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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 25 DE JUNHO DE 2018 

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

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

atividade municipal desenvolvida no período subsequente à última reunião ordinária 

deste órgão deliberativo, em 25 de Junho de 2018.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. IMPLEMENTAÇÃO. I.

Na continuidade da implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados e após 

aprovação do Modelo Base de Declaração de Consentimento dos Particulares, seguiu-se a 

aprovação do Modelo Base da Política de Privacidade do Município, a qual foi aplicada aos 

devidos efeitos, tendo sido desenvolvidos os procedimentos tidos por convenientes para 

colocar em prática este Regulamento. 

De momento encontra-se a decorrer o levantamento dos repositórios com dados sensíveis 

existentes na autarquia, para análise e tratamento devido. 

 PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II.

a. Abertura de procedimento concursal para assistentes operacionais. 

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

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, cumprindo o objetivo de disponibilizar uma 

melhor qualidade nos serviços prestados à comunidade, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar a abertura de procedimento concursal na carreira/categoria de assistente 

operacional: 

  - 5 Assistente Operacional, para exercer funções de cantoneiros de limpeza; 

 - 2 Assistentes Operacionais, para o exercício de funções de: motorista de transportes 

coletivos e motorista de pesados; 

 - 2 Assistentes Operacionais para exercer funções de auxiliar de acão educativa, com 

recurso à reserva de recrutamento  

 (Reunião – 26/06/2018 – 04/09/2018)  
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PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS I.

A Estratégia Municipal de Prevenção dos Incêndios Florestais, em curso no ano de 2018, 

complementa o Plano Municipal de Defesa da Floresta e do Plano Operacional Municipal com 

30 diferentes medidas. 

1. Limpeza de Bermas concluída numa vasta extensão de território, num trabalho desenvolvido 

por iniciativa e investimento da Câmara Municipal, mediante adjudicação a empresas (80Km), 

diretamente pelos serviços municipais (50Km) e pela Associação de Produtores Florestais da 

Serra do Caldeirão (20Km). 

2. Limpeza e Manutenção da Rede Viária Florestal, uma intervenção por adjudicação da 

Câmara Municipal numa extensão de 47 Km, fundamental na prevenção e no apoio ao combate 

aos incêndios rurais. Os trabalhos encontram-se concluídos pela empresa António José de Brito, 

pelo montante de 27.910,00€ 

3. Criação de ponto de água para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) em situações 

de incêndio rural. Uma necessidade que já se encontrava identificada, nas reuniões da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta e que em breve será uma realidade, a sul do concelho junto da 

variante, nas instalações da antiga Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e que se 

encontra neste momento em fase de adjudicação à empresa J. G. Benedito Lda., por 

32.080,93€, a iniciar em breve. 

 

Candidaturas a financiamentos nacionais e comunitários de acordo com a legislação vigente: 

4. Candidatura ao Plano Desenvolvimento Regional PDR 2020 para execução de uma Faixa de 

Rede Primária (125m), com uma área candidatada de 239,08 ha, e para criação de um Ponto de 

Água (atualmente encontra-se em análise pela Direção Regional de Agricultura do Algarve). 

 

Candidaturas ao Fundo Florestal Permanente (Faixa de Interrupção de Combustível) 

5. Candidatura aprovada, com financiamento a 100%, ao Fundo Florestal Permanente para 

execução de uma Faixa de Rede Secundária (10m), com uma extensão de 28,40 Km, ao longo da 

CM 1202, EM 513 e VNC 74, que se encontra atualmente em execução pela empresa Martins Gago 

& Filhos Lda., pelo montante de 27.297,00€. 

6. Candidatura ao Fundo Florestal Permanente para execução de uma Faixa de Rede 

Secundária (10m), com uma extensão de 13,35 Km, ao longo da EM 513, VNC 113 e VNC 165. 

(Aguarda-se resposta dos serviços). 
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7. Nova edição da campanha de informação e sensibilização “A FLORESTA NÃO TEM 

OLHOS, OLHE POR ELA” que já chegou junto de toda a população, por diversos meios 

municipais, alertando para a importância de proceder à limpeza de terrenos e para a assunção de 

comportamentos de preventivos. Porque os incêndios não se deveriam combater, mas sim evitar. 

Nomeadamente, através de flyers informativos, mupis, cartazes em pontos estratégicos do 

espaço público, outdoors, informação regular na agenda cultural do município “São Brás 

Acontece”, bem como no sítio da internet do município e nas redes sociais. 

8. Sessão de esclarecimentos – Promovidas durante o mês de março pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC) com apoio do Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) e GNR SEPNA, 

no edifício da Junta de Freguesia, para a comunidade estrangeira e comunidade residente, e 

também na disciplina de Educação Cívica da Universidade Sénior. 

