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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 

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

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

acerca da atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião 

ordinária deste órgão deliberativo, em 20 de junho de 2014. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. “ESPAÇO CIDADÃO EM S. BRÁS DE ALPORTEL: PORQUE NÃO”. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Moção “Espaço Cidadão 

em S. Brás de Alportel: porque não”, apresentada pelo presidente da câmara. Na 

Moção defende-se que este programa constitui “uma preparação para o governo 

retirar progressivamente do nosso concelho os serviços públicos que são da sua 

responsabilidade tendo, a posteriori, a autarquia que assegurar funções e atribuições 

da competência do poder central e assumir encargos financeiros com estas”, o que 

traduz “uma efetiva mas camuflada transferência de competências sem as respetivas 

contrapartidas financeiras”, razão maior pela qual o Município não aderiu a este 

programa de modernização administrativa. 

Acresce referir que na base desta posição esteve, de igual modo, a limitação de 

contratação de pessoal bem como o facto de a autarquia não ter rececionado os 

esclarecimentos solicitados à tutela quanto à situação do Serviço Local de Finanças. 

(Reunião – 15/07/2014) 

ii. ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA. 

Mantêm-se em curso as negociações com a Junta de Freguesia de modo a levar a bom 

porto a operacionalização da transferência de competências previstas na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 
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II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O REGIMENTO DE INFANTARIA – VIGILÂNCIA E DEFESA 

DA FLORESTA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um protocolo de 

colaboração com o Regimento de Infantaria n. 1 (RI1), para efeitos de vigilância e 

defesa da floresta, pelo período de 02/07 a 14/09/2014. 

Obriga-se o RI1 a disponibilizar diariamente duas viaturas e respetiva guarnição para 

realizar operações de vigilância, 24/24 horas, procedendo à substituição das viaturas 

sempre que necessário, bem como à rendição dos militares em períodos semanais, 

para efeitos de apoiar a autarquia, enquanto entidade de Proteção Civil, na vigilância 

da Serra de São Brás de Alportel, como ação de prevenção contra incêndios e 

particularmente na defesa da floresta, e manutenção das condições de vida das 

populações locais. Por seu lado, compete à câmara municipal assegurar a manutenção 

ordinária das viaturas do RI1 empenhadas nas ações de vigilância, bem como a 

reparação das avarias diretamente decorrentes da atividade de vigilância, como sejam 

rebentamento de pneus ou espelhos partidos, entre outras, e ainda assegurar o 

fornecimento do combustível necessário às operações de vigilância e às deslocações 

de pessoal e material entre Tavira e São Brás de Alportel. 

(Reunião – 17/06 e 11/09/2014) 

ii. PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO URBANO DE COMBATE A INCÊNDIOS. 

Apresentado e analisado o relatório final referente ao procedimento para aquisição de 

veículo urbano de combate a incêndios, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar ao concorrente Luís Alberto Martins 

de Figueiredo, pelo valor de € 193.940,00 mais IVA, dado ser a proposta mais 

vantajosa, bem como aprovar a minuta do contrato. 

Este equipamento representa uma mais-valia de reforço aos meios de proteção civil 

disponíveis para o município e toda a população no que respeita a uma maior eficácia 

nas respostas a serem prestadas. 

(Reunião – 15/07/2014) 
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III. EDUCAÇÃO. 

i. ABERTURA DO “ANO ESCOLAR 2014/2015”. 

No passado dia 12 de setembro, a câmara municipal promoveu a receção do novo ano 

letivo 2014/2015, dando as boas-vindas aos professores e funcionários das escolas, em 

ato realizado no espaço da Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos. Na segunda-feira 

seguinte, dia 15, o presidente da câmara realizou uma visita a todo o parque escolar 

para se inteirar da normalidade das condições e funcionamento das aulas e a validar a 

concretização de um conjunto de obras de manutenção que foram realizadas durante 

os meses de verão, um investimento focado na melhoria das condições oferecidas por 

estes espaços e pretendeu ampliar a qualidade e segurança dos mesmos. 

ii. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - DESPESAS CORRENTES. 

Analisado um ofício remetido pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas a 

solicitar a atribuição de verba destinada à comparticipação nas despesas de consumos 

correntes para o funcionamento geral do ensino pré-escolar e 1º ciclo do Ensino 

básico, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência no 

valor de € 3.000,00 (três mil euros). 

(Reunião – 01/07/2014) 

iii. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A câmara municipal, perante solicitação da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação a solicitar a transferência do subsídio mensal deliberou, por unanimidade, 

atribuir a verba de € 600,00. 

(Reunião – 29/07/2014) 

iv. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO MELHORES ALUNOS 2013/2014. 

Por entender que a educação é uma área prioritária para o desenvolvimento do 

concelho, a Câmara Municipal voltou a reconhecer o mérito aos melhores alunos do 

ano letivo de 2013/2014, premiando os dois melhores alunos de cada ciclo (2.º ciclo do 

ensino básico, 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário) com a atribuição de uma 

Viagem Prémio, que nesta edição teve por destino a cidade de Dublin. 
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A sessão de entrega do prémio decorreu no salão nobre da câmara municipal, no dia 4 

de setembro. Através deste reconhecimento público, a autarquia procura motivar os 

alunos no seu empenho e dedicação à sua formação. 

A proposta de entrega destas Viagens Prémio foi previamente deliberada, por 

unanimidade pelo executivo municipal. 

(Reunião – 26/08/2014) 

v. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADES DE APOIO NAS ESCOLAS E PARA 

ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 2.ªs adendas aos 

protocolos de colaboração para atividades de apoio nas escolas celebrado com o 

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

Freguesia de São Brás de Alportel que vem permitir manter a parceria no âmbito das 

atividades de apoio nas escolas do concelho (tarefeiras) até 31 de dezembro do 

corrente ano, e para dar continuidade às atividades que estão a ser desenvolvidas no 

âmbito das atividades de apoio à família nos Jardins de Infância do Concelho, 

ampliando a vigência do mesmo até 31 de dezembro de 2014. 

(Reunião – 11/09/2014) 

IV. SAÚDE. 

i. MOÇÃO “MELHORAR OS CUIDADOS DE SAÚDE PARA OS SÃO-BRASENSES”. 

A moção apresentada pelo presidente da câmara “Melhorar os cuidados de saúde para 

os são-brasenses”, após apreciada pelo executivo municipal, foi aprovada por 

unanimidade. Nesta Moção manifestou-se “preocupação e indignação com a evolução 

dos cuidados de saúde prestados no concelho de São Brás de Alportel e daqueles a 

quem os munícipes devem recorrer em caso de urgência, resultado de uma política 

lesiva dos interesses dos cidadãos e de ataques sucessivos, uns mais abertos outros 

mais velados, ao Serviço Nacional de Saúde, em nome de cortes no financiamento dos 

serviços públicos, feitos a régua e esquadro, sem atender às especificidades locais e ao 

agravar das condições e acesso à saúde pelas populações e, em particular, dos 

territórios do interior”. 
(Reunião – 15/07/2014) 
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ii. APOIO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA O CENTRO DE SAÚDE. 

