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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25 DE NOVEMBRO 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 24 de setembro de 2014. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. “PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL”. 

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

5% (cinco por cento) na participação no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal 

em S. Brás de Alportel, definida para o ano em curso e que suscitou uma receita de 

€ 285.344,00, e propor à Assembleia Municipal a sua aprovação, considerando que 

esta verba poderá constituir para este município um dos fatores determinantes para o 

desenvolvimento de ações conducentes a proporcionar melhor qualidade de vida aos 

seus cidadãos, face às contingências financeiras com que a autarquia se depara. 

(Reunião – 07/10/2014) 

ii. TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. 

A câmara municipal deliberou propor à assembleia municipal, para efeitos de 

aprovação, a taxa de zero, vírgula, quarenta e quatro por cento para os prédios 

urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 

sendo que a taxa para os prédios rústicos já se encontra legalmente definida: 0,8%. 

Manteve-se deste modo a taxa aplicada em 2014 para os prédios urbanos, sendo a dos 

prédios rústicos fixa por legislação, com o intuito de não sobrecarregar ainda mais os 

orçamentos familiares. A taxa máxima de zero, virgula, cinco por cento para os 

prédios urbanos é aplicada por um número significativo de autarquias do algarve, por 

imposição do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) na sequência da situação 

de endividamento em que se encontram. 

(Reunião – 07/10/2014) 
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iii. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2015 – ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 

MAPA DE PESSOAL E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS. 

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

para 2015. Fazendo face às dificuldades crescentes neste momento particularmente 

complexo para a economia do país, ao qual o município de São Brás de Alportel não é 

indiferente, com este Orçamento, pretende o executivo municipal fazer cumprir o 

projeto de desenvolvimento que assumiu e, nesse sentido, realizar investimentos de 

forma a dar continuidade à execução do programa de ação que tem vindo a 

incrementar, direcionado para o progresso do município e para a promoção da 

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

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

ampliação da rede de equipamentos municipais e das respostas sociais 

disponibilizadas à comunidade, as quais se assumem vitais para combater os níveis 

crescentes de desemprego e o acréscimo no número de famílias que apresentam 

carências sociais e económicas. 

O Plano Plurianual de Investimentos orça em € 2.016.750,00 (dois milhões, dezasseis 

mil, setecentos e cinquenta euros), como verba total. Quanto às “Atividades Mais 

Relevantes” o seu valor global é de € 4.398.155,00 (quatro milhões, trezentos e 

noventa e oito mil, cento e cinquenta e cinco euros). 

Orçamento da Receita-resumo 2015 % 

Receitas Correntes 9.625.926,00 85,28% 

Receitas de Capital 1.661.631,00 14,72% 

TOTAL GERAL 11.287.557,00 100,00% 

   
Orçamento da Despesa-resumo 2015 % 

Despesas Correntes 8.787.451,00 77,85% 

Despesas de Capital 2.500.106,00 22,15% 

TOTAL GERAL 11.287.557,00 100,00% 
 

(Reunião – 22/10/2014) 
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| Orçamento Participativo 2015 | 

A câmara municipal consultou, mais uma vez, os munícipes sobre as obras cuja 

execução entendiam ser mais pertinente, no âmbito do Orçamento Participativo 2015, 

no período de 1 a 18 de outubro. Perante as quatro propostas apresentadas a 

comunidade são-brasense votou maioritariamente no projeto “Execução da 1.ª fase 

da Reabilitação da Entrada Nascente” (opção B), sendo que as demais eram: 

A) Criação de Zona Desportiva no núcleo urbano – campo para Futebol, Basquetebol 

e outros desportos; 

C) Execução da 1.ª fase do Circuito de Manutenção na Variante Sul – desde a 

rotunda junto ao Bairro até à rotunda na EN2; 

D) Valorização do Parque da Fonte Férrea com criação de represa/lago natural. 

Esta obra será executada em 2015, com início previsto no 2.º semestre do ano, após a 

abertura ao público do último troço da Circular Norte, e envolve a reabilitação da Rua 

José Dias Sancho, desde o Largo de S. Sebastião até ao entroncamento com a Rua do 

Emigrante, estando prevista a construção de passeios, arranjo paisagístico e a 

colocação de via de sentido único até ao entroncamento com a Rua 5 de Outubro. 

Este projeto terá continuidade com a 2ª fase, até à Rotunda da Variante Sul. 

Foram, ainda, foram apresentadas pelos são-brasenses 38 propostas, das quais: 37% 

encontram-se em análise para futura integração, 26% já se encontram incluídas no 

orçamento para 2015 ou em plano de ação 2013-2017 e 21% já estão em curso. 

iv. 2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO DE 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2.ª revisão ao Orçamento 

de 2014 considerando a necessidade de serem efetuadas correções nas dotações face 

à não execução de alguns projetos que devido ao constante pesar de prioridades e das 

oportunidades de respostas / medidas desenvolvidas no decurso de 2014, resvalaram 

para o próximo ano financeiro. Esta revisão deve-se ainda ao facto de o valor da 

adjudicação de alguns projetos ter sido inferior ao inicialmente previsto em contexto 

de Orçamento. 
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Assim, a 2.ª revisão orçamental diminui o orçamento em € 1.200.000,00, posicionando 

os montantes orgânicos das receitas e despesas nos seguintes valores: 

CLASSIFICAÇÃO 
DAS RECEITAS 

ORÇAMENTO 

(Euros) 
% 

APÓS A PRESENTE 
REVISÃO DO 
ORÇAMENTO 

(Euros) 

% 

Saldo de 2013 818.551,16 6,05 818.551,16 6,64 

Correntes 8.830.824,00 65,24 8.830.824,00 71,59 

Capital 3.885.768,00 28,71 2.685.768,00 21,77 

Somas 13.535.143,16 100 12.335.143,16 100 

 

