 

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 ATRIBUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA MÃO AMIGA I.

No âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à exclusão social, a Câmara 

Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de cariz habitacional “Mão 

Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais mais 

desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e adaptação em 

habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de e à situação social. 

Neste âmbito, e após análise e comprovação das condições de vulnerabilidade social de dois 

agregados em Portela e Cova da Muda, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a 

atribuição de apoios no valor de €3.100,00 e €4.400,00, respetivamente, e acrescidos de IVA, 

de modo a permitir a execução de obras fundamentais para a dignidade e qualidade de vida, 

nomeadamente a impermeabilização de habitação e remodelação de uma instalação 

sanitária. 
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 (Reunião – 30/04/2019) 

 ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  II.

No âmbito do acompanhamento desenvolvido pelos Serviços Sociais Municipais junto dos 

agregados familiares em vulnerabilidade, foi sinalizada a situação de vulnerabilidade em que 

se encontra um agregado familiar monoparental, constituído por uma mãe e uma menor com 

uma deficiência grave. Considerando que este agregado integra a lista de espera para 

habitação social, em posição prioritária dada a vulnerabilidade social e económica em que se 

encontra, a autarquia atribuiu a esta família uma habitação ajustada às suas necessidades de 

mobilidade, uma mais-valia nas condições de vida e uma melhoria de enorme significado no 

bem-estar e qualidade de vida da menor e do agregado familiar.  

(Reunião – 28/05/2019) 

 PROGRAMA DE FORMAÇÃO “+ FAMÍLIA” III.

O programa de formação parental “+ Família” reservou para dia 8 de junho a sessão “Para 

dormir não é preciso chorar – a importância no sono do bebé para as dinâmicas da família”, 

sob orientação da psicóloga Catarina Almeida.  

Integrado nas medidas de apoio à família, o Programa de Formação + Família, resulta de uma 

parceria entre a Câmara Municipal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de 

São Brás de Alportel e a Associação para o Planeamento Familiar.  
 

 PROGRAMA DE FORMAÇÃO “+ FAMÍLIA - SÉNIOR” IV.

Na continuidade ao programa de apoio à família “Vale Mais Família”, e em complemento ao 

projeto de formação sobre as temáticas da infância e da juventude, surgiu um novo Programa 

“Mais Família Sénior”, dirigido às famílias que se defrontam com os exigentes desafios 

relativos ao envelhecimento e à longevidade. Este programa disponibiliza às famílias sessões 

de informação e partilha, com regularidade mensal e tem por objetivo levar a cabo diversas 

iniciativas e ações, com o objetivo de apoiar as famílias, com um enfoque especial sobre os 

cuidadores. 

A apresentação deste novo programa teve lugar no passado dia 24 de maio, com a realização 

do Workshop: “Envelhecimento e demência – quem cuida do cuidador?”, com a participação 

da neurologista Catarina Félix e a da Terapeuta Ocupacional  Vera Paquito. 

O Programa Mais Família Sénior é uma iniciativa da Câmara Municipal em parceria com o 

Projeto “Cuidar 360” [Fisio São Brás e Casa de Repouso e Saúde], Junta de Freguesia e Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, com a colaboração de entidades locais e 

regionais.  
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 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA V.

A Câmara Municipal assinalou, uma vez mais, o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, com 

um programa de atividades para toda a família, que teve lugar no Jardim Carrera Viegas – a 

Festa da Criança. De entrada gratuita, esta iniciativa integrou diversas atividades e 

brincadeiras, desde insufláveis, pinturas, entre outras e a animação musical protagonizado 

pelo grupo Panda e os Carolas  e o espetáculo de Bolas de sabão. 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES MENTAIS, FAMÍLIAS E AMIGOS DO ALGARVE- VI.

UNIR. 

Reconhecendo o meritório trabalho ao nível do apoio na integração e inclusão das pessoas 

que são vítimas de doença mental, que é desenvolvido pela UNIR, Associação dos Doentes 

Mentais, Famílias e Amigos do Algarve, a Câmara Municipal apoiou a associação com €300,00 

para minimizar custos com o transporte de uma utente são-brasense a frequentar ao 

momento o Fórum Socio Ocupacional da UNIR. 

 (Reunião – 14/05/2019) 

 QUINZENA INTERCULTURAL. VII.

Na continuidade de um trabalho de apoio à integração de cidadãos de diferentes 

nacionalidades a viver em São Brás de Alportel e de forma a dar a conhecer as suas tradições, 

a Camara Municipal promoveu mais uma Quinzena Intercultural, que teve como ponto alto o 

IX Mercadinho Intercultural: Mostra de Artes e Sabores do Mundo, realizado no passado dia 

18 de maio, no Mercado Municipal. 

Esta iniciativa contou com a animação musical do grupo de jovens “Young Melody”, da 

Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, as danças e cantares do Leste Europeu 

apresentados pelo grupo Doina (Roménia e Moldávia); os ritmos do Brasil com a capoeira 

pelo  grupo Muzenza, o calor de África com o Grupo Esperança Kids das Batuqueiras de Cabo 

Verde, as melodias europeias do Grupo de Cantares Tradicionais da Ucrânia “Jasmim” 

integrado no Grupo Amigos do Museu e ainda os ritmos norte americanos do Hip Hop, com a 

participação do grupo do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. 

O mercadinho contemplou ainda mostra de artesanato tradicional de diferentes cantos do 

mundo e a demonstração gastronómica “Sabores do Mundo”, apresentada pelo restaurante 

indiano “Maharaja Patiala”. 

O Programa da Quinzena integrou ainda ações de formação na área da interculturalidade e 

um concerto de Música Árabe no Museu do Traje interpretado por Eduardo Ramos. 
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SAÚDE.  