Tendo em consideração a saída de 2 profissionais médicos do Centro de Saúde, já este 

ano, e a consequência falta de cobertura assistencial, bastante prejudicial para os são-

brasenses e a condição colocada pela Administração Regional de Saúde do Algarve da 

premência da câmara municipal assumir os encargos com o alojamento de um 

profissional médico a ser afeto a tempo inteiro a este concelho, sob pena de ser 

deslocado para outra unidade de saúde, a câmara municipal deliberou, por 

unanimidade: 

“I – A necessidade de assegurar a manutenção dos cuidados de saúde à população: 

II – A assunção da responsabilidade proveniente dos encargos decorrentes do 

alojamento do profissional médico e do contrato de arrendamento a celebrar; 

III – A proposta de minuta do contrato de arrendamento, nos termos do disposto 

nos n.º (s) 3 e 4 do Artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro” 

(Reunião – 11/09/2014) 

iii. ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE. 

Perante um pedido de apoio formulado pela Associação Oncológica do Algarve, a 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 100,00 (cem 

euros), de modo a apoiar a realização da MAMAMARATONA, a ocorrer a 12 de 

outubro, na cidade de Portimão. 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. GRUPO DE INTERVENÇÃO SÉNIOR. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel criou o Grupo de Intervenção Sénior, um 

grupo de trabalho direcionado para a população idosa, para uma comunidade de 

todas as idades. 

Dando continuidade à ação desenvolvida pelo Grupo de Trabalho para a População 

Sénior, criado em 2012, em resposta ao desafio lançado pelo Ano Europeu para o 

Envelhecimento Ativo e a Solidariedade entre Gerações, assumindo as políticas 

seniores como uma área prioritária na construção de um comunidade inclusiva e 
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solidária, o município de São Brás de Alportel implementou recentemente o Grupo de 

Intervenção Sénior (GIS), cuja missão é auxiliar a população idosa, que se encontre 

numa situação de vulnerabilidade e cujas necessidades não se encontrem totalmente 

salvaguardadas. Trata-se de uma estrutura informal, coordenada pelos Serviços 

Sociais da Câmara Municipal, que tem por base o trabalho em parceria, contando com 

uma estreita colaboração de um conjunto de entidades: Junta de Freguesia, GNR, 

Segurança Social e Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde. 

ii. APOIO A INTEGRAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 

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

(setenta euros), durante 6 meses, de julho a dezembro, a pagar à Comunidade Vida e 

Paz de modo a fazer face às despesas inerentes ao internamento de um utente 

munícipe são-brasense, de 43 anos de idade, que se encontra a ser seguido por aquela 

equipa, por motivo de uma toxicodependência, sendo alvo de um projeto contínuo, 

vital para a sua recuperação e reintegração social. 

(Reunião – 01/07/2014) 

No mesmo âmbito e de modo a fazer face às despesas com inerentes ao internamento 

de outro utente munícipe são-brasense, de 36 anos de idade, que se encontra a ser 

seguido por motivo de uma dependência de álcool, sendo alvo de um projeto 

contínuo, vital para a sua recuperação e reintegração social, na Comunidade 

Terapêutica do Azinheiro – Estoi – GATO, Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, o 

executivo municipal deliberou, por unanimidade atribuir O valor de 70,00 euros, 

durante um período de 7 meses, com efeitos retractivos desde junho do coerente ano, 

àquela entidade. 

(Reunião – 01/07/2014) 

iii. ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE - ASMAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro à 

ASMAL, no valor de € 949,80, de modo a garantir a comparticipação do passe mensal 

de uma utente residente no concelho para assegurar a continuidade da frequência nas 

atividades terapêuticas no Fórum Sócio Ocupacional de Faro. 

(Reunião – 29/07/2014) 
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iv. ANO LETIVO 2014/2015 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 “Complemento de Apoio à Família” (CAF). 

A exemplo dos anos transatos, a câmara municipal vem vindo a disponibilizar um 

período de prolongamento da atividade diária do ensino pré-escolar até às 18,30h. 

Tendo em consideração que o enquadramento legal determina que as componentes 

não educativas da educação pré-escolar fossem comparticipadas pelas famílias de 

acordo com as respetivas condições socioeconómicas, o executivo municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de Complemento de Apoio à 

Família: 

“(…) será cobrado o valor (mensal) de: 

Vinte e quatro euros (24€) para as famílias que não beneficiam de auxílios 

económicos para as atividades escolares; 

Doze euros (12€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos 

do escalão B; 

Gratuito (0€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A;” 

Nos meses de Setembro de 2014, Julho de 2015 e nos meses com interrupções letivas 

por motivo de férias (dezembro/2014, janeiro, março e abril de 2015) as mensalidades 

assumem valores inferiores e ajustados ao período letivo. 

(Reunião – 11/09/2014) 

 Comparticipação em passes escolares ano letivo 2014/2015. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

comparticipação de passes escolares apresentada para os estudantes do ensino 

secundário que não tendo resposta de área/ curso no agrupamento de escolas 

concelhio necessitam realizar a sua progressão de estudos em concelhos limítrofes: 

Alunos com escalão A – comparticipação de 100%; 

Alunos com escalão B – comparticipação de 75%; 

Alunos sem escalão atribuído – comparticipação de 50%. 

(Reunião – 11/09/2014) 

 Valores de refeição em refeitório escolar. 
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A câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada 

referente aos valores das refeições a serem praticadas no refeitório escolar onde se 

defendeu a manutenção dos valores existentes: 

Regime normal: 1,46 €; 

Famílias com escalão B: 0,73 €; 

Famílias com escalão A: gratuita. 

(Reunião – 11/09/2014) 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

Sendo competência da câmara municipal a implementação de medidas de apoio 

socioeducativo, gestão de refeitórios, fornecimento de refeições e seguros escolares e 

nomeadamente comparticipar nos encargos com refeições, livros e outro material 

escolar, atividades de complemento curricular e alojamento, relacionados com o 

prosseguimento da escolaridade, perante a proposta de manutenção dos montantes 

afetos no ano transato aos auxílios económicos a alunos carenciados, o executivo 

municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 9.090,00€ 

para o Agrupamento Escolar José Belchior Viegas, resultante das seguintes verbas: 

Primeiro (1º) e Segundo (2º) ano escolaridade: Escalão A 45,00€ - Escalão B 22,50€; 

Terceiro (3º) e Quarto (4º) ano de escolaridade: Escalão A 50,00€ - Escalão B 25,00€; 

Pré-escolar: Escalão A 30,00€ - Escalão B 15,00€. 

(Reunião – 11/09/2014) 

v. CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO. 