CLASSIFICAÇÃO 
DAS DESPESAS 

ORÇAMENTO 
INICIAL 

(Euros) 

% 

APÓS A REVISÃO DO 
ORÇAMENTO 

(Euros) 

% 

Correntes 8.710.824,00 64,36 8.710.824,00 64,36 

Capital 4.824.319,16 35,64 3.624.319,16 35,64 

Somas 13.535.143,16 100 12.335.143,16 100,00 

(Reunião – 05/11/2014) 

v. AUTORIZAÇÃO PARA O RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO 

DE POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento excecional 

de dois trabalhadores para a ocupação, por tempo indeterminado, dos seguintes 

postos de trabalho: um Técnico Superior (Ciências da Educação) – para exercer 

funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens-, através da abertura de 

procedimento concursal e um Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 

aproveitando o procedimento concursal aberto por deliberação da Assembleia 

Municipal em setembro de 2013, cuja lista final foi homologada pelo presidente da 

câmara em 21 de março de 2014, pelo que ainda se encontra válido, e por se 

encontrarem cumulativamente cumpridos os requisitos legais para o efeito: 

1. Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público previamente constituída, ou por recurso a 
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pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de 

mobilidade (alínea b) do n.º 2 do art.º 48º); 

2. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei 

n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 

(alínea d) do n.º 2 do art.º 48º); 

3. Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas 

tendo em vista o cumprimento do Programa de Assistência Económica e Financeira 

(PAEF), considerando o número de trabalhadores em causa no termo do ano 

anterior (alínea e) do n.º 2 do art.º 48º); 

4. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem 

como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa (alínea a) do 

n.º 2 do art.º 64º); 

5. Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam (alínea b) do n.º 2 do art.º 

64º). 

(Reunião – 05/11/2014) 

vi. PUBLICAÇÃO SÃO BRÁS MUNICIPAL. 

A câmara municipal criou um novo instrumento de comunicação para informar os são-

brasenses acerca das atividades que desenvolve: a publicação SÃO BRÁS 

MUNICIPAL, que terá uma periodicidade quadrimestral. 

No dia 6 de novembro, começou a ser distribuído o primeiro número do SÃO BRÁS 

MUNICIPAL que pretendeu ser o balanço de um ano de mandato orientado para o 

compromisso assumido com os são-brasenses: defender os interesses do concelho e 

das nossas gentes, contribuir para o desenvolvimento e promover à qualidade de vida, 

com a oferta e qualificação dos serviços e das infraestruturas da autarquia e com 

exigência de funcionalidade e competência dos demais serviços públicos. 

Esta será uma nova forma de comunicar com os são-brasenses e de continuar a 

promover uma gestão transparente e participada. 
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vii. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL NO DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE. 

A câmara municipal apresentou no dia 24 de outubro, data em que se assinala o Dia 

Municipal para a Igualdade, o Diagnóstico Organizacional do município, desenvolvido 

no seio do Serviço Municipal de Psicologia por um jovem licenciado em Psicologia 

Social e das Organizações a desenvolver o estágio para a Ordem dos Psicólogos 

Portugueses na autarquia. 

Este diagnóstico revela-se uma importante ferramenta de trabalho para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos trabalhadores, que procura ir ao encontro 

dos seus interesses, aptidões e necessidades, privilegiando sempre a valorização do 

seu bem-estar individual. 

viii. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL. 

Presente a reunião de câmara, o projeto de Regulamento Municipal do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do 

Município de São Brás de Alportel, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com o teor do mesmo e submete-lo à apreciação pública, através de 

afixação de editais nos lugares de estilo, publicação na 2ª série do Diário da República 

e no sítio oficial do município na internet. 

(Reunião – 18/11/2014) 

ix. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E TAXAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL – ATUALIZAÇÃO DE COEFICIENTE. 

No ano de 2013, a relação entre as taxas cobradas e o investimento realizado em 

infraestruturas gerais, em função do P.P.I. foi de 1,21, dado que o valor global de taxas 

(incluindo impostos indiretos que mais não são do que a cobrança de taxas a 

empresas) foi de € 438.427,50 (quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e 

sete euros e cinquenta cêntimos) e a despesa total com a construção/manutenção de 

infraestruturas gerais foi de € 362.238,96 (trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e 

trinta e oito euros e noventa e seis cêntimos). 
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Nos anos de 2013 e 2014, mediante proposta do órgão executivo, a Assembleia 

Municipal deliberou manter o coeficiente em 0,47, ou seja, manter o PI fixado para o 

ano 2012, tendo como justificação o elevado acréscimo que a aplicação dos valores 

calculados, com base nos dados de referência, teria no valor das taxas de urbanização 

cobradas pela autarquia. 

Face ao anteriormente exposto, e considerando que atualmente se mantêm todos os 

constrangimentos ao nível do investimento por parte dos particulares e empresas, 

devido à situação difícil que atravessamos, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, propor à Assembleia Municipal a manutenção do PI no coeficiente de 

0,47 para o ano 2015. 
(Reunião – 18/11/2014) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 5.000,00 (cinco 

mil euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de 

Alportel, na sequência de pedido formulado por esta de apoio financeiro para fazer 

face às despesas decorrentes das benfeitorias no Quartel dos Bombeiros. 

(Reunião – 07/10/2014) 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR” ANO LETIVO 2014/2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a continuidade na 

implementação do programa “Crescer a Brincar” destinado a crianças do 1º ciclo do 

ensino básico, no ano letivo de 2014/2015, com um investimento de € 4.500 (quatro 

mil e quinhentos euros) e, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, autorizar a transferência do montante em referência para 
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a Associação PREVENIR, cujo programa em referência foi selecionado como 

Programa Inovador pelo Observatório Europeu da Droga e faz parte da Base de dados 

da EDDRA como um dos melhores programas de prevenção Escolar da Europa. 