9. Ações de sensibilização junto das comunidades rurais, realizadas desde o início do ano até ao 

mês de junho, pelo SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, através do Gabinete de Proteção 

Civil e Defesa da Floresta complementaram esta campanha visitando casa a casa, informando e 

sensibilizando a população para o importante papel que cabe a todos, nesta missão comum, em 

defesa da nossa Floresta. 

10. Ações de fiscalização, relativamente à limpeza de terrenos em redor de habitações, em 

continuidade à campanha de informação desenvolvida a nível nacional e empenhadamente a 

nível local, com o envolvimento do Serviço de Fiscalização do município e em parceria com a 

equipa da GNR GIPS e demais entidades. 

11. Levantamento da população serrana e georreferenciação de habitações, um importante 

trabalho realizado com a coordenação do SMPC e o apoio dos Serviços de Ação Social da CMSBA, 

Bombeiros e GNR GIPS, que permite ter um conhecimento mais aprofundado da população que 

reside na área serrana do concelho, e que poderá fazer toda a diferença caso seja necessário 

realizar uma evacuação. 

12. Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” - implementação local de projeto criado 

mediante protocolo estabelecido entre Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e Associação Nacional de Freguesias 

(ANAFRE), e que sumariamente consiste em preparar os aglomerados populacionais das áreas 

rurais dos concelhos para comportamentos de segurança em caso de incêndios. O SMPC São Brás 

de Alportel, já adquiriu todos os equipamentos necessários para a implementação do programa, 

numa primeira fase em dois (2) aglomerados do concelho (Parises e Cabeça do Velho). Uma 

medida que se encontra em fase de conclusão, mediante a calendarização de ações de formação 

previstas. 

13. Foi dada continuidade, pelo 5º ano consecutivo, ao Programa de Vigilância do Exército 

Português através da presença de uma equipa de militares. Com recurso a um protocolo 

estabelecido com o Regimento de Infantaria n.º 1 de Tavira, através do qual é assegurado a 

vigilância 24 horas por dia, com uma equipa de militares, no território serrano. A segurança das 
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populações e a defesa do património natural são os objetivos desta parceria que se espera de 

grande eficácia. Cabe à Câmara Municipal assegurar o combustível e assegurar algumas despesas 

de manutenção das viaturas das equipas que patrulharão diariamente a serra são-brasense. O 

Programa de Vigilância acordado coincide com o Período Crítico, tendo o patrulhamento iniciado 

precisamente no dia 1 de julho, e que decorre até 30 de setembro. 

14. Está iniciado o processo para o estabelecimento de um novo protocolo com o Exército 

português para disponibilização da sua engenharia para abertura de aceiros e outros trabalhos 

da maior importância. Aguarda-se disponibilidade por parte do Exército para avanço deste 

protocolo. Apesar de ser uma medida extraordinária, encarada como um reforço necessário pela 

autarquia. 

15. Encontra-se assegurada a Constituição de suas equipas de combate a incêndios (ECIN´S), 

com o apoio da Câmara Municipal e a colaboração do Corpo de Bombeiros de São Brás de 

Alportel, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2018). 

16. Equipa de sapadores florestais do município, após concurso nacional realizado no ano 

transato, num universo de 125 equipas, conseguimos classificar-se entre as 20 equipas 

selecionadas, a equipa iniciou funções no passado dia 15 de março 2018, e após frequentar 

formação técnica especializada pelo ICNF, já realizou, nestes 5 meses, diversos trabalhos 

importantes em terrenos e espaços municipais.  

17. Reequipamento do Serviço Municipal de Proteção Civil, por forma a apoiar os técnicos do 

SMPC nos seus trabalhos no terreno, foram adquiridos pela autarquia, um veículo todo-o-terreno, 

um computador portátil e quatro rádios da rede SIRESP. Um apoio fundamental na melhoria da 

capacidade de resposta dos técnicos em operações de socorro e de sustentação logística. 

18. Pré-posicionamento de um veículo e respetiva equipa de combate a incêndios do Corpo de 

Bombeiros, em plena Serra do Caldeirão, uma importante medida de prevenção, complementar, 

que dá continuidade aos anos anteriores consiste no pré-posicionamento, na zona de Parises, nos 

dias em que as condições meteorológicas se apresentem mais adversas e que seja emitido um 

estado alerta especial pela proteção civil, de nível amarelo ou superior para o nosso concelho, 

constituindo assim um maior perigo à ocorrência de incêndios rurais. Trata-se de uma medida que 

aumenta a eficácia no combate aos incêndios, no território mais vulnerável à ameaça do fogo. O 

local de instalação é o Centro de Convívio de Parises, uma infraestrutura da autarquia, que 

resultou de uma obra de requalificação da antiga Escola Primária, e que à sua atividade de apoio 

social às populações, juntará, nestes meses de verão, o apoio à nobre missão dos soldados da paz. 