Durante os meses de Julho e agosto, e no âmbito do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, Plano LARA – Intervenção Social após-incêndio, foram 

desenvolvidas várias atividades / sessões: 

 “Empreender em São Brás de Alportel” – no dia 4 de julho foram apresentados, 

no Museu do Trajo, os resultados do investimento gerado no concelho, ao abrigo 

do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), Subprograma 3, e cujo 

financiamento foi gerido pela Associação In Loco e identificadas perspetivas de 

financiamento para o futuro; 
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 “Em_Serra: Dois anos após os incêndios – Que presente e que futuro?” – No 

dia 18 de julho, no Cineteatro de São Brás, decorreu o seminário final de 

apresentação das intervenções sociais pós-incêndios dos projetos LARA (São Brás 

de Alportel) e ROSMANINHO (Tavira):“EM_SERRA”. O encontro pretendeu 

apresentar o balanço do trabalho e dinâmica desenvolvidos nestes dois últimos 

anos. Um balanço positivo para as distintas áreas de intervenção, quer ao nível da 

recuperação das casas, como à recuperação da esperança, ao apoio psicológico e à 

intervenção social e comunitária destes territórios. 

vi. “RENASCER DAS CINZAS” 

No culminar do projeto de intervenção no pós incêndio referido acima, e de modo a 

complementar as ações desenvolvidas, nomeadamente ao nível da recuperação do 

património rural, a câmara municipal, perante o pedido do Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de São Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do 

Projeto LARA, de transferência de verba relativa à aquisição de material para 

reconstrução dos vários anexos que não foram contemplados pelo CLDS no montante 

de € 4.782,28, deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba 

solicitada. 

(Reunião – 29/07/2014) 

VI. HABITAÇÃO. 

i. ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Comissão 

Municipal de Habitação de atribuição, cuja reunião ocorreu a 19 de junho último, dos 

seguintes fogos sociais: 

 Fogo de habitação social de Tipologia T2 no Bairro Graças a Deus, 

 Fogo de habitação social de Tipologia T2 em Bairro Graças a Deus, 

 Fogo de habitação social municipal de Tipologia T3 no Bairro Social, n.º 8, 
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 Fogo de habitação social municipal de Tipologia T1 no Bairro Social, n.º 34, 

Mais um passo na continuação da criação de condições para facultar aos são-

brasenses em situação mais fragilizada uma maior dignidade e bem-estar individual e 

social. 

(Reunião – 01/07/2014) 

ii. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de mais um 

apoio financeiro ao abrigo do Programa Mão Amiga, desta feita no montante global 

de € 1.850,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos de execução de 

trabalhos ao nível de remodelação de redes de água numa habitação sem as devidas 

condições de habitabilidade. Pretende este programa 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 estado de degradação e à situação social vivida, tendencialmente agravada 

pelo contexto de crise económica. 

(Reunião – 29/07/2014) 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. 8.ª COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PO ALGARVE 21 

No dia 20 de junho, o concelho de São Brás de Alportel recebeu uma visita 

complementar da 8.ª Comissão de Acompanhamento do PO Algarve 21, com Rosalina 

Bernon, representante da Comissão Europeia, e David Santos, presidente da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, CCDR Algarve. A visita 

teve lugar durante a manhã com passagem por algumas obras financiadas por fundos 

comunitários: Circular Norte, Parque da Vila. 

A obra a ser desenvolvida na Circular Norte está a ser desenvolvida ao abrigo do “Eixo 

3 - Mobilidade Territorial” do Programa Operacional do Algarve 21, e a requalificação 

do Parque da Vila no âmbito do “Eixo 3 – Reabilitação Urbana”. Financiadas por 

fundos europeus, ambas representam um importante passo na estratégia de 

renovação urbana do município, contribuindo para melhorar a circulação de veículos e 
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peões, criando espaços físicos mais acessíveis a todos e dando lugar a novas zonas de 

desporto e lazer, como é o caso da ciclovia que acompanha a Circular Norte e atrai 

cada vez mais adeptos do desporto e de uma vida saudável. 

ii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.1. 

A Circular Norte – Fase 3.1 mantém-se em bom ritmo de construção estando prevista 

a sua conclusão muito antes do prazo estabelecido para o término da mesma - 15 de 

Janeiro de 2015. De acordo com o andamento dos trabalhos, a finalização desta 

infraestrutura fundamental para o concelho e vila de São Brás de Alportel pode 

ocorrer até ao termo do mês de novembro. 

Este troço da Circular Norte pressupõe a construção de uma rodovia com uma 

extensão de 500 m, dotada de separador, rotunda, 2 faixas de rodagem (com 6,50m 

de largura em cada sentido), passeio com 2,50m e via ciclável com 2,50 m de largura e 

infraestruturas complementares de drenagem, rega e iluminação pública. 

iii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

Apresentado o Relatório final da empreitada da Circular Norte – fase 3.2., onde se 

propõe a adjudicação da empreitada ao concorrente Eduardo Pinto Viegas cuja 

proposta foi classificada em 1º lugar, com o valor de 658.596,65 (seiscentos e 

cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis euros e sessenta e cinco cêntimos) 

mais IVA, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final 

e adjudicar à empresa Eduardo Pinto Viegas pelo valor acima identificado. 

(Reunião – 15/07/2014) 

O auto de consignação para o último troço da infraestrutura rodoviária que fecha o 

anel das acessibilidades em torno do núcleo urbano da vila de são Brás de Alportel foi 

celebrado em 02 de setembro. 

Esta última fase conta com idêntico perfil aos anteriores e perfaz uma extensão de 

cerca de 710 metros vindo facilitar o acesso a diversos equipamentos municipais, entre 

os quais o Centro Escolar, que integra duas escolas de 1.º ciclo, dois jardim-de-infância 

e uma creche, bem como a Escola de 2.º e 3.º ciclos e todo o Parque Desportivo 

Municipal, que compreende as Piscinas Municipais Cobertas, o Campo de Futebol 
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Municipal, o Complexo de Campos de Ténis, Polidesportivo e Pavilhão Municipal 

multidesportos. 

Com a finalização deste troço completa-se o anel da infraestrutura rodoviária a norte, 

com o bom aproveitamento de verbas comunitárias em todas as fases de construção, 

congratulando-se a autarquia pelo exemplo de gestão ponderada e responsável que 

tem vindo a protagonizar. 

iv. ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO – TRABALHOS DE TRATAMENTO DE 

CAMINHOS. 

Encontra-se em fase de execução os trabalhos de tratamento de caminhos, no âmbito 

da estabilização de emergência após incêndios, adjudicados a António José de Brito, 

no valor global de € 153.924,99 (com IVA), e prevê-se a sua conclusão estava 

programada até ao final do ano de 2014, no entanto o decorrer dos trabalhos indica 

que o seu termino deverá ocorrer até ao final de Outubro. 