 APOIO À ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE. I.

a. Mamaratona 2019 

Reconhecendo o meritório trabalho desenvolvido pela Associação Oncológica do Algarve no 

apoio social e humano ao doente oncológico e seus familiares, a Câmara Municipal apoiou a 

referida associação com a atribuição de um apoio no valor de 200,00€ para a continuidade 

desta nobre missão e concretização da edição 2019 da Mamaratona. 

b. Transporte Unidade Móvel 

Consciente da importância do rastreio na deteção precoce e prevenção do cancro, a autarquia 

custeou, mediante apoio de € 184,50, a deslocação da Unidade Móvel de Rastreio do cancro 

da mama para São Brás de Alportel. Uma viatura, dotada da mais recente tecnologia, que 

permite realizar um diagnóstico precoce mais eficaz, sendo a primeira e única com 

tomossíntese em rastreio móvel (imagem 3D) no país, foi adquirida pela Associação 

Oncológica do Algarve, em parceria com a ARS – Administração regional e Saúde e tem por 

objetivo disponibilizar este rastreio especializado às populações de todos os municípios do 

Algarve, incluindo São Brás de Alportel. 

(Reunião – 30/04/2019) 

DESPORTO.  

 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER I.

a. Pavilhão Municipal Dr. Jose de Sousa Pires. Manutenção de equipamentos. 

A manutenção e limpeza dos espaços desportivos do município é essencial para assegurar o 

seu bom funcionamento e prestação de serviço a comunidade. Com este objetivo, a Câmara 

Municipal adquiriu recentemente à empresa Neoparts Equipamentos, S.A., pelo montante 

de €3.849,80 uma lavadora/aspiradora de pavimentos para o Pavilhão Municipal, garantindo 

assim a qualidade daquele espaço desportivo, amplamente utilizado pelos são-brasenses. 

a. Pavilhão Municipal Dr. Jose de Sousa Pires. Obras interiores. 

Na continuidade da manutenção deste espaço desportivo encontra-se em fase de concurso, 

pelo montante de €9.760,00, a execução de trabalhos de impermeabilização de claraboias, 

pintura interior da parede sul e reparação de pavimento exterior, concluindo assim todas as 

reparações/ melhorias necessárias. 

 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PETANCA. APOIO.  II.

O incentivo à prática desportiva regular, essencial para a saúde e bem-estar da população é 

encarado como primordial para a Câmara Municipal que investe regularmente na construção 
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e manutenção de equipamentos e infraestruturas desportivas no concelho, a par do 

fortalecimento de parcerias com diversas associações e entidades nesta área. 

Na continuidade desta estratégia desportiva, a Câmara Municipal apoiou com €1.250,00 a 

Federação Portuguesa de Petanca para a organização da final do Campeonato Nacional de 

Mão-a-Mão, a ter lugar no Complexo de campos de Petanca de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 30/04/2019) 

 GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS. APOIO.  III.

No âmbito o Plano Municipal de Apoio ao Associativismo, a autarquia apoiou com €750,00 a 

deslocação da equipa feminina de FUTAL do Grupo Desportivo e Cultural de Machados à 

região autónoma dos Açores para defrontar o campeão da Associação de Futebol dos Açores, 

uma disputa que em muito dignifica o Grupo e o município de São Brás de Alportel. 

 (Reunião – 28/05/2019) 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. APOIO ALIMENTAÇÃO: X JOGOS DE IV.

QUELFES. 

A Câmara Municipal integrou uma vez mais a organização dos Jogos de Quelfes, uma 

iniciativa que envolve municípios de Portugal e Espanha, composta por duas semanas de 

atividade desportiva destinada aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico num convívio e 

partilha de experiências desportivas enriquecedoras em torno dos valores do Olimpismo. 

Neste âmbito, e dada a realização da Chamada para os Jogos em São Brás de Alportel, foi 

necessário garantir almoço para os jovens participantes, um serviço garantido pelo 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, que a autarquia custeou, mediante o 

pagamento de €457,80 correspondente ao serviço prestado. 

(Reunião – 28/05/2019) 

CULTURA E PATRIMÓNIO  

 

 RECRIAÇÃO HISTÓRICA “SÃO BRÁZ D’ALPORTEL 1914 – UMA VIAGEM NO TEMPO” I.

Lançada em 2015, por ocasião do Centenário do Município de São Brás de Alportel, a 

Recriação Histórica, S. Braz d`Alportel 1914 - Uma viagem no Tempo teve continuidade, por 

iniciativa da Câmara Municipal, em caráter bienal, de modo a valorizar a identidade e 

memória local. Nesta 3.ª edição, realizada no passado dia 25 de maio, o evento integrou o 

programa “Algarve 365”, apoiado 50% por fundos nacionais e contou com o envolvimento da 

comunidade e a participação de mais de 2 dezenas de associações.  
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As ruas do Centro Histórico regressaram a 1914 em tascas e tabernas que recordaram sabores 

de outros tempos; animação de rua, com acontecimentos inesperados, artistas de circo, 

acordes da música intemporal, surpresas do teatro de rua e o mercado com produtos locais; 

casas de portas abertas, artesanato, entre muitas outras encenações e momentos de outrora. 

Nesta edição a subida à Torre do Relógio da Igreja Matriz, assistir a um casamento do início 

do século, a possibilidade de fazer um retrato à moda antiga foram algumas das novidades. 

Este evento contou com o apoio técnico do Museu do Trajo, a colaboração de associações, 

estabelecimentos comerciais, artesãos e produtores, artistas e grupos musicais, grupos 

informais e da comunidade em geral.  

No sentido de contribuir para a redução da utilização de materiais descartáveis, e 

gradualmente substituir o uso do plástico por materiais reutilizásseis e mais sustentáveis; 

bem como incrementar a identidade do ato, a organização disponibilizou aos visitantes copos 

de barro alusivos à Recriação Histórica. 

(Reunião –28/05/2019) 

 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES POPULARES – A FESTA SAI À RUA I.

Na continuidade de edições anteriores, a Camara Municipal volta a organizar, em parceria 

com diversas associações e entidades locais o Programa de valorização das tradições 

Populares, “A Festa sai à Rua”. Uma iniciativa promotora de convívio e espirito de 

entreajuda, que pretende valorizar as tradições culturais de celebração dos Santos Populares. 

Na edição deste ano, “A Festa sai à Rua” nos dias 7 e 8 de junho no sítio de São Romão, no dia 

14 no sítio da Cabeça do Velho, no dia 21 no sítio do Alportel, no dia 22 no sítio da Mesquita, 

no dia 28 de junho no Bairro Social João Rosa Beatriz. 