Trata-se de prevenção das dependências numa fase ainda muito precoce, mediante 

um reforço de autoestima nas crianças. 

A aprovação da continuidade do programa para o ano letivo 2014/2015 irá permitir 

abranger 4 escolas do Concelho de São Brás de Alportel, integrando cerca de 115 alunos, 

as respetivas famílias e 6 professores, aos quais ainda acrescem mais 13 professores (com 

outros anos de escolaridade) o que permitirá uma envolvência global de cerca de 20 

professores, 335 alunos e respetivas famílias. 

(Reunião – 23/09/2014) 

ii. BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2014/2015. 

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

duas novas bolsas, a conceder no ano letivo 2014/2015, para alunos a ingressar pela 

primeira vez no ensino superior, e dar continuidade à atribuição das bolsas concedidas 

nos anos letivos anteriores (nomeadamente 2012/2013 e 2013/2014).  

Esta é mais uma medida desenvolvida pela autarquia em prol do apoio às famílias que 

se encontram em situação económica mais fragilizada e da promoção e incentivo à 

formação e capacitação dos nossos jovens, cujo esforço, trabalho e mérito assim o 

justificam. 

(Reunião – 05/11/2014) 

 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL (CMR SUL) 

Em reunião realizada o seu pedido no CMR Sul, o presidente da câmara manifestou 

junto do conselho diretivo da ARS Algarve, preocupação com a demora na resolução 

da situação transitória de gestão do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, CMR 

Sul, pela Administração Regional de Saúde do Algarve, IP - ARS Algarve, que teve 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de novembro de 2014 Página 13 de 32 

lugar no dia 10 de novembro, e para a qual se fez acompanhar do deputado Miguel 

Freitas. 

Esta reunião surgiu na sequência do recente encerramento do serviço de ambulatório 

depois de em janeiro ter fechado 10 camas da unidade de internamento, com o intuito 

de ser garantida a manutenção dos restantes serviços. São conhecidas as sérias 

dificuldades em manter a mesma acessibilidade e qualidade dos serviços prestados 

aos utentes com que se depara o CMR Sul face à saída de alguns profissionais de 

diversas áreas de especialização, no contexto desta gestão pretensamente transitória 

pela ARS. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. PROGRAMA “MAIS VIVER MAIS APRENDER”. 

Decorreu na tarde de 26 de setembro a primeira ação do ciclo 2014/2015 do programa 

“Mais viver mais aprender”. 

A 7 e 14 de novembro decorreram mais duas sessões, subordinadas estas à temática 

da “Prevenção de quedas”, respetivamente no Centro de Convívio de Parises e na 

Quinta do Peral. 

Esta é uma parceria entre a câmara municipal e a Unidade de Cuidados na 

Comunidade Al-Portellus estabelecida para promover a saúde dos são-brasenses. 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO. 

Paróquia de São Brás de Alportel - Grupo Cáritas Paroquial 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 5.000,00 

(cinco mil euros) à Paróquia de S. Brás de Alportel - Grupo Cáritas Paroquial na 

sequência do seu pedido para efeitos de auxílio na remodelação do espaço que acolhe 

a recolha de alimentos e roupas, uma ação no âmbito da parceria de desenvolvimento 

da Plataforma Local de Ajuda Alimentar. 

(Reunião – 23/09/2014) 
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iii. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A INSTITUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de apoios às 

instituições de caracter social que, mesmo não sendo concelhias, auxiliam a 

população do município de São Brás de Alportel, face às respostas inexistentes na 

área do nosso território, dando continuidade à estratégia de proximidade e de 

trabalho em parceria, que temos vindo a incrementar, com as mesmas: 

 À Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral -APPC, delegação de Faro, a 

qual acolhe na sua instituição duas dezenas de utentes são-brasenses, 

desenvolvendo um trabalho da maior importância ao nível da deficiência, o apoio 

financeiro de € 500,00, destinado a ajudar a custear as despesas decorrentes das 

suas atividades; 

 À Associação de Saúde Mental do Algarve - ASMAL, com sede em Loulé, que 

tem vindo a acolher utentes do município, desenvolvendo um importante trabalho 

na área da deficiência, em prol da integração e inclusão social o subsídio de € 600,00, 

como contributo para ajudar a diminuir os custos deste meritório trabalho; 

 À Associação EXISTIR, sedeada em Loulé, instituição que tem vindo a acolher 

utentes do município, desenvolvendo um importante trabalho na área da 

deficiência, em prol da integração e inclusão social o subsídio de € 600,00, como 

contributo para ajudar a diminuir os custos deste meritório trabalho; 

 À Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, instituição sedeada 

em Barranco do Velho, concelho de Loulé, que desenvolve um trabalho social de 

enorme relevo, dando apoio à população idosa isolada do nosso território serrano, 

nomeadamente ao nível do apoio domiciliário, sendo esta instituição parceira do 

município de São Brás de Alportel no funcionamento do Centro de Convívio de 

Parises, o subsídio de € 5.000,00, de modo a ajudar a custear as despesas 

decorrentes do seu meritório desempenho; 

 Ao Banco Alimentar do Algarve (Associação Pro Partilha e Inserção do Algarve), 

sedeada em Faro, instituição que tem sido fundamental para o funcionamento da 

Loja Social, possibilitando a angariação de alimentos que são distribuídos pelas 

famílias mais carenciadas do concelho, o subsídio de € 500,00, como contributo para 

este trabalho; 
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 Ao Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de Fátima, sedeado em Olhão, 

instituição que dando continuidade à sua nobre missão, acolhe neste momento uma 

jovem são-brasense, tendo dado pronta resposta a um apelo da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, o subsídio de € 250,00, de modo a ajudar a custear as 

despesas decorrentes do seu meritório desempenho; 

 À Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, instituição que acolhe neste 

momento três jovens são-brasenses, tendo dado pronta resposta a um apelo da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o subsídio de € 250,00, de modo a 

ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório desempenho; 

 Ao Refúgio Aboim Ascensão, sedeado em Faro, instituição que desenvolve um 

trabalho extraordinariamente importante ao nível da Emergência Infantil na região, 

o subsídio de € 250,00, como forma de contribuir para a sua missão. 