Esta intervenção é fundamental para a prevenção e combate dos fogos florestais. 

v. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS EM VÁRIOS SÍTIOS DO CONCELHO. 

Foi concluída a obra de pavimentação e reparação de caminhos em vários sítios do 

Concelho, com um valor base de € 96.080,72 (com IVA), adjudicada a Candeias & 

Silva, Lda., que vem possibilitar requalificar e reparar alguns caminhos do nosso 

concelho em maior estado de degradação, consolidando-os de modo duradouro e 

sustentável e dando melhores condições de circulação a viaturas e peões. 

Esta é a primeira fase do Plano de Pavimentações definido para os próximos quatro 

anos, com uma extensão total de novos caminhos superior a 3 mil metros, e a área de 

reparações aproximadamente de 1760 m2, para além das várias reparações que serão 

executadas na rede viária municipal, quer no núcleo urbano da vila quer no seu 

exterior e cuja definição procurou promover o equilíbrio das intervenções entre os 

vários locais do nosso Concelho. 
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vi. RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA FONTE E DO 

MATADOURO. 

A renovação de infraestruturas e pavimentação nas ruas da Fonte e do Matadouro foi 

adjudicada a José de Sousa Barra & filhos, Lda., pelo montante de € 60.839,26 (c/ 

IVA), prevendo-se o início da obra para a 22 de setembro e com uma previsão de 

execução de 3 meses. 

Esta obra integra o Plano de Revitalização do Centro Histórico, consistindo na 

substituição das canalizações obsoletas da zona histórica. 

VIII. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FINISHING REFERENTE À FATURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUAS - 

PEDIDO DE PARECER. 

Apresentado pedido de parecer prévio para a abertura do procedimento de Prestação 

de serviços de finishing referente à faturação do serviço de águas, com encargos 

plurianuais até 2017 e com o valor base do procedimento de 19.000,00€ a acrescer o 

IVA à taxa legal em vigor, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, dar 

parecer positivo e autorizar a respetiva abertura do procedimento. 

(Reunião – 15/07/2014) 

ii. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (PAYSHOP) REFERENTE À FATURAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ÁGUAS – PEDIDO DE PARECER. 

Perante a apresentação de um pedido de parecer prévio para desenvolver 

procedimento para a Prestação de serviços de cobrança (payshop) referente à 

faturação do serviço de águas, com encargos plurianuais até 2017 e com o valor base 

do procedimento de 25.200,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a abertura do 

respetivo procedimento. 

(Reunião – 15/07/2014) 
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iii. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS POR 

MULTIBANCO E SISTEMAS DE DÉBITO DIRETO - PEDIDO DE PARECER. 

Com o intuito de modernizar e tornar cada vez mais acessíveis os procedimentos de 

pagamento de serviços prestados pela autarquia, perante a solicitação de emissão do 

parecer prévio vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro, para a abertura de procedimento de prestação de serviços 

de cobrança através de pagamento de serviços por multibanco e sistema de débitos 

diretos, com um valor base do procedimento de 31.000,00€ a acrescer o IVA à taxa legal 

em vigor, a afetar da forma abaixo descrita: 

 Ano 2014 o valor de 3.000,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 

 Ano 2015 o valor de 9.950,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 

 Ano 2016 o valor de 9.950,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 

 Ano 2017 o valor de 8.100,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 

a câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento. 

(Reunião – 15/07/2014) 

iv. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA (PAYSHOP) REFERENTE À FATURAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ÁGUAS - PEDIDO DE PARECER. 

A exemplo do pretendido no ponto anterior, perante o pedido de parecer prévio para 

o desenvolvimento de procedimento para prestação de serviços de cobrança 

(payshop) referente à faturação do serviço de águas, com um valor base do 

procedimento de € 30.500,00, a afetar conforme a seguir identificado: ano 2014 o 

valor de € 1.850,00, ano 2015 o valor de € 10.250,00, ano 2016 o valor de € 10.250,00 e 

ano 2017 o valor de € 8.150,00, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar 

parecer positivo e autorizar a abertura do procedimento. 

(Reunião – 26/08/2014) 
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IX. RESÍDUOS SÓLIDOS. 

i. AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

A câmara municipal adquiriu recentemente uma nova viatura de recolha de resíduos 

sólidos, no valor de 180.000,00€, continuando a aposta na qualidade ambiental, uma 

prioridade há muito estabelecida pelo município. 

Este investimento significativo destinou-se à substituição do antigo camião de recolha 

de resíduos, desatualizado e com vários problemas que dificultavam esta importante 

tarefa diária, possibilitando uma recolha mais rápida e eficaz. 

O novo camião apresenta uma maior capacidade de carga, bem como uma redução 

no consumo de combustível, refletindo uma redução nos gastos com este serviço. 

X. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO 

CONCELHO – PEDIDO DE PARECER. 

Perante o pedido de parecer prévio e analisada a proposta de abertura e 

procedimento para prestação de serviços de manutenção e conservação de espaços 

verdes no concelho, sendo o valor base do procedimento de 102.000,00€ a acrescer o 

IVA à taxa legal em vigor, com encargos plurianuais em 2015, 2016 e 2017, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a abertura do 

respetivo procedimento. 

(Reunião – 15/07/2014) 

ii. INSTALAÇÕES SOLARES DA ESCOLA EB 2,3 POETA BERNARDO DE PASSOS E DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DESCOBERTAS. 

Encontra-se concluída a obra de Instalações solares da escola EB 23 Poeta Bernardo 

de Passos e das piscinas municipais descobertas, a qual foi adjudicada à empresa 

Trunforiginal, Lda, pelo valor global de € 50.609,81, e cujo término se prevê até ao fim 

do mês de setembro. 

Mais um passo no Plano Municipal de Eficiência Energética e na melhoria do Parque 

Escolar do Município, para um ensino de qualidade que é desígnio do município. 
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Pretende-se dar continuidade a este trabalho com uma próxima intervenção de 

pavimentação do campo de jogos, criação de uma sala polivalente de apoio e uma 

passadeira acessível a pessoas com deficiência, para acesso ao Pavilhão Municipal. 

iii. PROJETO PROFORBIOMED – PROMOÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL RESIDUAL NA BACIA 

MEDITERRÂNICA 

No passado dia 4 de Julho, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou, 

juntamente com outras autarquias e entidades da região, entre as quais a AMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Algar e a Associação de Produtores 

Florestais da Serra do Caldeirão, o protocolo para participar no Projeto Proforbiomed 

– Promoção da Biomassa Florestal Residual na Bacia Mediterrânica. 

O Projeto Proforbiomed tem por objetivo criar condições para desenvolver o mercado 

de energia da biomassa no Algarve e Baixo Alentejo, através de um modelo de gestão 

florestal sustentável a ser aplicado nas florestas mediterrânicas. A produção de 

biomassa apresenta um conjunto de importantes benefícios para o setor energético, 

sobretudo a nível económico, enquanto investimento de rápido retorno, e ambiental, 

através de um uso eficaz e controlado da biomassa florestal.  