(Reunião –28/05/2019) 

 APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. MARCHA POPULAR. II.

No âmbito da estratégia de valorização das tradições populares, a Câmara Municipal 

promoveu mais uma edição o Programa “Festa sai à Rua”, composto por iniciativas nos mais 

diversos sítios do concelho. Neste âmbito, a Câmara Municipal apoiou o Clube do Museu, 

sedeado no Museu do Trajo e integrado na Santa Casa da Misericórdia de São Brás de 

Alportel com o montante de €1.000,00 e forma a minimizar os custos inerentes à aquisição de 

vestuário e adereços necessários à marcha popular, patente em diversos eventos no 

município. 

 (Reunião –30/04/2019) 
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 ACTA – PROJETO VATE. PROTOCOLO. III.

À semelhança de anos anteriores e na continuidade de um projeto com mais de uma década, 

a autarquia protocolou, mediante o pagamento de €4.000,00, com a Companhia de Teatro do 

Algarve, acolher o projeto já premiado internacionalmente e desenvolvido no campo da 

educação e cultura artística - VATE - Vamos Apanhar o Autocarro.  

Uma iniciativa de enriquecimento cultural dirigida aos jovens do ensino básico do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e que na edição deste ano contaram com: 8 

espetáculos “ Dá-me um Abraço ”, no Autocarro Vate; 8 Ateliês “ Dá-me um Abraço”, nas 

escolas; 8 espetáculos “Uma Torneira na Testa”, no Autocarro Vate e 8 Ateliers “Uma 

Torneira na Testa” nas escolas.  

(Reunião –28/05/2019) 

 MUSICAL INFANTIL “ A BRANCA DE NEVE”. IV.

Considerando o acesso à cultura essencial para a formação dos cidadãos, desde tenra 

idade, a Câmara Municipal acolheu no Cineteatro São Brás o teatro infantil “ A Branca de 

Neve”, protagonizado pela Associação Cultural Rituais Dell Arte. Um clássico do 

imaginário infantil salpicado de interação com o público. 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO CONSERVATÓRIO D’ARTES DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL V.

Reconhecendo como fundamental a disponibilidade da oferta de formação na área das artes, 

dirigida às crianças e jovens, bem como toda a comunidade do concelho, em prol do 

desenvolvimento pleno das jovens gerações, dada a relevância formação cultural no 

desenvolvimento psicossocial dos indivíduos, a Câmara Municipal apoiou a Associação 

Conservatório D’Artes de São Brás de Alportel com um apoio financeiro no valor de € 

1.000,00 para aquisição de instrumentos musicais necessários à sua atividade, bem como € 

2.000,00 para minimizar custos inerentes ao funcionamento da associação. 

(Reunião –30/04/2019) 

 APOIO À PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL VI.

Reconhecendo como fundamental a defesa e valorização do património local, e na 

continuidade do apoio cedido para a manutenção do património edificado, a Câmara 

Municipal apoiou com €5.000,00 a Paróquia de São Brás de Alportel a fim de minimizar 

custos inerentes a reparos na Capela da Mesquita e na Igreja Matriz, entre outras 

intervenções e aquisições, entre as quais o vitral da Igreja Matriz. 

(Reunião –14/05/2019) 
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 CARNAVAL TRADICIONAL. COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS VII.

No âmbito da organização do Carnaval Tradicional e tendo em consideração a aprovação das 

Normas de Atribuição de Apoio Financeiro, na reunião de Câmara de 5 de fevereiro, que 

definiu a atribuição de um apoio até ao valor máximo de 350,00€ a cada grupo concorrente, 

pertencente às Associações parceiras fundamentais na dinamização desta iniciativa, a 

Câmara Municipal, após análise das faturas apresentadas atribuiu o montante global de 

€2.260,77, a 12 associações distintas. 

 

(Reunião –14/05/2019) 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2019 VIII.

a. Galeria Municipal. 

Até dia 29 de maio esteve patente na Galeria Municipal a exposição “(A)Riscar o Património”, 

uma iniciativa da Direção Geral do Património Cultural , com o apoio dos Urban Sketchers 

Portugal. Uma exposição que resultou do objetivo de alargar o conceito de património a 

outro tipo de interpretações e representações, associando-se ao desenho como forma de 

expressão privilegiada, contemporânea e lúdica. 

 Seguiu-se com inauguração no dia 1 de junho a exposição “VIDA – Vida Selvagem do 

Botswana e África do Sul” que dá a conhecer um conjunto de fotografias captadas por Vitor 

Azevedo, no Parque Botswana e na Reserva Privada de Timbavati, na África do Sul. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

Até 30 de junho Ana Paula Almeida expõe “Coollagens”, um retrato, através da técnica da 

pintura em colagem e da reciclagem de materiais, do seu amor pelos animais e pelas 

experiências quotidianas. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

Patente no Centro Museológico de 4 de maio a 31 de julho, a exposição “Cores Verdadeiras”, 

revela a perspetiva de Yvible Landsbergen, sobre a beleza que a rodeia, num misto de 

técnicas, estilos e influências do mundo. 

d. Biblioteca Municipal. 

Até 29 de junho, a Biblioteca Municipal acolhe a exposição “São Brás 100 anos: Ecos da 

Historia”, dedicada a acontecimentos da história local. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA IX.

e. Atividade regular 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades regulares às quais se associa 

um programa complementar de atividades, de onde se destaca: 
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> 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. 

> LEITURA COM MIMOS   

No dia 18 de maio a Biblioteca Municipal acolheu uma oficina de leitura que pretende 

sensibilizar para a importância da família na promoção precoce de hábitos de leitura. 

Dinamizada por Rita Mories, esta iniciativa gratuita contou com 2 sessões distintas, uma para 

crianças dos 18 aos 36 meses e outra para dos 6 aos 18 meses. 

> CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER” 

Em maio, dia 27, o Clube de Leitura desafiou a conhecer a obra “Contos Eróticos do Velho 

Testamento”, de Deana Barroqueiro. 

> DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR. 

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos direitos de autor, a Biblioteca convidou os 

visitantes a conhecer autores são-brasenses no dia 18 de maio. 