(Reunião – 22/10/2014) 

iv. APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba mensal de € 70,00 

(setenta euros) atribuição de um apoio mensal à COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO 

AZINHEIRO DO GATO - GRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES, durante um período de 6 

meses, com efeitos retroativos ao mês de julho, para fazer face às despesas inerentes 

ao internamento de um munícipe são-brasense, de 32 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 – 22/10/2014) 

v. UM OLHAR IBÉRICO SOBRE A INTERVENÇÃO FAMILIAR NO SISTEMA DE PROMOÇÃO E 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

A câmara municipal acolheu no dia 23 de outubro, este encontro ibérico que 

pretendeu reunir as várias comissões de Proteção de Crianças e Jovens e as equipas de 

intervenção familiar da região, bem como de outras zonas do país e da vizinha 

Espanha, para proporcionar um espaço de troca de experiências e de partilha em 

torno dos distintos sistemas de promoção e proteção de crianças e jovens nacionais, e 

dos programas de intervenção familiar, desafio maior, com que se confrontam todos 

os serviços e estruturas dedicadas à proteção das crianças e jovens. Este encontro que 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de novembro de 2014 Página 16 de 32 

contou com a participação de uma centena de participantes foi uma iniciativa da 

comissão de proteção de crianças e jovens de São Brás de Alportel, com o apoio da 

Câmara Municipal. 

vi. ANO LETIVO 2014/2015 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a transferência de € 502,50 

(quinhentos e dois euros e cinquenta cêntimos), para o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas respeitante ao valor global dos apoios a alunos de escalão A e B, bem 

como o valor referente ao apoio para material escolar, senhas de refeitório e valores 

de prolongamento de horário. 

(Reunião – 23/09/2014) 

Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas para ano letivo 2014/2015 e por solicitação do agrupamento de escolas de 

São Brás de Alportel de atribuição de apoio para material escolar, senhas de refeitório 

e valores de prolongamento de horário aos alunos de escalão A e B, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade aprovar a transferência da verba total de € 360 

(trezentos e sessenta euros) para o agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 07/10/2014) 

Deliberou por unanimidade, ainda, autorizar a transferência das verbas de € 70 

(setenta euros), de € 90 (noventa euros) e € 45,00 (quarenta e cinco euros) para o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, respeitante ao valor global dos apoios 

a alunos de escalão A e B indicados pelo mesmo Agrupamento. 

(Reunião – 22/10, 05/11 e 18/11/2014) 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

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

apoio financeiro ao abrigo do Programa Mão Amiga, no montante global de 
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€ 1.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos de construção de uma 

parede de separação entre o quarto e a casa de banho, montagem de porta e a 

execução da instalação para uma máquina de lavar roupa. 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. 

(Reunião – 07/10/2014) 

Ainda no âmbito deste programa, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir um apoio financeiro no valor de € 21.200,0000 (vinte e um mil e duzentos 

euros) mais IVA para efeitos de construção de WC, quarto e cozinha para assegurar as 

mínimas condições de habitabilidade face à situação socioeconómica do agregado 

familiar em causa, manifestamente incapaz de proceder a custos próprios, às 

intervenções indicadas fundamentais para a melhoria das condições de conforto e 

habitabilidade dignas da condição humana. 

(Reunião – 22/10/2014) 

Na reunião de 5 de novembro, o executivo municipal informado sobre a premência de 

se realizarem intervenções em habitações consideradas como prioritárias por se 

tratam de arranjos em telhados, de modo a evitar uma derrocada da cobertura das 

habitações e a resolver situações de insalubridade e desconforto vividas por dois 

agregados familiares, cujas situações socioeconómicas evidenciam incapacidade de 

os realizar a custos próprios, deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios 

financeiros de € 5.000,00 + IVA e de € 5.200,00 + IVA respetivamente para 

Recuperação de Cobertura e para Recuperação de cobertura, rebocos e execução de 

rede elétrica. 

(Reunião – 05/11/2014) 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CADASTRO PREDIAL. 

Encontra-se a decorrer, desde 6 de outubro, o processo de Registo de Cadastro 

Predial que se destina a todos os proprietários de prédios urbanos, rústicos e mistos 
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do território do concelho de São Brás de Alportel e que procura obter um inventário 

atualizado. Uma iniciativa da direção geral do território que está a ser desenvolvida 

com recurso a empresas especializadas. 

Para melhor esclarecimento à população e às entidades, decorreram 5 sessões 

informativas sobre o cadastro predial: a 7 e 15 de outubro e mais recentemente a 16 de 

novembro, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

O registo cadastral é realizado mediante o funcionamento de um Gabinete de 

Atendimento, em permanência, na sede da Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel.  

Semanalmente reúne na Câmara Municipal a Comissão de Acompanhamento, que 

integra elementos da Secção Local de Finanças de São Brás, da Conservatória e da 

Câmara Municipal. 

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 ocorre no 

início do mês de Dezembro. 

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. 

Os trabalhos do troço da Circular Norte – fase 3.2. encontram-se em curso sendo já 

bem visíveis o seu perfil e as intervenções nas áreas envolventes. 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 
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compreende as Piscinas Municipais Cobertas, o Campo de Futebol 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. 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, 

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

IVA), encontra-se em execução e a decorrer de acordo com o programa de trabalhos. 

Esta obra integra o Plano de Revitalização do Centro Histórico, integrando a 

substituição das canalizações obsoletas da zona histórica. 

 

VIII. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. MANUTENÇÃO DO TARIFÁRIO DAS ÁGUAS. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a do tarifário atual para o 

ano 2015 que vigora já desde novembro de 2011. 