São Brás de Alportel foi o primeiro na região a aderir à utilização da biomassa florestal 

para produção de energia, com a instalação de uma caldeira a biomassa nas Piscinas 

Municipais Cobertas. Este investimento na climatização do espaço interior, bem como 

no aquecimento da água das piscinas e da água para banhos, permite à autarquia 

reduzir a despesa anual com o aquecimento em mais de 60%. 

XI. CULTURA. 

i. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

 Grupos de trabalho do Centenário. 

Continuam a decorrer a bom ritmo os trabalhos da Comissão do Centenário e do 

Grupo Executivo, com periodicidade mensal e semanal respetivamente, com vista a 

continuar a facultar aos são-brasenses e a quem nos visita um programa de 

comemorações eclético e digno da nossa história e ambição de futuro. 
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 Exposição “Espaços imperdíveis”. 

Esteve patente até 31 de Agosto, no Centro de Artes e Ofícios, a exposição “Espaços 

imperdíveis” de Aníbal Hilário, cuja expressividade dos registos fotográficos assentou 

na simplicidade ou na singularidade dos locais e pretendeu abrir-nos a imaginação e 

despertar emoções. 

 Exposição “São Braz D'Alportel 1914”. 

O Centro Museológico do Alportel tem patente até 2 de novembro a exposição São 

Braz D’Alportel, cujo périplo foi iniciado na Galeria Municipal com inauguração a 1 de 

junho. Pretende-se deste modo levar a história do concelho a vários espaços e locais 

de todo o concelho. Esta exposição conduz-nos numa viagem no tempo para 

contextualizar social e politicamente o território um período marcante da nossa 

história. Trata-se de uma mostra essencialmente descritiva que ilustra alguns 

momentos que antecedem os acontecimentos de 1914: os últimos anos do século XIX, 

os primeiros anos do século XX, a implantação da República em 1910 e, finalmente, o 

epílogo da fundação do concelho, em 1914. 

 Exposição de rua: “Personalidades do Concelho” 

Até ao fim de Agosto esteve patente a exposição de rua “Personalidades do 

Concelho”, composta por 12 painéis informativos, distribuídos pelas principais artérias 

da vila. Pretendeu divulgar de forma simples e apelativa os traços biográficos de um 

conjunto de pessoas que deu um importante contributo para a elevação da freguesia 

de São Brás a concelho. 

Durante o mês de setembro iniciou-se o 2.º ciclo da exposição de rua, agora dedicada 

ao património construído, com destaque para os mais importantes edifícios e espaços 

que são reais testemunhos da história do nosso concelho. 

 São Brás de Alportel adoça com História”. 

No âmbito das Comemorações do Centenário da Elevação de São Brás de Alportel a 

Concelho, a câmara municipal conceptualizou e, em colaboração com a Delta Café, 

distribuiu uma coleção de saquetas de açúcar com caricaturas de personalidades são-

brasenses pelo Algarve, divulgando com a história e a arte do desenho de 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 24de setembro de 2014 Página 22 de 34 

caricaturistas, algumas das mais ilustres personalidades são-brasenses que também 

contribuíram para a afirmação de São Brás de Alportel. 

ii. CALÇADAS – A ARTE SAI À RUA. 

O centro histórico encheu-se de charme e alegria na noite de 15 de agosto, noite em 

que a arte saiu à rua, numa iniciativa promovida em parceria por um grupo informal 

local e pela Câmara Municipal que veio engrandecer o programa cultural das 

comemorações do centenário do município. 

Com 5 pontos de animação, e com espetáculos dos artistas locais, tendo ainda como 

convidados de destaque a Orquestra Clássica do Sul e Dino d’Santiago, o centro 

histórico captou as atenções e emoções de são-brasenses que reencontraram e 

revisitaram os espaços das suas infâncias e muitos turistas e visitantes que acederam 

ao convite do coração da vila. Muitos residentes abriram as portas e janelas das suas 

casas, umas, espelhos de outros tempos, outras criativamente recuperadas, que não 

deixaram ninguém indiferente. 

Reconhecendo o êxito da iniciativa, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar um voto de louvor à comissão organizadora. 

iii. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 

Perante a proposta apresentada pelo presidente da câmara de protocolo a celebrar 

com a Santa Casa da Misericórdia para efeitos de apoio no âmbito da preparação e 

organização das comemorações do centenário de elevação de São Brás de Alportel a 

concelho, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente 

acordo e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. 

(Reunião – 15/07/2014) 

iv. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

Nos meses de verão, a Biblioteca Municipal manteve as suas portas abertas e 

nomeadamente com atividades mais adaptadas a esta época do ano. 

 “Hora da Manga”. 

No dia 10 de julho a sala João Belchior Viegas foi o palco da “Hora da Manga” 

Workshop de desenho dinamizado pelo ilustrador Bruno Jorge Rola, onde os jovens 
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tiveram oportunidade de aprender e aperfeiçoar o conhecido estilo de ilustração 

Manga. 

 "ARTE, com pedras da nossa ribeira". 

A exposição "ARTE, com pedras da nossa ribeira" patente no átrio da Biblioteca de 

15 de julho a 15 de agosto, apresentou trabalhos dos alunos com necessidades 

educativas especiais, orientados pelas professoras de Educação Especial da Escola 

Poeta Bernardo de Passos a partir de recursos naturais da nossa terra e com o objetivo 

de desenvolver o sentido estético e crítico e a criatividade dos alunos. 

 “100 anos literários”. 

Até 17 de julho foi possível conhecer alguns dos escritores são-brasenses que se 

notabilizaram há 100 anos, através da exposição “100 anos literários” no espaço da 

Biblioteca. 

 “Às quartas há diversão na biblioteca” 

Às quartas-feiras à tarde, nos meses de julho e agosto, o setor infantil da Biblioteca 

Municipal desenvolveu atividades divertidas para os mais novos que não tinham como 

ocupar o seu tempo em período de férias,  

 “Biblioteca do Jardim” 

No final das tardes de terças e quintas-feiras, dos meses de julho e de agosto, a 

Biblioteca deslocou-se a jardins da sede de concelho para dar a conhecer as suas 

novidades. 

 “Há música na Biblioteca” 

No dia 15 de agosto houve música na Biblioteca. A Biblioteca associou-se ao evento 

“Calçadas – A Arte sai à Rua” e esteve aberta durante a noite com muita animação. Foi 

uma oportunidade para conhecer a vida noturna da Biblioteca que muitos 

aproveitaram. 

Em Setembro retoma as usuais atividades de periodicidade mensal, como sejam: 

“Contos na Quinta”, “Hora do Conto (Canto do Conto)”, “Sábados fantásticos”, entre 

outros. 
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v. ESPETÁCULOS. 