19. É constante o esforço do Corpo de Bombeiros na sua preparação para que o combate aos 

incêndios seja cada vez mais eficaz, com diversas formações, em áreas complementares como o 

manuseamento de equipamentos e o Comando de Operações de Socorro, que podem fazer a 

diferença no combate aos incêndios. 
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20. Por parte da GNR SEPNA é assegurado o funcionamento da Torre de Vigia da Menta, 24 

horas por dia, assegurando a vigilância fixa sobre todo o território serrano.  

21. Ao Serviço de Proteção da natureza e ambiente (SEPNA) da GNR, cabe também o 

importante papel de patrulhamento do território.  

22. O trabalho de patrulha é complementado pelas Patrulhas do grupo de intervenção de 

proteção e socorro (GIPS) da GNR, que tem por missão específica a execução de ações de 

prevenção e de intervenção de primeira linha, em situações de emergência de proteção e socorro, 

designadamente nas ocorrências de incêndios rurais. 

23. Protocolo GNR-GIPS, mediante fornecimento de um tablet devidamente equipado com os 

programas específicos e cartografia da área do território do concelho para apoio nas Ações de 

fiscalização e sensibilização na limpeza de terrenos e faixas de gestão de combustível.  

24. Por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), existindo uma estreita 

coordenação entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Comando Distrital Operações de 

Socorro, encontram-se asseguradas algumas condições que permitem um maior apoio às 

operações, essencialmente durante o período crítico com a permanência de meios aéreos em 

Loulé, Cachopo e Monchique. 

25. A Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão (APFSC) é outro elo 

fundamental desta parceria. Para além de todo o Trabalho de Prevenção que é por esta entidade 

desenvolvido ao nível da silvicultura preventiva, limpeza de caminhos, gestão de faixas de 

combustível, passos fundamentais para a prevenção e para a ajuda no combate aos incêndios, a 

Associação tem durante o período crítico a sua Equipa de Sapadores Florestais 

permanentemente no terreno com um Kit de 1º intervenção. 

26. Ao abrigo desta parceria com a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão 

foi possível proceder à limpeza de uma enorme extensão de caminhos florestais e acessos em 

volta dos aglomerados urbanos. Neste momento estão também a ser desenvolvidos esforços 

para constituição de duas (2) novas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF´s) no concelho, 

nomeadamente ZIF Cabeça do Velho (3.522,71ha) e ZIF Cova da Muda (2.746,61ha). 

27. As Infraestruturas de Portugal garantem a criação de faixas de gestão de combustível, da 

rede secundária (10m) ao longo das estradas EN 270 e EN2 ao longo do concelho.   

28. A Rede Elétrica Nacional (REN) e Energias de Portugal (EDP), garantem a criação de Faixas 

de gestão de combustível, sob as respetivas linhas elétricas de muito alta, alta e média 

tensão, que atravessam o nosso concelho, de acordo com a calendarização prevista no Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho.  

29. Voluntariado Jovem para as Florestas, consiste num programa promovido pelo Instituto 

Português da Juventude (IPDJ) e que está a ser implementado no concelho numa parceria 
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coordenada pela Associação IN LOCO com o apoio da Câmara Municipal, através do projeto 

“Cria+” para jovens entre os 05 e 15 anos, decorre no período de 2 meses em que são realizadas 

ações de vigilância, reflorestação, limpeza e levantamentos no espaço rural e florestal do 

concelho.  

30. Parceria com associações de caçadores - De forma a potenciar os recursos locais e a 

incrementar o envolvimento ativo das comunidades, nesta missão cívica comum, foram 

realizadas ações de proximidade, promovidas pela Câmara Municipal junto das Associações de 

Caçadores, exímias conhecedoras do território da sua zona de caça associativa, pelo que se 

considera importantes parceiras neste desígnio. A autarquia prepara a aquisição de equipamentos 

para estabelecimento de acordos com estas associações de modo a estarem preparadas para 

colaborar nesta missão. 

Uma estratégia que valoriza parcerias com diversas entidades, numa ótica de potencialização dos 

recursos existentes e partilha de uma missão comum que se prende com a prevenção dos 

incêndios florestais e salvaguarda da floresta e da população. 

 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO ESPECIAL DE II.

COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS (DECIR 2018) 

A Proteção Civil e Defesa da Floresta é uma temática abrangente que deve ser encarada de 

forma global. Neste sentido, a Comunidade Intermunicipal do Algarve – CI-AMAL propôs a 

celebração de um protocolo de colaboração entre os Municípios do Algarve, a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, a Federação dos Bombeiros do Algarve e as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários também do Algarve no âmbito do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais. 

Este protocolo representa um investimento global de 444.294,00 € a dividir pelos dezasseis 

municípios, o que corresponde a um encargo financeiro no valor de 27.768,38 € a cada 

município, tendo o mesmo sido aprovado pela Câmara Municipal, dada a sua relevância. 