Entendeu o executivo que apesar dos proveitos cobrirem apenas cerca de 50 % dos 

custos, face a diversas alterações ocorridas desde então às tarifas por força dos 

aumentos comunicados pela ALGAR e Águas do Algarve, existe um custo social que 

deve ser suportado pelo município, pois caso a autarquia pretendesse equilibrar os 

custos e proveitos teria de aumentar em cerca de 50% as tarifas praticadas, o que 

seria incomportável para muitas famílias que já se encontram numa situação difícil. 

(Reunião – 22/10/2014) 
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ii. PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE ÁGUAS PARA 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento de Prestação de Serviços de Análises de Águas para o Ano 

2015, com um valor base do procedimento de € 5.200,00 + IVA. 

 

IX. RESÍDUOS SÓLIDOS. 

i. CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE APOIOS PARA CONTENTORES DE RSU´S. 

Desenvolveu 0 município, por administração direta, um plano de construção, 

remodelação e adaptação de apoios e bases de sustentação para dezenas de 

contentores de RSU´s em diversos locais do concelho, salvaguardando assim 

melhores condições de higiene e proporcionando uma maior eficácia no serviço de 

recolha, num investimento estimado de € 3.000,00 (três mil euros) 

 

X. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. CICLO DE PASSEIOS NATUREZA. 

Decorreu na noite de 28 de setembro, “Entre passos … Um passeio com 100 anos de 

história” que permitiu dar a conhecer ou reencontrar os passos da família mais 

carismática da história local, as histórias de rua e do quotidiano, as particularidades do 

passado são-brasense e os saberes impressos na malha das ruelas e edifícios do 

Centro Histórico. 

Posteriormente, no dia 26 de outubro, o terminal rodoviário foi o ponto de encontro 

para mais um ciclo de passeios natureza, dedicado este à agricultura familiar, 

realizado no sítio do Peral e contou com a colaboração de vários residentes que ai se 

dedicam a esta prática. Importa referir que a ONU declarou o ano de 2014 como o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar e para estão lançadas medidas e estruturas de 

trabalho em prol das novas realidades de competitividade e de sustentabilidade dos 

recursos agrícolas, a uma dimensão local. 
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ii. DIA EUROPEU SEM CARROS. 

A câmara municipal associou-se, mais uma vez, às celebrações do Dia Europeu sem 

Carros e desafiou toda a população a “Dar tréguas aos transportes poluentes”. 

Na tarde de 21 de setembro, o troço da Circular Norte, entre a Rotunda da EN 2 e a 

Rotunda da Avenida da Liberdade, esteve livre de trânsito automóvel e 

completamente disponível para todos os outros meios de transporte não poluentes e 

contou com um conjunto de painéis informativos que pretenderam sensibilizar para a 

adoção de hábitos de deslocação mais saudáveis e sustentáveis. 

Muitos são-brasenses aceitaram o desafio e mais uma vez provaram que em “São Brás 

de Alportel – CirculAR É BOM TODO O ANO”, e confirmaram o porque da forte 

afluência à Circular Norte para a prática de distintas modalidades: caminhada, 

atletismo, ciclismo e demais desportos no respetivo Circuito de Manutenção. 

iii. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral promoveu no 

sábado, dia 25 de outubro, mais uma sessão de Contos na Quinta com o tema “O rato 

que perdeu o rabo”. 

Os Sábados na Quinta foram dedicados a Aprender a tratar dos animais da quinta, 

Hora do Conto “Mauro e Família”, Vamos colher marmelos e aprender a fazer 

Marmelada, respetivamente a 4, 11 e 18 de outubro. E a Vamos aprender a fazer papel 

reciclado, Vamos usar o medronho para confecionar uma apetitosa compota, 

respetivamente a 8 e 15 de novembro. 

O Teatro de Fantoches: Gaspar e a Lenda do S. Martinho decorreu no dia 1 de novembro 

com a participação de Anabela Viegas, Maria José Carocinho e Marion Rexrodt. 

O programa de atividades destinadas às famílias constitui um elemento ativo da 

oferta semanal de atividades “Era Uma Vez… Histórias para Toda a família”. 

iv. SISTEMA DE PAINÉIS SOLARES NA ESCOLA EB 2,3 POETA BERNARDO DE PASSOS E NAS 

PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS. 

Na senda do Plano Municipal de Eficiência Energética, a câmara municipal promoveu 

o investimento em energias renováveis, através da instalação de um sistema de 
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painéis solares em duas importantes infraestruturas do concelho: a Escola EB 2,3 

Poeta Bernardo de Passos e as Piscinas Municipais Descobertas. Esta medida 

representa um investimento feito a pensar no futuro, ao promover a utilização de 

energias renováveis em equipamentos que estão ao serviço da comunidade, e permite 

ao município efetuar uma poupança relevante a nível económico, a médio prazo. 

 

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. 

 Ciclo de conferências do Centenário. 

No dia 5 de outubro, após a sessão protocolar do hastear da bandeira em frente ao 

edifício dos Paços do Concelho, decorreu no salão nobre repleto de público, a primeira 

conferência no âmbito das comemorações do centenário do concelho, pela prof.ª 

doutora Maria João Raminhos Duarte sobre o tema “São Brás de Alportel e os seus 

ilustres: da autonomia à liberdade”. 

A conferência “A memória cristalizada na palavra” que teve como conferencistas a 

professora doutora Isabel Cardigos e o professor doutor Rui do Estanco Lopes, 

debateu os estudos etnolinguísticos que o emérito professor dr. Manuel Francisco do 

Estanco Louro nos deixou. Decorreu no dia 8 de novembro, na sala João Belchior 

Viegas (Biblioteca Municipal) no âmbito das Comemorações do Centenário do 

Concelho e das Comemorações do 11.º aniversário da atribuição do nome de patrono 

Manuel Francisco do Estanco Louro à Biblioteca Municipal. 