> CURIOSOS DA HISTÓRIA LOCAL 

 No dia 13 de maio, a Biblioteca abordou o papel do Algarve nos Descobrimentos 

portugueses. 

No dia 3 de junho, o historiador Jacinto Palma Dias marcou presença na Biblioteca Municipal 

para partilhar reflexões da história do Algarve e apresentar a 2ªediçao do livro “Algarve – 

manifesto” 

> NOITES BEM CONTADAS 

 No dia 31 de maio, as Noites bem Contadas receberam o Festival Contos de Liberdade.  

> APRESENTAÇÃO DO LIVRO “EM NOME D’EL REY” 

De autoria do algarvio Luís Barriga, a obra “Em Nome D’El Rey”, consiste num romance rico e 

envolvente, passado no tempo os Descobrimentos que conta a vida impressionante de um 

cavaleiro ao serviço de Portugal. 

> CONTOS DA MINHA INFÂNCIA  

 No dia 14 de junho, a Biblioteca convidou pais e filhos a partilhar histórias de infância. 

 > TAPETE VOADOR  

 No dia 11 de junho, o Tapete Voador partiu rumo a uma bonita historia de amor e confiança 

entre pais e filhos “As Corujas bebés”, de Martin Waddell. 
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 CARTA DO PATRIMÓNIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. X.

Na continuidade da estratégia de valorização e defesa do património, a Câmara Municipal 

encontra-se a realizar um trabalho profundo de inventariação dos bens culturais do concelho, 

no âmbito da elaboração da Carta do Património do Concelho, a integrar posteriormente o 

Plano Diretor Municipal. Neste âmbito, realizou-se no dia 30 de maio, uma reunião com a 

Direção Regional da Cultura, a fim de se validar a metodologia utilizada na recolha de dados 

nos domínios da arqueologia, arquitetura e património imaterial. 

O levantamento arqueológico encontra-se em fase de conclusão. Os trabalhos de campo 

desenvolvidos no domínio arquitetónico também estão a decorrer a bom ritmo, 

encontrando-se igualmente a ser efetuada uma recolha de diversos documentos do 

património imaterial. A cada elemento do património são associados registos fotográficos, 

tabelas de caracterização, georreferenciação, e um relatório escrito que constituirá o 

elemento unificador e descritor da carta de património. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). I.

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver todos os esforços na revisão do Plano Diretor 

Municipal, encontrando-se neste momento a desenvolver um conjunto de tarefas e 

procedimentos complementares a este processo de revisão, nomeadamente: 

Após atualizações nos Cadernos I e II solicitadas, em reunião de 9 de maio, pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas no âmbito da revisão do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, prevê-se a conclusão do mesmo até final de junho.  

A Carta Educativa do Concelho de São Brás de Alportel é outra peça fundamental que 

integra o PDM e que se encontra em elaboração; 

A realização de trabalhos de inventário dos bens culturais do concelho, com vista à 

elaboração da Carta do Património do Concelho de São Brás de Alportel prossegue a bom 

ritmo e em harmonia com as diretrizes da Direção Regional de Cultura. 

Foi ainda remetido para as entidades interessadas e com responsabilidades na matéria (9 

entidades – Autoridade Nacional de Proteção Civil, Administração Regional de Saúde, 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve, Agência Portuguesa de 

Ambiente, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, bem como os municípios 

vizinhos Olhão, Loulé, Tavira e Faro)  em junho o relatório de fatores críticos da Avaliação 

Ambiental Estratégica do PDM, que permite saber em termos ambientais quais as linhas 

orientadoras e os itens a ter em consideração. 
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 GEOPORTAL – ACESSIBILIDADE ONLINE. II.

A pensar na acessibilidade, transparência e acesso à informação sobre o território são-

brasense, a Câmara Municipal pôr à disposição de toda a população o Geoportal, uma 

ferramenta da maior relevância para a acessibilidade digital que disponibiliza toda a 

cartografia dos planos que gerem o território, e onde se pretende carregar no futuro novas 

camadas de informação. 

Este novo site agrega toda a informação geográfica do Concelho de forma atualizada e 

rigorosa e disponibiliza nesta primeira fase: a emissão de plantas de localização, que 

permitem auxiliar na instrução de vários processos e requerimentos; medições lineares e em 

áreas; consulta com clareza das classificações dos vários planos territoriais em vigor no 

Concelho; o acesso a fotografias aéreas de 2018 e a cartas militares, localização por 

coordenadas, entre outras aplicações.  

 

 CADASTRO PREDIAL  III.

Instrumento de maior importância na gestão do território, o Cadastro Predial de São Brás de 

Alportel encontra-se em fase de conclusão. Terminado o período de audição e avaliação das 

reclamações, a Equipa de Apoio Técnico (EAT) pronunciou-se sobre as mesmas, prevendo-se 

o envio de todos os ofícios a comunicar a decisão até ao final do mês de Junho de 2019, 

dando assim por encerradas as funções neste projeto. Um trabalho desenvolvido pela Equipa 

de Apoio Técnico (EAT) - constituída por um representante da Direção Geral do Território 

(DGT), que coordena; um representante da Conservatória do Registo Predial; um 

representante dos Serviços de Finanças; e um representante da Câmara Municipal. 

Face ao exposto e pela intenção demonstrada pela Direção Geral do Território, prevê-se que 

o cadastro predial de São Brás de Alportel entre em vigor durante o mês de Julho de 2019. 

 

 PLANO DE PORMENOR DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL DO PERAL  IV.

O Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural do Peral- PP PIER Peral, desenvolvido 

pela autarquia destina-se a disciplinar o uso, a ocupação e a transformação do solo na sua 

área de intervenção, promovendo a exploração racional dos recursos minerais, e foi 

elaborado de acordo com os planos de pormenor de modalidade específica, conforme o 

disposto no art.103º do Decreto-lei n.º80/2015, de 14 de maio. 

A área de intervenção do Plano abrange uma área de 41,38Ha correspondendo à pedreira do 

Peral e espaços envolventes, no município de São Brás de Alportel, com o objetivo de 

promover o ordenamento do território numa zona de indústria extrativa, e indústria 
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transformadora conexa, bem como respeitando os valores naturais em presença, procurando 

minimizar os impactes inerentes a estas atividades. 