 (Reunião – 10/07/2018)  

SEGURANÇA 

 CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA.  I.

No âmbito do Contrato Local de Segurança de São Brás de Alportel e na continuidade 

políticas de juventude que o município desenvolve, realizou-se no passado dia 5 de setembro, 

uma reunião da Comissão Coordenadora do Contrato Local de Segurança, na presença da 

Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, à qual se seguiu uma 
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visita ao Espaço Jovem, onde está sediado o projeto “Jovens Seguros, Famílias Felizes”, 

desenvolvido ao abrigo deste Contrato.  

Este projeto é desenvolvido em parceria pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, o 

Centro Cultural e Desporto dos Trabalhadores da Câmara e Junta de Freguesia, a delegação 

de Faro do Instituto Português do Desporto e da Juventude, as associações locais e a 

comunidade são parceiros do projeto “Jovens Seguros<>Famílias Felizes”.  Um projeto que 

tem como objetivo intervir junto dos jovens, nomeadamente com a promoção de atividades 

saudáveis e promotoras de desenvolvimento. 

EDUCAÇÃO 

 PRÉMIO MELHORES ALUNOS 2017/2018.  II.

Dando seguimento a uma política de incentivo à educação, a Câmara Municipal, numa 

parceria com o Agrupamento de Escolas José belchior Viegas, atribuiu aos melhores alunos 

finalistas de cada ciclo, (2.º ciclo do ensino básico, 3.º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário), segundo o quadro de valor e excelência, o Prémio Melhores Alunos que conferiu 

o direito a uma viagem a Paris. Esta oferta da Câmara Municipal pretende recompensar o 

empenho e esforço destes jovens que trabalharam arduamente durante o ano letivo para 

alcançar excelentes resultados.  

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR III.

a. Intervenções regulares no Parque Escolar  

A educação continua a ser uma soberana prioridade na Câmara Municipal, à qual a autarquia 

dedica todo o seu esforço, com contínuos investimentos na melhoria e modernização do 

parque escolar, de modo a assegurar à comunidade todas as condições para um ensino de 

excelência. Neste sentido, e de modo a não perturbar o regular funcionamento das escolas, 

os colaboradores da autarquia executaram, durante o período de interrupção de aulas do 

verão, trabalhos de manutenção em diversas escolas do município, nomeadamente pintura 

de espaços exteriores e interiores, reparação de calçadas nos recintos escolares e ainda 

reparações de jardins em ambiente escolar.  

Contudo, este é um trabalho contínuo que implica um planeamento regular ao longo de todo 

o ano. Assim sendo encontram-se ainda em execução as seguintes intervenções:  
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b. Remodelação e adaptação de instalações sanitárias da Escola EB 2 3 Poeta 

Bernardo de Passos  

Após a aprovação de uma candidatura ao fundo comunitário CRESC Algarve 2020 – 

Intervenções em Infraestruturas Escolares, a autarquia adjudicou a obra de remodelação e 

adaptação de instalações sanitárias da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos à Empresa AL 

Consige, Unipessoal Lda. 

Atualmente em conclusão, esta obra no valor de 65.730,00€ acrescidos de iva, integra 

trabalhos de ampliação que permitem melhor acessibilidade aos utentes, a renovação de 

acessórios das instalações sanitárias, nomeadamente fluxómetros, autoclismos e torneiras 

temporizadoras, entre outros que contribuem para uma utilização mais eficiente da água 

diminuindo gastos desnecessários. 

 

c. Melhoria da Eficiência Energética nas Escolas. Candidaturas Aprovadas.  

Na continuidade das ações delineadas no Plano Municipal de Eficiência Energética, a Câmara 

Municipal obteve aprovação de duas candidaturas apresentadas ao programa de apoio 

comunitário CRESC Algarve 2020 – Medida de Eficiência Energética nas Infraestruturas 

Públicas da Administração Local, para melhorar a eficiência energética das escolas básicas de 

primeiro ciclo - Eb1 n.º 1 EB1 n.º2. 

As intervenções previstas, num orçamento global de cerca de 203 mil euros, acrescidos de 

IVA, incluem a substituição das atuais lâmpadas por lâmpadas LED; a instalação de unidades 

de climatização de elevada eficiência; a instalação de um sistema solar fotovoltaico para 

autoconsumo e intervenções nas coberturas dos edifícios, nomeadamente através do reforço 

de isolamento térmico nas coberturas e da substituição das coberturas em fibrocimento por 

outros materiais. 

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

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

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

condições de ensino. 
 

 SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO.  IV.

Para um novo ano letivo, e encarando como prioridade a educação e bem-estar dos jovens 

são-brasenses a Câmara Municipal garante um conjunto de serviços de apoio: 

a. Transportes Escolares  

A Câmara Municipal disponibiliza um serviço de transporte escolar, diariamente, a cerca de 

500 crianças e jovens do concelho, através de 22 circuitos, com recurso a 6 motoristas e 9 

viaturas. 
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b. Refeitórios Escolares  

As Escolas de 1.º ciclo e os Jardim-de-infância dispõem de espaços de refeitório, onde são 

servidas diariamente cerca de 600 refeições nutricionalmente equilibradas. 