 Publicações do Centenário. 

Na Galeria velha do Museu do Trajo e no dia 29 de outubro, quando se assinalou o 

aniversário de nascimento do poeta Bernardo de Passos, foi apresentada a primeira 
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obra literária apoiada no âmbito das comemorações do centenário: “Ao encontro de 

Bernardo de Passos – Um ensaio biográfico”, de autoria de José do Carmo Correia 

Martins. Com a apresentação da obra feira pelo vice-reitor Pedro Ferré, da 

Universidade do Algarve, foi um momento relevante para as comemorações, pela 

obra em si e pelo interesse que suscitou junto da comunidade que fez da sala um 

espaço pequeno para todos aqueles que quiseram assistir. 

Ainda referente às publicações no âmbito do Centenário, a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de contrato com SOFIA ISABEL 

DOMINGOS CARRUSCA e de MARIA DEL PILAR PUYANA SANDOVAL, autoras da obra “A 

Sobreira que queria viajar pelo mundo”, para efeitos de sua publicação a ocorrer a 13 

de dezembro, e promover a sua divulgação junto da comunidade escolar e do leitor 

infantil em geral, em circuitos de aquisição acessível e distribuída para venda nos 

serviços camarários, estabelecendo o preço em quinze Euros (€ 15,00) para cada 

exemplar de venda ao público. 

(Reunião – 18/11/2014) 

ii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

Após o período de férias, em setembro, a Biblioteca Municipal retomou as suas 

atividades regulares de periodicidade mensal: “Contos na Quinta”, “Hora do Conto 

(Canto do Conto)”, “Sábados fantásticos”, entre outros. 

 Clube de leitura “Ler para viver”. 

No dia 23 de outubro a sala João Belchior Viegas foi o palco da apresentação do livro 

“A gaveta da memória”, da autoria de Manuela Sabino. 

 "Hora do Conto para idosos: no aconchego das palavras". 

Decorreu nos espaços do Centro de Convívio de Parises e da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, nos passados dias 21 e 29 de outubro, 

respetivamente, a "Hora do Conto para idosos: no aconchego das palavras". 

 “Sábados fantásticos”. 

Nas tardes de sábado, 4 de outubro e 1 de novembro, decorreram “Sábados 

Fantásticos” no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia articulada com 

o fantástico e aos jogos de tabuleiro. 
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 “Tapete Voador”. 

As tardes de sábado foram preenchidas por agradáveis sessões de histórias para toda 

a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal. No dia 8 de novembro, houve 

“Contos para rir” da obra de Luisa Ducla Soares. 

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

 “”Qoisas” de Ciência para Miúdos e Graúdos”. 

Realizou-se no primeiro sábado de cada mês a apresentação de novas aventuras 

científicas para os mais pequenos. 

iv. ESPETÁCULOS. 

  “16.º Encontro de Tunas Académicas de São Brás de Alportel” 

Organizado pela Associação Cultural Sambrasense e com o apoio da Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia e Instituto Português do Desporto e Juventude, 

decorreu mais um encontro de tunas académicas no Cineteatro de São Brás, com uma 

sala repleta e um público entusiasmado. 

Este ano as tunas presentes foram: a tuna mista da Universidade do Algarve, a Real 

Tuna Infantina; a In Vinus Tuna da cidade de Mirandela; a Tuna Sadina, Tuna Feminina 

na Escola de Educação de Setúbal; a Tuna Universitária Afonsina de Loulé, a Tualle, do 

Instituto Superior Dom Afonso III; e uma participação internacional, a Tuna de Sevilla. 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

| Clube de Danças João de Deus | 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no 

valor de 300,00 euros, ao Clube de Danças Escola João de Deus de modo a contribuir 

para o trabalho desenvolvido por esta associação no desempenho das suas atividades, 

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

menores possibilidades económicas. 

Tem vindo a ser promovida uma parceria profícua entre a autarquia e esta associação, 

sendo que mesmo sedeada em Faro, tem-se deslocado a São Brás de Alportel, para 

abrilhantar os eventos e as iniciativas com o talento dos seus pares com participações 
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a título gratuito em eventos tão diversificados quanto a Festa das Tochas Floridas, a 

Noite Prata, Calçadas “Arte Sai à Rua”, Stock Out, Festa do Alportel e muitas outras 

ocasiões 

Desta proveitosa parceria, nasceu ainda a oportunidade de vir a desenvolver 

atividades em São Brás de Alportel, as quais têm início no mês de novembro, no 

sentido de vir a criar um novo polo de dança em São Brás de Alportel “São Brás 

Bailando”, em estreita colaboração com a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e as 

associações culturais e desportivas locais. 

(Reunião – 05/11/2014) 

| Associação Cultural Sambrasense | 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio 

financeiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros) à Associação Cultural 

Sambrasense, perante a solicitação formulado por esta de modo a auxiliar nas 

despesas do Grupo de Charolas da Mesquita, no seu trabalho de valorização e 

preservação da tradição de cantares de Natal. 

(Reunião – 05/11/2014) 

vi. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DAS TERRAS E DAS GENTES DA DIETA 

MEDITERRÂNICA. 

Através de protocolo de colaboração celebrado no dia 26 de setembro com a recém 

criada Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica na sexta-feira, a 

câmara atribuiu a esta associação um espaço para instalar a sua sede em São Brás de 

Alportel, concretamente no Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha. 

Esta associação dedica-se à defesa e promoção da filosofia em que assenta a dieta dos 

países do Mediterrâneo e de um estilo de vida slow, sendo uma entidade defensora do 

Património Imaterial da Humanidade, e a sua localização no concelho constitui uma 

mais-valia para serem estabelecidas novas parcerias, potenciar sinergias entre a 

associação e outras entidades do concelho ou da região, e repensar a economia local, 

através de estratégias inovadoras em prol da preservação das tradições e costumes da 

Dieta Mediterrânica. 
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XII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. 4.ª ETAPA DA TAÇA DE PORTUGAL DE ENDURO. 