Um plano de execução complexa que carece de múltiplos pareceres de entidades regionais e 

nacionais e sobre o qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião de 

Câmara de dia 28 de maio, prorrogar o prazo por mais 15 meses; seguindo-se na reunião de 

dia 12 de junho, a aprovação da proposta final do Plano de Pormenor de Intervenção em 

Espaço Rural do Peral, bem como remeter a mesma para a discussão pública pelo período de 

20 dias úteis, nos termos no artigo 89.º do Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio e comunicar 

às entidades participantes na conferência procedimental, a deliberação e o link de acesso à 

proposta de versão final do Plano.  

(Reunião – 28/05/2019) 

 COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA  V.

Sob proposta da Comissão Municipal de Toponímia, órgão consultivo sobre toponímia e 

numeração de polícia, a Câmara Municipal aprovou o seguinte: 

a. Atribuição de designação a novas artérias:  

 A) Artéria que dá continuidade à Rua da Fonte até à Rua do Emigrante: Rua da Fonte;

 B) Artéria que liga a Rua do Emigrante ao aglomerado em Barrabés: Rua dos 

Barrabés;  

C) Travessa que liga, em sentido circular, o pequeno “burgo” antigo de 

aproximadamente dez residências, em Barrabés, à rua anteriormente analisada: Travessa da 

Cova do Lobo;  

 D) Nova artéria paralela à Rua Aníbal Rosa da Silva, que entronca na Rua Prof. José de 

Sousa Uva Júnior: Rua António Neves Pires, para prestar homenagem a este ilustre são-

brasense, importante comerciante e industrial no ramo dos vinhos, azeites, frutos secos e sal, 

que tendo fixado residência em Faro construiu o “Cais Neves Pires”, 40 anos antes do Estado 

ter construído o Porto de Faro, tendo registado também a 1.ª patente de fabrico de farinha de 

semente de alfarroba.  

E) Artéria que liga, em sentido norte-sul, a Rua Aníbal Rosa da Silva à rua analisada na alínea 

A), servindo uma antiga Fábrica de cortiça e cinco residências e sem acesso a viatura 

automóvel: Travessa das Papoilas  

F) Artéria, sem saída, que entronca com a Rua dos Bombeiros Voluntários, de acesso a duas 

residências, em sentido nascente poente, sem possibilidade de circulação automóvel: 

Travessa do Dente de Leão  

G) Pequena artéria que liga à Rua Luís Bivar, a poente do Entroncamento com a Rua dos 

Bombeiros: Travessa do Limoeiro.  
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H) Espaço público, perpendicular à rua 25 de Abril, que serve como estacionamento e zona de 

acesso à retaguarda de quarteirão habitacional: Praceta dos Arrieiros;  

I) Nova artéria, transversal à rua 1º de Maio, atualmente em construção: Manuel Martins 

Negrão Júnior, em homenagem a este são-brasense que em muito contribuiu para o 

desenvolvimento do concelho. 

b. Projeto “Dê nome à sua rua”:  

O Projeto “Dê Nome à sua rua”, é dirigido aos sítios do concelho, com núcleos urbanos com 

interesse e conjuntos de ruas, e visa através da toponímia homenagear os cidadãos e as 

histórias destes lugares, valorizando a identidade e o espírito dos lugares. Numa 1.ª fase o 

projeto terá início na aldeias de Alportel, tendo a Comissão reunido e visitado este sítio no dia 

13 de maio para reconhecer o terreno e delinear o planeamento dos  trabalhos. 

 (Reunião – 28/05/2019) 

PLANEAMENTO E RENOVAÇÃO URBANA  

 PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  I.

a. Requalificação do Espaço de Lazer e Animação da Verbena – Trabalhos 

Complementares 

Na continuidade da concretização do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana – 

desenvolvido pelo Município para o Centro Histórico de São Brás de Alportel encontram-se 

em execução as obras de remodelação e requalificação do espaço de lazer e animação da 

Verbena, onde se incluem as piscinas municipais descobertas, cuja candidatura ao programa 

FEDER conta com uma comparticipação de financiamento de 65%. Um investimento no valor 

de €250.000,00 adjudicado empresa Construções Expresso Unipessoal, Lda. 

Neste âmbito, foram detetadas algumas situações difíceis de prever e que implicam a 

execução de trabalhos complementares à obra inicial, nomeadamente os revestimentos das 

paredes e do fundo dos tanques identificados após os trabalhos de remoção do revestimento 

existente em fibra e a substituição da rede de rega, sendo as tubagens danificadas ao longo 

dos trabalhos pela inexistência de cadastro das mesmas. 

Consequentemente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à empresa 

Construções Expresso Unipessoal, Lda. um orçamento relativo aos trabalhos 

complementares originados pelas situações acima descritas e que resultam de circunstâncias 

imprevisíveis. 

(Reunião – 28/05/2019)  
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b. Requalificação do Troço Sul da Avenida da Liberdade. 

Integrado no PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana e no seguimento da execução 

da reabilitação do Largo de São Sebastião e Rua Gago Coutinho, segue-se a 3.ª fase do 

projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião e ruas adjacentes - a reabilitação 

do Troço Sul da Avenida da Liberdade. Um projeto apresentado, no passado dia 1 de junho, 

pela Arq.ª Amélia Santos e que pretende consolidar a estratégia de valorização do espaço 

público, dando prioridades às pessoas, à segurança rodoviária e às acessibilidades para 

todos. Uma intervenção com financiamento comunitário de 65%, que privilegia a segurança 

rodoviária, mantendo as duas faixas de rodagem e a circulação pedestre, com passeios 

acessíveis, que dão continuidade à mobilidade implementada no centro histórico são-

brasense. 

 REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA MESQUITA E LAVADOURO  II.

No seguimento de uma ampla estratégia de valorização e preservação do património local e 

de interesse turístico, com intervenções regulares em fontes e lavadouros, locais que 

perpetuam a memória comum, a Câmara Municipal adjudicou, por €1.200,00, ao arquiteto 

paisagista João Manuel Neves Negrão o Projeto de execução “Requalificação da zona 

envolvente à Fonte da Mesquita ao Lavadouro no Sítio da Mesquita Baixa”. 