Neste ano letivo o município dá continuidade à política de combate à obesidade infantil e 

integra o “Projeto 5 ao Dia” dedicado à promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

mediante o consumo diário de 5 porções de produtos hortofrutícolas. 

c. Gabinete Municipal de Psicologia da Criança e do Adolescente  

Integrado no Serviço Municipal de Psicologia, este Gabinete é assegurado por um técnico da 

Câmara Municipal, em colaboração com o Agrupamento de Escolas e destina-se a crianças e 

adolescentes a frequentar o ensino pré-escolar e ensino básico, provenientes de meios 

familiares mais desfavorecidos. 

d. Atividades de animação e de apoio à família no pré-escolar. Ano letivo 2018/2019  

Na continuidade de anos letivos anteriores e a pensar na qualidade de vida das famílias são-

brasenses, a autarquia investiu novamente nas atividades de animação e apoio à família, com 

um prolongamento diário até às 18h30, a fim de facilitar a compatibilização entre horários 

laborais e escolares. Neste âmbito, as componentes não educativas da educação pré-escolar 

são comparticipadas pelas famílias de acordo com as respetivas condições socioeconómicas, 

nomeadamente, 24€/mensal para as famílias que não beneficiam de auxílios económicos; 

12€/mensal para as famílias que beneficiam de escalão B; Gratuito para escalão A. 

(Reunião – 24/07/2018) 

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 PLANO VALE + FAMÍLIA I.

a. Vale + Educação 2018/2019  

Considerando a educação como o pilar de uma sociedade cada vez mais justa e inclusiva, na 

qual as condições de ensino e apoio familiar se refletem em resultados e num ensino que se 

quer de excelência, a Câmara Municipal deu continuidade ao Vale + Educação, medida de 

apoio integrada no Plano “Vale + Família”. 

Neste ano letivo, o Vale + Educação vem complementar a medida de gratuitidade dos 

manuais escolares promovida pelo atual Governo da República, nomeadamente ao previsto 

no artigo 64.º da Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, que estipula que “no início do ano letivo 

2018/2019 é garantido a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da rede pública o 

acesso gratuito a manuais escolares”. Atendendo à legislação em vigor, a autarquia estipulou 

a atribuição de vales no valor de 20,00€ para os alunos do 1º e 2º ciclo e de 30,00€ para os 

estudantes do 3º ciclo, de utilização exclusiva nas papelarias do concelho, contribuindo em 

simultâneo para a dinamização da economia local. 
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(Reunião – 24/07/2018) 

b. Vale + Saúde – Rastreio Oftalmológico 2018/2019  

Atendendo à importância da visão no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, a 

Câmara Municipal, em parceria com a Administração regional de Saúde do Algarve, através 

da equipa de saúde escolar do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, mantém a realização 

de rastreios oftalmológicos gratuitos para todos aos alunos do ensino pré-escolar e do 

primeiro ciclo do concelho no ano letivo 2018/2019. 

Esta medida, integrada no Plano “Vale + Família” tem como objetivo garantir a todas as 

crianças do concelho a vigilância da sua saúde visual, a deteção precoce de patologias assim 

como a prevenção e o tratamento da doença visual desde tenra idade. 

c. Plano “Vale Mais Família”: Ciclo de Formação + Família  

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

realizam-se regularmente sessões temáticas dedicadas às famílias, com o apoio de 

especialistas. Esta é uma iniciativa gratuita, destinada a apoiar as famílias, promovida pela 

Câmara Municipal e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens sob coordenação técnica da 

Associação para o Planeamento da Família e o apoio da rede social do concelho e das 

entidades locais. 

No sentido de dar continuidade a este trabalho, a Câmara Municipal apoiou a Associação 

para o Planeamento da Família com 1.300,00€, de modo a contribuir para as despesas 

decorrentes da execução deste programa. 

(Reunião – 21/08/2018) 

 

 MÃO AMIGA. ATRIBUIÇÃO DE APOIO. II.

A Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de cariz 

habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos 

sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e 

adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de e à situação 

social. Neste âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à exclusão social e após 

a devida análise de obras fundamentais para a dignidade e qualidade de vida, nomeadamente 

a criação de uma instalação sanitária e de uma cozinha na habitação e outras intervenções, 

cruciais para as básicas condições de habitabilidade, de um agregado familiar, a autarquia 

deliberou por unanimidade apoiar a referida execução, no valor de global de 13590,92 euros, 

acrescido do IVA. 
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(Reunião – 04/09/2018) 

 PLANO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES. RELATÓRIO. III.