Nos dias 11 e 12 de outubro, o polidesportivo municipal foi o ponto de partida da 4.ª 

etapa da Taça de Portugal de Enduro, organizada pela Associação Blásius – X-Dream e 

pela câmara municipal e que trouxe a São Brás de Alportel centenas de atletas. 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO. 

Associação Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 770,00 (setecentos 

e setenta euros) à Associação Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas, na 

sequência da solicitação formulada por esta com vista a fazer face às despesas 

decorrentes das suas atividades. 

(Reunião – 23/09/2014) 

iii. 12.ª MARATONA EXTREME DE S. BRÁS 2014. 

Organizado pelo Bike Clube São Brás e com a colaboração da câmara municipal, junta 

de freguesia e associação de ciclismo do Algarve, decorreu a 1 e 2 de novembro a 12.ª 

Extreme de S. Brás 2014, onde foram desafiados os atletas a viver grandes momentos 

de adrenalina nos obstáculos e descidas que caracterizam a Serra do Caldeirão. 

iv. AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL. 

Encontra-se em execução a obra de ampliação do edifício de apoio do polidesportivo 

municipal, de modo a criar condições para um gabinete de apoio médico e um espaço 

de lavandaria devidamente condigno com as infraestruturas existentes, obra que foi 

adjudicada a AJS Barros Lda., pelo valor de € 12.632,90, IVA incluído. 

 

XIII. JUVENTUDE. 

i. PRÉMIOS JUVENTUDE 2014. 

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

os Prémios Juventude 2014 que pretendem premiar os jovens são-brasenses, com 
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idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, que se distinguem nas mais diversas 

áreas. Esta iniciativa lançada em 2004, com uma periodicidade bienal, procura 

distinguir os jovens de mérito, valorizar as jovens gerações e incentivar à adoção de 

atitudes enriquecedoras da pessoa humana. São valorizadas as capacidades e o 

talento demonstrados, mas também um conjunto de valores, como a persistência e a 

dedicação, a tenacidade e a coragem, o altruísmo e a solidariedade, a sã juventude, 

capaz de construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais feliz. 

(Reunião – 07/10/2014) 

ii. ENCONTRO REGIONAL DE ASSOCIATIVISMO JOVEM. 

Decorreu no passado dia 1 de novembro, no Cine Teatro de São Brás, o 1.º Encontro 

de Associações Juvenis do Algarve, permitindo às associações de jovens da região 

uma oportunidade para troca de experiências e de conhecimento, adequado a uma 

reflexão conjunta em torno dos desafios que se lhes colocam na atualidade. 

Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Delegação do Algarve do Instituto 

do Desporto e da Juventude, este encontro reuniu 20 de associações juvenis sediadas 

na região, com duas centenas de participantes, num mesmo espaço, com o intuito de 

dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido por estas entidades, essenciais para o 

envolvimento dos jovens na vida associativa. 

E foi com orgulho e satisfação que a autarquia acolheu esta iniciativa uma vez que o 

concelho conta com uma forte presença de associações, importantes dinamizadoras 

da vida cultural, e valoriza a promoção do associativismo entre os mais jovens. 

 

XIV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de setembro, outubro e novembro, 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!”; a “Ação de divulgação do 
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empreendedorismo local”, com apresentação da empresa BVET – Consultório 

Veterinário e da Loja de Velharias e Antiguidades de 2.ª mão ANTEONTEM, 

respetivamente nos terceiros sábados dos meses de outubro e novembro; 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 de 

cada mês, com a participação de chef’s de cozinha. No mês de setembro participou 

Victor Azevedo, com “Pequenos prazeres com sabor a mundo”, e em novembro os 

Chef’s João Carlos Pires (Tivoli) e Ivo Pires (Vila Sol). 

ii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de setembro, outubro e novembro 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. 

 

XV. TURISMO. 

i. ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PARTICIPAÇÃO NA BIENAL DE TURISMO DE NATUREZA 

2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 200,00 

(duzentos euros) à Associação IN LOCO, de modo a ajudar esta associação de 

desenvolvimento local, a custear as despesas decorrentes da participação do 

município, através da sua colaboração, na Bienal de Turismo de Natureza (BTN) 2014. 

A primeira edição da BTN resultou de uma organização conjunta das três associações 

algarvias de desenvolvimento local – Associação IN LOCO, Associação Vicentina e 
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Associação Odiana, e decorreu de 26 a 28 de setembro, em Aljezur. Esta iniciativa 

integra o projeto comum “Puro Algarve”, e tem por missão dar a conhecer o potencial 

natural do Algarve, reunindo todo este segmento de mercado, para colocar a região 

na Rota Internacional do Turismo de Natureza. São objetivos da BTN: 

 Contribuir para a afirmação da Região do Algarve como uma referência 

internacional no domínio do Turismo de Natureza; 

 Promover a reflexão sobre a estruturação do produto “Turismo de Natureza” no 

Algarve; 

 Dar a conhecer os territórios de baixa densidade nos seus principais pilares de 

identidade ambiental e cultural: paisagem, áreas protegidas, biodiversidade, 

artesanato, arquitetura, hábitos e costumes, gastronomia e produtos locais; 

 Dinamizar uma forte bolsa de contactos entre “Tour” Operadores Nacionais e 

Internacionais e as empresas da região, bem como a troca de experiências entre 

parceiros transnacionais. 

(Reunião – 07/10/2014) 

 

XVI. PATRIMÓNIO. 

i. “PATRIMÓNIO, SEMPRE UMA DESCOBERTA”. 