Um projeto desenvolvido em parceria entre a autarquia e a Junta de Freguesia, cuja execução 

se encontra em fase de concurso, pelo montante de €47.150,00 e que conta com o 

financiamento pelo Plano de Desenvolvimento Rural 2020. 

MOBILIDADE E VIAS DE COMUNICAÇÃO 

 PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL I.

a. Novo Terminal Rodoviário 

Na continuidade da estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara 

Municipal e na continuidade do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável encontra-se 

a decorrer concurso público para a execução do Novo Terminal Rodoviário, com o preço base 

de 500.000,00, financiado a 50% por fundos comunitários, após um primeiro concurso ter 

ficado deserto. 

Um investimento na mobilidade urbana e na adoção desta alternativa amiga do ambiente, 

mediante a melhoria das condições para passageiros e profissionais dos transportes públicos, 

incluindo ainda uma zona de estacionamento e rede de passeios acessíveis, entre outras 

caraterísticas dadas a conhecer no Dia 1 de junho pelo Arquiteto responsável pelo Projeto, 

Antonio Correia, da empresa Arquitráfego Lda. 
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 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. MANUTENÇÃO. II.

Atenta à segurança rodoviária a autarquia solicitou um conjunto de sinalizações diversas à 

empresa Meio Corte Sinalização de Trânsito S.A, no valor de €2.173, oo, garantindo assim 

uma sinalização eficaz. 

  PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS III.

No âmbito do Programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, aprovado em 

reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL, dia 8 

de março de 2019, com vista a uma redução significativa nos passes mensais em toda a região 

do Algarve, a Câmara Municipal apoiou com €1.409,00 a concretização desta iniciativa que 

em muito contribui para a qualidade de vida e acessibilidade dos cidadãos. 

Esta medida visa promover a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo e 

contribuir para o aumento da oferta de serviço e expansão da rede de transporte público 

coletivo, de forma a promover a equidade social da população e atrair novos utilizadores. 

(Reunião – 30/04/2019)  

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 HIGIENIZAÇÃO DE CONTENTORES SUBTERRÂNEOS E DE SUPERFÍCIE I.

Na continuidade dos trabalhos de gestão de resíduos e limpeza urbana, indispensáveis para a 

qualidade ambiental do município, a Câmara Municipal procedeu, uma vez mais, à 

adjudicação de lavagem mecânica em todo o território concelhio à empresa SUMA por 

€29.933,85. Um serviço de lavagem e desinfeção de contentores que terá uma duração 

prevista até finais de Setembro, e que visa a promoção da qualidade de vida e da saúde 

pública das populações. 

 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE SUPERFÍCIE II.

Atenta à qualidade ambiental do município, a autarquia adquiriu diversos contentores de 

superfície de polietileno de alta densidade de resíduos urbanos, à empresa Sopinal-Fábrica de 

Equipamentos Urbanos e Metalúrgicos, Lda. pelo montante de € 11.255,oo. 

 AQUISIÇÃO DE CONTADORES PARA ÁGUA POTÁVEL III.

Consciente da necessidade de substituir contadores antigos e ultrapassados, a autarquia 

adquiriu contadores para água fria, modernos e eficazes, no valor de €9.615,50 à Resopre –

Sociedade Revendedora Aparelhos de Precisão, Lda. a fim de modernizar e melhorar o 

serviço prestado. 
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 VOLUNTARIADO NA ESTACÃO DE BIODIVERSIDADE DA RIBEIRA DO ALPORTEL IV.

Na senda da qualidade ambiental do município, a Câmara Municipal acolheu no passado dia 

25 de maio uma ação de voluntariado ambiental com vista à remoção de canas, uma espécie 

invasora que ameaça os ecossistemas ribeirinhos. Uma iniciativa promovida pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) através da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do 

Algarve, em parceria com a autarquia, integrada no projeto LIFE Volunteer Escapes que está 

em execução até 2020 e faz parte de um conjunto de ações de valorização ambiental em toda 

a região do Algarve. 

Em São Brás de Alportel a ação de limpeza de canas, decorreu na Estacão de Biodiversidade 

da Ribeira do Alportel, composta por um percurso interpretativo de valorização da fauna e 

flora local. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL V.

SÁBADOS NA QUINTA 

No dia 2 de maio, a Quinta do Peral desafiou miúdos e graúdos a cuidar dos animais da 

quinta.  

WORKSHOP DE YOGA PAIS E FILHOS  

No dia 18 de maio, a Quinta do Peral acolheu duas sessões de Yoga para pais e filhos dos 2 

aos 3 anos de idade e dos 3 aos 5 anos de idade, sob orientação de Rita Cavaco.  

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE 

No dia 22 de maio, a Quinta do Peral assinalou a biodiversidade no percurso pedestre “A 

caminho da Escola”, um percurso interpretativo de valorização da fauna e flora local. 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA ENERGIA 

No dia 29 de maio, a Quinta do Peral desafiou a aprender a usar um forno solar para 

confecionar alimentos. 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

> No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, dia 5 de junho, a Quinta promoveu uma Oficina de 

Papel Reciclado destinado a crianças do Agrupamento José Belchior Viegas, sensibilizando 

assim para a reutilização de materiais e preservação ambiental. 

> No dia 8 de junho, a Quinta do Peral marcou presença no Mercado Municipal para convidar 

os visitantes a participar no Desafio “Sabes Separar o Lixo?”, um jogo de sensibilização à 

separação dos resíduos. 
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BEM-ESTAR ANIMAL.  

 CHEQUES VETERINÁRIOS  I.

No âmbito do Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para animais de companhia 

em risco e na continuidade da parceria existente entre a Câmara Municipal e a Ordem dos 

Médicos Veterinários, a autarquia investiu €3.250,00 na promoção de boas práticas do bem-

estar animal, mediante a prestação de cuidados de saúde aos animais em risco, 

nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e esterilização, bem como 

outros tratamentos urgentes. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS (PADRE)  I.

b. Núcleo Interpretativo da Estrada Nacional 2. 