A câmara municipal continua a apostar na oferta cultural diversificada, quer em 

termos de organização, quer em termos de apoio: 

 Universidade Sénior - “Festa de Encerramento do ano letivo de 2013/2014” 

Decorreu no dia 2 de julho, no Cineteatro de São Brás a festa de encerramento de 

mais um ano letivo da Universidade Sénior, que contou com a organização da junta de 

freguesia e da câmara municipal; 

 “Espetáculo de final de ano da Escola de Dança Municipal” 

O Jardim da Verbena foi o palco escolhido para o espetáculo de final de ano da Escola 

de Dança Municipal, organizado pela câmara municipal; 

 Mega “Chá dançante” 

Com o apoio da câmara municipal e com organização da junta de freguesia realizou-se 

no dia 5 de julho, o mega “Chá dançante” no espaço do Salão dos Bombeiros 

Voluntários que juntou e divertiu várias centenas de “jovens” que fizeram questão de 

estar presentes. 

 “Ciclo de Bandas Filarmónicas” 

O fim da tarde de 19 de julho foi marcado, no espaço do Museu do Trajo, pela 

apresentação de bandas filarmónicas, numa atividade organizada pela Associação 

Cultural Recreativa Escola de Música Sambrazense e que contou com o apoio da 

câmara municipal. 

vi. GOSTOS D’AGOSTO. 

 Festa do Emigrante. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel realizou 

mais uma edição da Festa de Emigrante, um importante evento no verão são-

brasense que, ano após ano, marca a noite de 14 de agosto, e que contou com a 

colaboração da câmara municipal. 

 Festa de São Romão. 

O Adro da Igreja de São Romão recebeu na noite de 16 de agosto, a usual Festa de 

São Romão onde os petiscos, pratos típicos, doces e a animação com o Grupo 
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Folclórico e Etnográfico da A.R.P.I., Cláudia Cabrita e Inês Cruz e a Marcha do 

Centenário fizeram as delícias de quem teve oportunidade de estar presente. 

A Festa de S. Romão contou com o apoio da câmara municipal. 

 Festa de Verão 2014. 

Realizou-se mais uma edição da “Festa de Verão”, organizada pela Associação de 

Futebol de Cabeça do Velho, nos passados dias 2 e 3 de agosto, no Campo de Futebol 

da Cabeça do Velho e que contou com o apoio da câmara municipal. 

 Digressão “Preço Certo – especial de Verão” 

A edição de 2014 do Programa Cultural “Gostos d’Agosto” contou também com a 

realização de uma edição da digressão do programa televisivo “Preço Certo”, em 

formato especial Verão. Este evento decorreu no passado dia 17 de agosto, no Jardim 

Carrera Viegas. 

A câmara municipal aderiu a esta iniciativa da série de verão do concurso “O Preço 

Certo” que pela primeira vez visitou o Algarve, sendo o município de São Brás de 

Alportel o primeiro a acolher este novo formato gravado diretamente em diferentes 

concelhos, por entender a mais-valia, quer ao nível da disponibilização à população de 

um evento cultural, quer pela promoção turística do Município.  

Nesta emissão especial, Fernando Mendes proporcionou uma noite diferente 

recheada de emoções, prémios, animação e muita alegria e levou ao palco artistas 

como Roberto Leal, Rui Drumond, vencedor do Concurso “The Voice”, entre muitos 

outros momentos de animação. O serão contemplou ainda os habituais jogos do 

Preço Certo recheados de prémios, bem como a entrega de diversos materiais à Santa 

Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, um gesto de solidariedade para quem 

presta todos os dias cuidados a quem mais precisa. 

vii. FOLKFARO 2014. 

Na continuidade das edições anteriores, também em 2014 o programa “Gostos 

d’Agosto” contemplou um dos espetáculos do Festival Internacional de Folclore- 

FolkFaro, no passado dia 22 de agosto, no Jardim da Verbena. Nesta edição o festival 

trouxe até São Brás de Alportel grupos provenientes do Canadá, Indonésia e Equador. 
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Este espetáculo de vida e cor promoveu uma vez mais a partilha intercultural de 

vivências e sentimentos através de uma das mais puras manifestações artísticas de 

sempre, a arte de dançar. 

A autarquia são-brasense continua a apostar de forma gradual na oferta diversificada 

de eventos culturais, o que se reflete nas diferentes iniciativas realizadas este verão. 

viii. MACHADOS EM FESTA – FESTA DE VERÃO. 

Nos dias 11 e 12 de julho, a câmara municipal apoiou a festa de verão “Machados em 

Festa”, organizada pelo Grupo Desportivo e Cultural de Machados, que é já uma 

marca do verão são-brasense. 

ix. APOIO A INICIATIVAS PROMOVIDAS PELO RANCHO TÍPICO SAMBRASENSE. 

Perante a comunicação do Rancho Típico Sambrasense a solicitar um apoio financeiro 

de modo a minimizar os encargos com a realização dos eventos “Encontro São Brás de 

Alportel: Tradições e Memórias” e “7.ª Edição do Encontro de Tradições em São Brás 

de Alportel”, realizados nos dias 12 e 13 de setembro, o executivo municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir a verba de €350,00. 

(Reunião – 26/08/2014) 

XII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

| DESPORTO | 

i. 9.ª EDIÇÃO DO SÃO BRÁS GYM 

No dia 20 de junho, o Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires foi palco de atuação 

dos melhores atletas de ginástica acrobática do Algarve que proporcionaram ao 

público um maravilhoso espetáculo de cores e de talento. Dezenas de atletas 

aceitaram o desafio e participaram na 9.ª edição do São Brás Gym, um evento que já 

conquistou um lugar no calendário regional de ginástica acrobática. Conhecida pelo 

seu elevado nível de exigência, esta modalidade exige dos praticantes força, destreza, 

flexibilidade e equilíbrio, características indispensáveis para a execução dos exercícios 

com sucesso. 
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Com a organização deste festival gímnico, a câmara municipal, pretende promover a 

prática da ginástica acrobática, trampolins e outras modalidades dentro deste género 

desportivo, valorizar e divulgar o trabalho e o empenho dos clubes que se dedicam a 

esta modalidade. 

ii. CAMPEONATO REGIONAL DE XCO – PROVA DE CROSS COUNTRY OLÍMPICO. 

Decorreu no passado dia 7 de setembro, no Miradouro da Arroteia uma prova 

desportiva de âmbito regional, o Campeonato Regional de XCO que trouxe a São Brás 

de Alportel os melhores ciclistas da modalidade colocaram à prova a sua destreza e 

capacidade física naquele que é um verdadeiro percurso de competição de montanha, 

marcado pela forte presença da natureza. 