A Câmara Municipal desenvolve, através do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes 

- CLAII de São Brás de Alportel, o Plano Municipal de Integração de Imigrantes, um projeto 

que contribui para a promoção da interculturalidade ao nível municipal. Neste âmbito foram 

apresentados os relatórios finais correspondentes às iniciativas desenvolvidas de 2015 a 2017, 

com o objetivo de melhorar o processo de integração da população imigrante nacional de 

países terceiros, recém-chegada e instalada no município, contribuindo para ultrapassar 

desvantagens específicas dos processos de integração, bem como incentivar os movimentos 

de interação positiva entre a população autóctone e os cidadãos imigrantes.  

 

CULTURA E PATRIMONIO  

 FOME – FESTIVAL DE OBJETIVOS E MARIONETAS & OUTROS COMERES.  I.

a. Promoção e Divulgação.  

O Município integra o projeto intermunicipal “Fome – Festival de Objetivos e Marionetas & 

Outros“ aprovado em candidatura pela Comissão Diretiva do Programa CRESCAlgarve 2020. 

O custo total para a prestação de serviços elegíveis relacionados com a divulgação da 

programação, definido e aprovado na candidatura é de € 12.000,00 (doze mil euros) acrescido 

de IVA, que será suportado por cada um dos parceiros, correspondendo a São Brás de 

Alportel o valor de 1.000,00€. 

 (Reunião – 26/06/2018)   

b. Prestação de Serviços especializados na área da produção artística 

No seguimento do estipulado no projeto intermunicipal “Fome – Festival de Objetivos e 

Marionetas & Outros“, a Câmara Municipal adjudicou para o prazo de 3 anos, ao único 

concorrente ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve o montante de 25.800,00€ 

correspondentes à prestação de São Brás de Alportel, num universo de 427.685,00€ acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, distribuído pelos municípios que integram o agrupamento de 

entidades adjudicantes.  

Esta iniciativa de promoção cultural decorre de 14 a 29 de setembro, nos 6 concelhos do 

Algarve Central, São Brás de Alportel, Faro, Tavira, Loulé, Olhão e Albufeira, e tem como 

principal objetivo a promoção do território no contexto dos festivais de marionetas e da rota 

do turismo cultural. 
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Neste âmbito, decorreu com muita adesão do público a primeira apresentação, com a 

exibição do espetáculo “Variações com marionetas de fios” no passado dia 16. 

(Reunião – 10/07/2018)   

 NOITES AO LARGO – APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM “CANTOS E LAMENTOS” II.

O revitalizado Largo de São Sebastião foi palco da iniciativa cultural “Noites ao Largo”. 

No âmbito deste novo programa, no passado dia 9 de agosto, o Largo acolheu um espetáculo 

do mestre da guitarra portuguesa, o são-brasense Ricardo Martins, num concerto gratuito, 

interpretado em quarteto, que deu a conhecer o álbum “Cantos e Lamentos”,  

Este Programa de animação cultural, promovido pela Câmara Municipal, tem vindo a 

complementar o projeto de reabilitação que deu ao Largo de São Sebastião vida nova, em 

junho de 2017 e que convida são-brasenses e visitantes a desfrutar deste espaço público. 

 CALÇADAS A ARTE SAI À RUA – EDIÇÃO 2018. III.

Integrada no Plano de Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel, a 5.ª edição 

do “Calçadas, a Arte Sai à Rua”, decorreu no passado dia 14 de agosto com o objetivo de 

dinamizar o núcleo urbano do município e promover a cultura artística. 

De entrada gratuita, este evento cultural cativou milhares de visitantes que encheram as ruas 

o centro histórico à descoberta das artes e do património local. Esta iniciativa é levada a cabo 

pela Câmara Municipal em parceria com a “Comissão Organizadora Calçadas”, um grupo 

informal da comunidade são-brasense que voluntariamente se empenha todos os anos na 

organização deste evento. 

 FOLKFARO 2018.  IV.

Dando continuidade à parceria entre a Câmara Municipal e a organização do Festival de 

Folclore Internacional –Cidade de Faro- Folkfaro 2018, o Jardim da verbena foi uma vez mais 

palco das danças e cantares do mundo, num encontro promotor da tolerância intercultural 

constituído pela atuação dos grupos “Ritmos del Tiempo – Ballet Folclórico Peruano”, do 

Perú, “Varenka” da Rússia e “Ballet Internacional Jammu” do Senegal. 

Integrado no Programa de Animação Gostos D’Agosto, esta iniciativa anual, organizada pelo 

Grupo Folclórico de Faro proporciona um espetáculo enriquecedor, em pleno centro 

histórico. 

 FESTA FINAL DE ANO – ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL.  V.