Com o objetivo de elevar o potencial turístico da Rota da Estrada Nacional 2 e do território 

são-brasense, a Câmara Municipal adjudicou à empresa são-brasense Trunforiginal Lda. a 

execução do Núcleo Interpretativo da EN 2, pelo montante de €32.801,00. Uma intervenção 

em execução, co-financiada pelo Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos 

(PADRE),e que visa reabilitar o antigo edifício da Seção de Conservação da Estrada Nacional 

2 criar no local um núcleo interpretativo de valorização desta estrada histórica. 

c. Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão. 

Integrado na estratégia de valorização da zona serrana do município, que visa a promoção 

dos recursos endógenos, dinamização da economia local e melhorar a atratividade do 

território serrano para a fixação de população, a autarquia adjudicou à empresa são-brasense 

Trunforiginal Lda., a obra de construção do núcleo interpretativo da Serra do Caldeirão “Casa 

da Serra do Caldeirão”, sito em Parises. Um investimento de €54.901,05, cofinanciado a 70% 

pelo plano regional – PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos e 

cujo término se encontra previsto para o final de agosto. 

a. Adaptação e reabilitação do Antigo Lagar a Oficina das Artes. 

Na continuidade da estratégia de valorização dos recursos endógenos de São Brás de 

Alportel, encontra-se em elaboração o projeto de adaptação e reabilitação do antigo Lagar 

de Azeite em Oficina das Artes. Um espaço que acolhe há anos o Projeto Design& Ofícios 

conciliador entre o passado e o futuro, entre as tradições dos ofícios e a inovação do design, e 
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que a autarquia pretende dar continuidade com a criação desta nova Oficina direcionada para 

a criação artística, valorização de saberes ancestrais e novas aplicações para produtos locais. 

Neste sentido foi atribuída à empresa InovarX Lda, pelo montante de €24.250,00 a 

elaboração do projeto de adaptação e reabilitação do antigo lagar de azeite, com vista a dar 

continuidade a este investimento na cultural local. 

 HASTA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DO BAR DE APOIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS II.

DESCOBERTAS 

Com o objetivo de dinamizar o Bar de Apoio das Piscinas Municipais Descoberta, prestando 

um serviço complementar aos utilizadores deste espaço bastante apreciado do centro 

histórico são-brasense, a autarquia promoveu a realização da Hasta Pública para Exploração 

do referido bar de apoio, que teve lugar a 12 de junho, com uma base de licitação de €300,00 

e lanços subsequentes de €50,00. 

 HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO MUNICIPAL III.

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, do direito de exploração da Banca B29 destinada 

à venda de frutas e legume; da Banca B9 destinada à venda de peixes e mariscos; das Bancas 

B7 e B8 – destinadas à venda de peixes e marisco; as Mesas C11 e C19 no Mercadinho dos 

Produtores destinada à venda de produtos, no Mercado Municipal. 

 (Reunião – 28/05/2019)   

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL IV.

b. 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 Papelaria “Amor aos Molhos, seguindo-se em maio a 

participação de AM Sublime, no dia 1 de junho com a participação de Jorge Guerreiro “O 

Relojoeiro”.  

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Maria Manuela Oliveira, no dia 13 de 

abril; seguindo-se no dia 11 de maio artesã Maria Afonso de Brito e em junho, dia 8 com 

a participação de Rute Ramos. 

•  “Mostra de Produtos”, a 6 de abril o Mercado Municipal deu a conhecer os produtos 

d’A Farrobinha e os Sabores de Páscoa pela mão da doceira Maria Teresa Neves, 

reservando para dia 20 as sugestões da Padaria do Mercado e no dia 27 a participação de 
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Galyna Tysperdur. As mostras prosseguiram no dia 4 de maio pela mão de Marília 

Ramos. O mês de junho iniciou de forma original, no dia 1, com “Bees in tube”. 

• “Demonstração Gastronómica” no mês de abril contou com a mostra do chef Jorge 

Sancho seguindo-se em maio a participação de Otília Eusébio, Presidente da Associação 

da Terra e das Gentes da Dieta Mediterrânica. 

 365 ALGARVE. CATAPLAY EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL V.
 

Parceria do Programa 365 Algarve, a autarquia aceitou a realização do espetáculo teatral e 

gastronómico Cataplay: Duelos, Feitiços e Contradições, no passado dia 27 de abril, no 

Mercado Municipal. Uma iniciativa integrada no Programa Algarve 365 e que marcou o 

encerramento das celebrações do 50.º aniversário do Mercado Municipal de forma 

irreverente e inovadora.  

A “Cataplay” foi protagonizada por Mário Spencer e Tânia Silva que deram vida ao afamado 

Al-Chef e a Marafada Cozinheira num divertido momento cultural-gastronómico  em que se 

tentou desvendar um pouco mais sobre a cataplana e as suas origens, se deram a conhecer 

diversos vinhos da região e uma cataplana confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia. 

 MERCADO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE LAVADORA / ASPIRADORA VI.

Lugar central da dinâmica económica local, o Mercado Municipal prima pela qualidade e 

diversidade dos produtos disponibilizados à comunidade em ambiente acolhedor e de 

confiança. A qualidade do espaço é indissociável à limpeza do mesmo, pelo que a autarquia 

adquiriu uma lavadora/aspiradora de pavimentos para o Mercado Municipal, um investimento 

de €5.037,00 cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, no âmbito da candidatura 

intermunicipal Rede de Mercados Locais. 

 MERCADOS VII.

a. Mercado Semanal 

Todas as manhãs de sábado, o Parque Roberto Nobre acolhe o tradicional Mercado. 

b. Mercadinho dos Produtores.  

Todas as manhãs de sábado, o Mercado Municipal acolhe o mercadinho dos produtores onde 

os produtos locais ganham maior expressividade e desafiam a saborear produtos locais da 

época. 

c. Feira das Antiguidades e Velharias.  

No terceiro domingo de abril e maio a Feira de Antiguidades e Velharias regressou ao Parque 

Roberto Nobre, dando oportunidade à descoberta de objetos com história. 
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d. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de abril e maio o Mercadinho de Jardim desafiou os visitantes a adquirir 

ofertas de natal diferentes aos produtores e artesãos locais, em exposição no Jardim Carrera 

Viegas. 

TURISMO.  