Com três percursos diferentes, para os escalões Elite, juniores e cadetes, juvenis e 

infantis; e para iniciados, esta prova recebe participantes de todas as idades, 

incentivando esta prática desportiva, tendo afluído ao nosso concelho mais de uma 

vez centenas de atletas para efetuar o percurso definido no âmbito do Campeonato 

Regional de XCO, que decorreu pelo segundo ano consecutivo no concelho de São 

Brás de Alportel e contou com a organização da câmara municipal e do Bike Clube São 

Brás - Prova de BTT Cross Country Olímpico. 

iii. AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL. 

Está em fase de adjudicação a ampliação do edifício de apoio do polidesportivo 

municipal, adjudicada a AJS Barros, Lda., pelo valor de € 12.632,90, com início no dia 

22 de setembro e uma previsão de execução de 2 meses. Esta obra vai permitir dotar 

aquele espaço de um posto médico de apoio às modalidades desenvolvidas nos 

recintos desportivos anexos, assim como melhorar as condições da lavandaria e área 

circundante. 

| APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS | 

iv. SUMMER FIGHT NIGHT 2014 - 2.ª GALA DE KICKBOXING 

O Polidesportivo Municipal foi palco, no dia 12 de julho, a 2.ª Gala de Kickboxing que 

contou com a disputa de dois títulos: Título Europeu 2014 – k1 : Cláudio Pires x Juan 
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Gomez e Título Nacional de k1: Andreia Inácio x Andressa Omitti, e ainda mais de uma 

dezena de combates. Este evento foi organizado pelo Clube de Artes Marciais S. Brás 

e contou com o apoio da câmara municipal. 

v. 2.º ENCONTRO CICLOMOTORES ANTIGOS – GRUPO DOS ACELERAS. 

A Escola Básica 2, 3 Poeta Bernardo Passos foi o ponto de partida para o 2.º Encontro 

ciclomotores antigos, realizado pelo Grupo dos Aceleras de São Brás de Alportel e que 

contou com o apoio da câmara municipal. 

vi. XXII CONVÍVIO MOTARD. 

Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, e no Parque da Fonte Férrea, realizou-se o XXII Convívio 

Motard, organizado pelo Motoclube “Os Unidos da Estrada” e que contou com o apoio 

da câmara municipal. 

De salientar que este convívio deu continuidade à política de prevenção rodoviária 

implementada há largos anos pela organização, com a colaboração da autarquia são-

brasense, mediante a disponibilização de transporte municipal de ida e volta, com 

ponto de encontro junto à Escola E B 2. 3 Poeta Bernardo de Passos. 

| RECREIO E TEMPOS LIVRES | 

vii. FÉRIAS EM MOVIMENTO 2014. 

Nos meses de julho e agosto, a câmara municipal continuou a disponibilizar a edição 

do programa de férias dedicado aos mais jovens, de modo enriquecer os seus tempos 

livres e a incentivar à participação em atividades desportivas e outras. Assim, para 

além das atividades desportivas contempladas, ainda é possível encontrar ateliês de 

leitura, de expressão plástica, mas também passeios e muitas outras atividades! 

viii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA “SÍTIO DOS GRAÚDOS”. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de 

colaboração com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel de modo a viabilizar a criação 

de atividades de ocupação de tempos livres para 25 crianças, com idades 

compreendidas entre os 3 e 6 anos, no Centro de Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos”, 
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mediante a cedência das instalações da Escola Básica n.º 3, no período de 7 de julho a 

5 de setembro e a disponibilização até 25 refeições diárias, no decurso do período 

referido, e para as crianças envolvidas. 

(Reunião – 29/07/2014) 

XIII. JUVENTUDE. 

i. ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€150,00 (cento e cinquenta euros) à Associação Jovem Sambrasense, na sequência de 

um pedido formulado pela mesma com o intuito de serem minimizadas as despesas 

efetuadas com alguns melhoramentos realizados na sede cedida à associação pela 

Câmara Municipal. 

(Reunião – 01/07/2014) 

XIV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de julho e agosto, foi espaço de múltiplas iniciativas: 

“De mãos dadas com a solidariedade”, sempre no primeiro sábado do mês, com 

apresentação de diversas temáticas nesta área; “A Biblioteca Fora de Si – “Se sabe 

bem … o Mercado Municipal tem!”, quinzenalmente um espaço do projeto itinerante 

da Biblioteca Municipal”, a “Ação de divulgação do empreendedorismo local”, que 

sempre no terceiro sábado do mês apresenta novos projetos e exemplos de 

empreendedorismo; as “Mostras de artesanato” e “Mostras de Produtos” que levam 

ao Mercado artesãos e produtores locais; e a “Demonstração gastronómica” que 

dinamiza a manhã do último sábado do mês, com a participação de chef’s de cozinha. 

No mês de agosto foi o chef Rui Correia que tomou lugar nesta iniciativa, apresentado 

o seu mais recente projeto: o restaurante “Rui’s Steakhouse”. 
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ii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

No terceiro domingo de julho, como usual, realizou-se a Feira das Antiguidades e 

Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a encontrarem-

se objetos diversos de outros tempos mas para muitos de grande interesse e estima. 

iii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Também sempre no terceiro domingo do mês, tem lugar o Mercadinho de Jardim: 

Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, no Jardim 

Carrera Viegas, uma iniciativa com o objetivo de promover o artesanato e produção 

local. 

iv. NOITE DE PRATA. 

Na continuidade do programa de animação do comércio local que a Câmara Municipal 

tem vindo a realizar, com o apoio da Associação de Comércio e Serviços do Algarve e 

com a participação e colaboração ativa do comércio local, nasceu a 1.ª edição da Noite 

Prata, uma nova temática para a dinamização deste setor económico. 

No dia 1 de agosto, pelas ruas do núcleo urbano da vila, cinco palcos, vários 

espetáculos com grupos da terra e o convidado Alberto Índio trouxeram largas 

centenas de pessoas à rua para celebrar o verão e para não perderem a oportunidade 

de aproveitar a riqueza do comércio local e a preços bem mais apetecíveis.  

A câmara municipal continua a sua aposta no apoio ao comércio local e na 

dinamização cultural e económica do concelho, contando com a boa recetividade e 

colaboração dos estabelecimentos do comércio local, das associações e entidades 

locais. 

v. STOCK OUT 2014. 

Realizou-se nos passados dias de 5, 6 e 7 de setembro, no espaço do Jardim Carrera 

Viegas, a 4.ª edição do Stock Out, iniciativa que visa promover e dinamizar o comércio 

local oferecendo ao público uma forma alternativa e inovadora de fazer as suas 

compras num evento criado a pensar em toda a família.  

Durante três dias os lojistas locais aderentes tiveram oportunidade de apresentar as 

suas mercadorias e tornar a sua compra ainda mais atrativa pelas várias centenas de 
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pessoas que ai se deslocaram para aproveitar as melhores ofertas mas também para 

assistir e participar nos espetáculos e convívios que se foram proporcionando durante 

este fim de semana. 