O palco da Verbena, em pleno centro histórico são-brasense, acolheu, no dia 1 de julho, a 

Festa Final de Ano da Escola de Dança Municipal. De entrada gratuita este espetáculo deu a 
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conhecer as aprendizagens das diversas classes da Escola de Dança, desde o ballet à dança 

contemporânea, numa mostra que reflete o trabalho desenvolvido na promoção e 

sensibilização para as artes, junto das crianças e jovens são-brasenses. 

 APOIO À DINAMIZAÇÃO DE MARCHAS POPULARES VI.

a. Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel.  

A Câmara Municipal promove anualmente um programa comemorativo “A Festa Sai à Rua” 

que visa a valorização e defesa destas tradições populares, compostas por um conjunto de 

rituais que fortalecem os laços de proximidade entre os membros da mesma comunidade. 

Neste âmbito, a autarquia apoiou a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, com 

1000,00€ para a minimização de despesas associadas à criação de uma marcha pelo Clube do 

Museu do Traje para a valorização desta tradição popular no município. 

 

 (Reunião – 24/07/2018)   

 APOIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ESCOLA DE MUSICA SAMBRASENSE.  VII.

A Câmara Municipal atribuiu o valor financeiro de 900,00€ à Associação Cultural e Recreativa 

Escola de Música Sambrasense para custear as despesas associadas à mobilização da Banda 

Filarmónica para a Procissão de Aleluia, um importante contributo na animação desta 

celebração ancestral enraizada na cultura popular. 

 

 (Reunião – 21/08/2018)   

 APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA- GRUPO JASMIM. VIII.

A Câmara Municipal faz ao longo do ano diversos investimentos na promoção e tolerância 

intercultural, como forma de sensibilizar para a integração. Neste sentido a autarquia incluiu, 

no programa cultural do Stock Out  Feira de Saldos de Verão, realizado nos dias 31 de agosto,  

1 e 2 de Setembro, no Jardim Carrera Viegas, a participação do grupo de música tradicional 

ucraniana “Jasmim”, o qual está sediado no Museu do Traje de São Brás de Alportel, pertença 

da Santa Casa da Misericórdia, pelo montante de 150,00€. 

 

 (Reunião – 21/08/2018)   

 APOIO À ASSOCIAÇÃO JECART. APOIO. IX.

Na continuidade do Plano Municipal de Apoio ao associativismo, a Câmara Municipal apoiou 

a Associação Cultural e Recreativa JeCart com o valor de 500,00€ para minimizar as despesas 

inerentes à dinamização das suas atividades e oferta formativa. Sediada em São Brás de 

Alportel esta associação centra-se no combate a algumas problemáticas sociais com foco na 
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comunicação e convívio entre diferentes faixas etárias, promovendo ainda a tolerância 

intercultural e combate à exclusão social, através de convívios e atividades lúdico 

pedagógicas.  

(Reunião – 4/09/2018)   

 APOIO À ASSOCIAÇÃO MOVING STAR X.

A diversidade de oferta artística na formação e sensibilidade dos jovens são-brasenses é um 

importante fator de enriquecimento pessoal. Neste âmbito e atendendo ao facto da 

associação Moving Star se dedicar ao ensino de diferentes estilos de dança, promotoras de 

convívio e atividade física junto dos mais jovens, a Camara Municipal apoiou esta dinâmica 

associativa com o montante de 500,00€, com o intuito de reduzir custos associados à sua 

atividade regular. 

 (Reunião – 4/09/2018)   

 APOIO À ASSOCIAÇÃO SÃO BRÁS BAILANDO E JOGANDO. XI.

Na continuidade de uma política de proximidade a autarquia apoiou a Associação São Brás 

Bailando e Jogando com 500,00€, um contributo para a continuidade das suas atividades de 

promoção e ensino da dança, em especial as danças de salão que requerem um guarda-roupa 

específico e bastante ornamentado.  

(Reunião – 4/09/2018)   

 APOIO À PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL XII.

Na continuidade do protocolo estabelecido anteriormente com a paróquia de São Brás de 

Alportel no apoio à reabilitação das capelas de São Romão, Alportel e São Sebastião, a 

Câmara Municipal atribuiu o apoio monetário de 20.000,00€ à Paróquia de São Brás de 

Alportel para fazer face às despesas inerentes às obras de pintura e restauro na Igreja Matriz e 

na Casa São José. 

(Reunião – 4/09/2018)   

 REABILITAÇÃO DO ADRO DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO.  XIII.

A obra de melhoria das acessibilidades na Capela de São sebastião, edifício propriedade da 

Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás de Alportel é uma obra assumida como prioritária 

pelo município e tem como incidência o adro daquela capela localizada na Rua Luis Bívar.  

Neste sentido, a Fábrica da Igreja Paroquial cedeu à autarquia a parcela correspondente ao 

adro da referida igreja. A autarquia irá então proceder em breve à escritura, para 

posteriormente realizar uma intervenção urbanística com vista a assegurar a segurança e as 
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condições de acessibilidade a todos os utentes, visitantes e demais serviços que ocorrem 

àquele espaço religioso onde se realizam todas as cerimónias fúnebres do município. 