 FEIRA DA SERRA 2019 I.

Encarado pela Câmara Municipal como evento âncora de uma estratégia global de 

desenvolvimento do município de São Brás de Alportel, a Feira da Serra concilia a promoção 

do território nas suas múltiplas vertentes, potenciando a atratividade do mesmo em termos 

turísticos e económicos. 

a. Normas de Funcionamento da Feira da Serra 2019 

As Normas de Funcionamento da Feira da Serra têm por finalidade esclarecer os 

participantes, utilizadores e visitantes sobre um conjunto de regras pelas quais se devem 

reger, de forma a garantir o bom funcionamento do Certame. 

a. Tabela de Tarifas da Feira da Serra 2019 

A Tabela de Tarifas da Feira da Serra integra anualmente um conjunto de tarifas 

diferenciadas, nomeadamente para ingressos distintos, ocupação espaços, tarifa de 

jantar no refeitório da Feira para os participantes, cujos montantes minimizam os custos 

deste investimento global de valorização do território.  

 (Reunião – 14/05/2019)   

 VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES DO PETISCO II.
 

a. Rota do Caracol 2019 

A autarquia promoveu, em maio, mais uma edição da Rota do Caracol, uma iniciativa de 

valorização e promoção deste petisco bastante apreciado, e que em muito contribui para a 

dinamização da economia local, contando para o efeito com a colaboração de 14 

estabelecimentos aderentes. 

(Reunião – 28/05/2019)   

b. Associação Jovem Sambrasense. Apoio Festival do Caracol 2019. 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo que a Câmara Municipal tem vindo a 

desenvolver em parceria com as Associações do concelho, de modo a apoiar o seu meritório 

trabalho e o desenvolvimento dos seus projetos que promovem o desporto, a cultura, o 

turismo e o desenvolvimento económico do Concelho de São Brás de Alportel, a autarquia 

apoiou a Associação Jovem Sambrasense, mediante cedência de instalações, apoio logístico, 

e a atribuição de €500,00 para minimizar custos inerentes ao aluguer de gerador e 
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equipamento para garantir as condições de funcionamento e segurança do 6º Festival do 

Caracol. 

Um Festival que atinge a sua 6ª edição, onde o voluntariado jovem, o espirito de união, o 

trabalho de equipa e organização contribuem para o sucesso deste evento que traz centenas 

de visitantes a São Brás de Alportel. 

   

c. Rota do Petisco 2019. 

Reconhecendo o importante contributo da Rota do Petisco na promoção das potencialidades 

turísticas do município, nomeadamente a gastronomia e doçaria, a autarquia renovou a 

parceria dinamizada pela Associação Teia D’Impulsos. Na edição deste ano são 6 os espaços 

são-brasenses aderentes: Avalanche Caffé, Casa da Barreira, Spot da Marta, Sweet Bar, Wine 

& Beer Tapas Bar e pastelaria Dofir. 

Alem de dar a conhecer e valorizar a gastronomia e docaria local e regional, esta iniciativa 

pressupõe a aquisição de um Passaporte, no valor de 1,5€, valor que reverte na totalidade 

para 12 projetos sociais desenvolvidos por instituições algarvias. 

 

 “O CAMINHO MAIS LONGO”. PASSEIO TT PELA EN2 III.

Integrado na Rota Turística da Estrada Nacional 2, o município de São Brás de Alportel 

acolheu no passado dia 21 de abril o passeio TT “ O caminho mais Longo”, que percorreu o 

país desde Chaves até São Brás de Alportel, município eleito para a conclusão do passeio. 

Uma iniciativa que trouxe novos visitantes a São Brás de Alportel e que tiveram oportunidade 

de conhecer alguns dos atrativos turísticos, nomeadamente o Parque da Fonte Férrea, um 

pouco da gastronomia local, entre outros espaços. 

 (Reunião – 30/04/2019) 

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR IV.

a. Voto de Louvor ao Alojamento Farmhouse of the Palms 

Localizado no sítio de Corotelo, em São Brás de Alportel, o Alojamento Local “Farmhouse of 

the Palms” foi recentemente distinguido pelo Portugal Trade Awards 2019, na categoria de 

melhor Alojamento em Espaço Rural, tendo alcançado o prémio de maior notoriedade a nível 

nacional neste segmento, elevando a qualidade do espaço e o nome o município de São Brás 

de Alportel. 
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Neste âmbito, considerando o turismo, como eixo estratégico de desenvolvimento 

económico para o município e reconhecendo o percurso de sucesso deste alojamento em 

particular, a Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor ao Alojamento “Farmhouse of the 

Palms” por mais esta distinção a nível nacional. 

(Reunião – 30/04/2019) 

b. Voto de Louvor ao Professor Vítor Gonçalves  

Na edição 2019 do Global Teacher Prize Portugal, o professor Vítor Manuel Domingos 

Gonçalves, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, de São Brás de Alportel 

integrou a lista dos 10 finalistas, um reconhecimento pela implementação de metodologias 

inovadoras aliadas à rentabilização das TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação e 

promoção da leitura. Um projeto pioneiro que recorre ao Transmedia Storytelling para a 

transmissão de narrativas enriquecidas por artefactos tecnológicos criados pelos alunos. Um 

projeto de natureza vertical e conta com os alunos do ensino secundário, primeiro ciclo e 

encarregados de educação, que ajudam a contar histórias, a criar os cenários e integram o 

elenco das histórias. 

Por esta ocasião a Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor ao docente Vítor Goncalves 

reconhecendo igualmente o seu contributo para um ensino de excelência aos jovens são-

brasenses. 

(Reunião – 14/05/2019) 

a. Voto de Louvor Casa Benfica São Brás de Alportel 

A Câmara Municipal reconheceu o mérito, trabalho e dedicação da Casa Benfica de São Brás 

de Alportel, atletas, equipa técnica, dirigentes, sócios e apoiantes que conjuntamente 

permitiram a ascensão da Equipa de Futsal Sénior da Casa Benfica de São Brás de Alportel à 

1ª Divisão e a conquista do Campeonato Distrital Futsal – 2ª Divisão. 

 (Reunião – 14/05/2019) 

 

São Brás de Alportel, 14 de junho de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