Decorreram nos dias 26,27 e 28 de setembro, no Centro Explicativo e de Acolhimento 

da Calçadinha, as Jornadas Europeias do Património, sob o tema “Património, sempre 

uma descoberta” que tiveram por objetivo sensibilizar para a permanente 

redescoberta e valorização do Património. É neste que se encontram as nossas raízes, 

sendo um desafio efetuar a sua constante redescoberta e reencontrar as nossas 

referências e a nossa identidade. 

Com organização da Câmara Municipal e sob coordenação do Centro Explicativo e de 

Acolhimento da Calçadinha, as Jornadas destacaram-se pela qualidade do programa 

apresentado: incluiu “uma viagem ao tempo dos romanos”, numa recriação histórica 

levada a cabo pelo Monte dos Marafados dirigida ao público escolar, e pretendeu dar a 

conhecer os hábitos e costumes da época romana; promoveu um Encontro com a 
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História com a realização de 2 sessões abertas ao público: a Sessão Protocolar de 

Assinatura do Protocolo de Colaboração com a Associação das Terras e das Gentes da 

Dieta Mediterrânica e a Apresentação do projeto de Reabilitação da Fonte Nova e 

Lavadouro – Programa de valorização do Património “Memórias da Terra”; Aventuras 

e Travessuras para toda a Família também integraram o programa; e a fechar “Entre 

Passos…Um Passeio com 100 anos de História” proporcionou um passeio temático 

para desvendar passo a passo a história do património são-brasense. 

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

A câmara municipal procedeu no dia 26 de setembro à apresentação pública do 

“Projeto Memórias da Terra - Da Fonte Velha ao Poço Novo”, no Centro Explicativo da 

Calçadinha, que configura uma importante aposta na valorização do património rural 

do concelho e desdobra-se em duas fases: 

 Na 1.ª fase encontra-se incluída a reabilitação da Fonte Velha, do Poço Madruga, 

da Fonte do Concelho, de diversos caminhos, muros, poços e fontes da zona 

serrana, bem como o restauro de um Cruzeiro datado de 1886; 

 A 2.ª fase é dedicada à reabilitação da Fonte Nova e Lavadouro, bem no centro 

burgo antigo da vila, bastante relevante no âmbito do Plano de Revitalização do 

Centro Histórico. 

iii. COMISSÃO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

Reuniu no dia 3 de outubro a Comissão Municipal de Preservação e Revitalização do 

Centro Histórico, tendo sido debatidos diversos assuntos de interesse em termos 

patrimoniais. Para além da apresentação do ponto de situação dos projetos e ações 

em curso no âmbito do Plano de revitalização do Centro Histórico, foram ainda 

analisados os requerimentos informados pelos serviços de fiscalização e serviços 

técnico para efeitos de emissão de pareceres, bem como foi abordada a situação da 

Fonte Santa tendo a Comissão sido unânime em defender o retomar o processo de 

reabilitação do lugar e reconstrução simbólica da Fonte Santa, considerando a sua 

anterior importância para São Brás. 

(Reunião – 22/10/2014) 
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XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. ENCONTRO “INTERSETOR”. 

São Brás de Alportel acolheu no salão nobre da câmara municipal, no dia 13 de 

novembro, o sexto encontro “Intersetor”, promovido pelo CRIA – Divisão de 

Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, que 

no município contou com a colaboração do Gabinete do Empreendedor. Esta 

iniciativa pretendeu fomentar a criação de potenciais parcerias entre empresas locais 

de diferentes setores e contou com 16 empresários e empreendedores com projetos 

que passam pela ousadia de plantar ervas aromáticas em produção biológica à 

criatividade de criar um projeto turístico em que os burros são os protagonistas. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR. 

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

reconhecimento a Violantina da Felicidade Valente Martins Hilário pela forma como, 

durante 40 anos de carreira no ensino e de 30 anos a exercer gestão escolar, de 

dedicou à defesa da dignificação e qualidade do ensino, à permanente disponibilidade 

e colaboração, à abertura da escola à comunidade e à dedicação à causa pública, num 

percurso pelo qual sempre defendeu e promoveu a dignificação e qualidade no ensino, 

e desejar-lhe as maiores felicidades para uma nova fase da sua vida, dado ter cessado 

as funções de Diretora do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, por força da 

sua nova situação de aposentada, desde o início do passado mês de Setembro. 

Mais deliberou desejar-lhe as maiores felicidades pessoais, mas não desejar dispensa-

la de manter a sua motivação, iniciativa e participação cívica em prol do concelho. 

(Reunião – 20/09/2014) 

ii. VOTO DE PESAR. 

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

falecimento do reputado jornalista Carlos Alberto Amaro Teixeira Marques, ocorrido 
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no passado dia 9 de novembro de 2014, e cuja cerimónia fúnebre se realizou em São 

Brás de Alportel. 

Nas últimas décadas da sua vida, articulando com a sua atividade profissional de 

bancário, Carlos Alberto Amaro Teixeira Marques notabilizou-se pelo seu 

desempenho enquanto jornalista, tendo efetuado um percurso que o levou a 

colaborar com muitos órgãos de comunicação social, quer de âmbito regional como 

nacional. Foi diretor da secção de Desporto do jornal Algarve Região durante vários 

anos, colaborou em diversos programas radiofónicos na RDP Algarve e com o diário 

desportivo Record, esteve mais de quatro anos ligado ao jornal Algarve Pres e 

colaborou ainda com o Jornal Notícias de São Braz, entre outros 

Considerando o empenho e a motivação que Carlos Alberto Amaro Teixeira Marques 

imprimiu às várias atividades que desenvolveu particularmente na área do desporto e 

do jornalismo desportivo, prestando relevantes serviços ao Algarve e ao desporto no 

Algarve, presta-se homenagem à sua pessoa. 

(Reunião – 18/11/2014) 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

 

São Brás de Alportel, 19 de novembro de 2014 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