Esta é uma organização conjunta da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e da 

ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve que conta com o 

apoio da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, do Motoclube “Os Unidos da 

Estrada”, dos estabelecimentos comerciais, produtores e artesãos locais. 

vi. FEIRA DE SETEMBRO. 

Decorreu a 7 de setembro, primeiro domingo do mês, a tradicional Feira de Setembro 

no espaço do Parque Roberto Nobre. 

Este certame central na vida económica de outros tempos continua a ser uma 

referência no nosso concelho e merece da autarquia uma particular atenção no 

sentido de a revitalizar de modo a preservar a tradição, associando-a à dinâmica da 

Feira de Saldos de Verão – Stock Out. 

XV. TURISMO. 

i. ALGARVE CLASSIC CARS. 

A 12 de julho, São Brás de Alportel recebeu mais uma edição do Algarve Classic Cars, 

um importante evento na agenda da promoção e divulgação do concelho e que 

contou com o apoio da câmara municipal 

ii. PONTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL. 

Durante os meses de Verão, com maior afluência de turismo, o Ponto de Informação 

Turística Municipal, a funcionar no Centro de Artes e Ofícios, apresentou um horário 

alargado sem interrupção no período de almoço, de modo a prestar o melhor 

atendimento aos turistas que acorrem a este serviço onde encontram informação e 

apoio na organização da sua estadia no concelho. 
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iii. OLHA A SIC. 

No passado dia 28 de agosto, São Brás de Alportel acolheu a realização de duas 

reportagens incluídas no programa do canal televisivo SIC “Olha a Sic”. A Câmara 

Municipal, através do seu setor de turismo, prestou apoio à produção do programa, 

dado ser esta mais uma oportunidade de dar a conhecer algumas das potencialidades 

do concelho. 

XVI. PATRIMÓNIO. 

i. ESPÓLIO DA FAMÍLIA PASSOS – CONTRATO DE CEDÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. 

Decorreu no dia 1 de agosto, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, a 

celebração de contrato de cedência de bens imóveis entre a câmara municipal, a junta 

de freguesia e Graça Maria Mendes Rodrigues de Passos, na qualidade de 

representante da família Passos, e que teve por objeto a cedência de todo o espólio 

inventariado à câmara municipal para que esta procede à sua guarda, preservação e 

promoção da valorização do seu estudo e ainda divulgação da obra. 

Este contrato foi deliberado, por unanimidade, em sede de reunião do executivo 

municipal e representou um dos momentos mais importantes do Centenário do 

município, porquanto valoriza o passado e assegurar a sua sólida passagem para 

futuro, num compromisso coletivo. 

(Reunião – 29/07/2014) 

ii. PROJETO “MEMÓRIAS DA TERRA- DA FONTE VELHA AO POÇO NOVO. 

A câmara municipal celebrou no dia 7 de agosto um contrato referente a parte das 

intervenções do projeto “Memórias da Terra – Da Fonte Velha ao Poço Novo”, no que 

concerne às intervenções de Requalificação de Fontes e Caminhos”, as quais foram 

adjudicadas à empresa J. J. Brito, Sociedade e Construções, Lda. 

O Projeto “Memórias da Terra” é uma forte aposta do município na valorização do 

património rural do concelho, marcas do passado, da nossa história e identidade 

cultural, e é um reforço do potencial de atração turística do concelho. A reabilitação 

da Fonte Velha e do Poço Madruga, bem como de um conjunto de caminhos, muros, 
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poços e fontes na zona serrana, a requalificação da Fonte do Concelho e o restauro de 

um Cruzeiro datado de 1886 estão entre as intervenções previstas nesta primeira fase 

de trabalhos que abraça elementos da serra e do barrocal. 

As obras de requalificação, já em curso, têm um prazo de execução de 90 dias e 

representam um investimento de 46.914,99 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

contando com uma comparticipação de 65% do Quadro Comunitário de Apoio – 

Programa PRODER, Subprograma n.º 3, do FEDER. 

Uma segunda fase deste projeto integra a obra de requalificação da Fonte Nova e do 

Lavadouro Municipal, em pleno coração do centro histórico, intervenção adjudicada 

pelo valor de 74.955,53 € +IVA à empresa Trunfo Original, que deverá arrancar em 

breve, constituindo mais um passo na valorização do burgo antigo da vila. 

Este projeto global de valorização do património prevê ainda a criação de percurso 

pedestre e a valorização dos telheiros tradicionais de Bengado e Vale de Mealhas.  

XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. FEIRA DA SERRA 2014. 

Realizou-se a 25, 26 e 27 de julho a 23.ª edição da Feira da Serra. Aquele que continua 

a ser o maior certame cultural e económico do concelho e um dos maiores da região 

do algarve, que divulga o concelho de São Brás de Alportel, a cultura e as tradições da 

serra algarvia, teve este ano como convidado de destaque o Pão, alimento 

indispensável na cozinha mediterrânica. Mas muitas foram as surpresas e os 

momentos inesquecíveis vividos nos diversos pontos do recinto, onde não faltou 

artesanato, doçaria, música, demonstrações equestres e muita animação. 

Uma dessas surpresas foi a presença do Mocho, a Mascote de Defesa das Florestas, 

que distribuiu uma mensagem em nome da floresta e procurou sensibilizar o público 

para a importância de respeitar o meio ambiente e a nossa serra e de prevenir a 

ocorrência de fogos florestais. 

Realizado no e recinto na Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de Passos, acolheu mais de 

230 entidades e associações e foi visitado por mais de 25 mil pessoas. 
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ii. PROGRAMA PORTA A PORTA – REUNIÃO CCDR. 

Decorreu no dia 9 de julho a apresentação na CCDR Algarve do Programa Porta a 

Porta com representantes do IMT e Secretário de Estado das Infraestruturas, 

Transportes e Comunicações, Sérgio Silva Monteiro. 

iii. CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA. 

O combate ao desemprego é uma prioridade assumida pelo município de São Brás de 

Alportel e é neste sentido que tem vindo a ser desenvolvida uma profícua parceria 

com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e através da qual se realizou e 

concluiu, para 18 formandos, o curso de formação Técnico de Gestão da Produção da 

Indústria da Cortiça. 

Este curso foi pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, IEFP, em parceria 

com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e contou com o apoio da empresa 

local Nova Cortiça. 

A entrega de diplomas decorreu no salão nobre da câmara municipal no passado dia 4 

de julho, simbolizando o culminar de um longo percurso de 18 meses de 

aprendizagem e aquisição de conhecimentos, num setor preponderante no concelho, 

que representa um forte potencial económico para a região e para o país. 

Este curso de formação profissional, de carácter teórico-prático, conferiu aos alunos 

uma qualificação de nível IV e equivalência ao 12º ano de escolaridade, dotando-os de 

competências e conhecimentos necessários para iniciar uma carreira no setor 

corticeiro. 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

São Brás de Alportel, 18 de setembro de 2014 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