(Reunião – 7/08/2018)   
 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2018  XIV.

a. Galeria Municipal. 

De 1 a 30 de junho, a Galeria Municipal abriu portas à exposição de pintura “Isto é arte” de 

Maria de Deus Alves, composta por ideias, esboços do diário gráfico, experiências que como 

num tubo de ensaio podem resultar ou não. De 3 a 14 de julho, a exposição fotográfica “São 

Brás Património, o valor da imagem”, de autoria da são-brasense Aurélia Parreira revelou o 

seu olhar sobre o município são-brasense. Seguiu-se, de 17 a 31 de julho a exposição de 

pintura “Cumplicidades cromáticas…e outras”, dos artistas Carteado e Jau. 

Em agosto a Galeria Municipal recebeu de 2 a 31 de agosto a exposição fotográfica “As 

experiências de Gordon em Portugal”, uma visão de Gordon Railton sobre o país que o 

acolheu há 12 anos. No mês de Setembro, de 1 a 29, os visitantes da Galeria Municipal podem 

visitar a exposição de pintura “Zaapintado”, de Bem Hellmink.  

b. Centro de Artes e Ofícios. 

Até dia 2 de julho este espaço cultural acolheu a seleção de trabalhos participantes no 

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

seguindo-se de 6 de julho a 1 de outubro uma exposição de pintura de autoria de Elsa Revez 

“O fim dos Tempos”.  

c. Centro Museológico do Alportel. 

“Olaria: a arte de trabalhar o barro” dá nome à exposição de olaria tradicional portuguesa, 

numa mostra diversificada de peças utilitárias e decorativas elaboradas por Francisco Silva e 

Família, patente no Centro Museológico do Alportel de 2 de julho a 30 de agosto.  

No dia 8 de setembro o centro abriu portas à “Arte Rústica em Madeira”, uma mostra criativa 

de Robert Whalley que tem como principal matéria-prima a madeira. 

d. Largo de São Sebastião. 

De 1 de junho até 5 de outubro o Largo de São Sebastião acolhe a exposição “Saúde em São 

Brás de Alportel”, integrada na parceria – “100 Anos Depois – Ciclo de Conferência Saúde e 

Cultura. Uma homenagem à história da medicina e da assistência em São Brás de Alportel, 

com um retrato dos homens e dos lugares que marcaram os últimos 100 anos nesta área. 

 

Encontra-se patente até outubro, no Largo de São Sebastião uma exposição de esculturas de 

animais (mosquito, formiga, joaninha e escorpião) de autoria de Carlos de Oliveira Correia, 

que teve como inspiração a Estação de Biodiversidade da Ribeira de Alportel. 
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A exposição tem como objetivo proporcionar uma experiência estética ao visitante, tendo os 

insetos como personagens centrais, com os seus hábitos e costumes retraduzidos sob a ótica 

da arte, da cultura e da ciência. 

 

 PROGRAMA DE ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA XV.

CALÇADINHA  

QOISAS COM CIÊNCIA. 

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

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

conhecer alguns animais sob orientação da bióloga marinha Sandra Massarico. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA XVI.

a. Atividade regular 

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

tais como: 

> SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM.  

A Biblioteca Municipal marcou novamente presença no Mercado Municipal, dando 

continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto da comunidade são-

brasense. Um encontro quinzenal, realizado regularmente ao sábado de manhã. 

> FORA DA CAIXA.  

No dia 20 de julho realizou-se o espetáculo final do curso de Artes do Espetáculo da Escola 

Secundária Tomás Cabreira, numa noite dedicada a Edgar Allan Poe, onde foram 

apresentados o poema “ O Corvo” e o conto “ O Gato Preto”, pequenas histórias de terror.  

> CALÇADAS A ARTE SAI À RUA – NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  

No âmbito do evento “Calçadas a Arte sai à Rua”, a Biblioteca Municipal acolheu pelas 

21h30 2 sessões de arte sensorial para pais e filhos na sala polivalente, seguindo-se pelas 

22h30, a iniciativa “Trovas ao vinho”, um encontro de poesia e música na companhia de 

Afonso Dias e degustação de vinhos da Quinta da Tôr. 

SAÚDE.  

 COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DO SANATÓRIO VASCONCELOS PORTO I.

A Câmara Municipal integra o Ciclo de Conferências “100 anos depois: Saúde e Cultura” 

evocativo do centenário de três acontecimentos marcantes de 1918, a Pneumónica ou Gripe 

Espanhola, a inauguração do Sanatório Carlos Vasconcelos Porto em São Brás de Alportel e o 
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fim da 1ª Guerra Mundial, promovido pela Direção Regional de Cultura do Algarve, em 

parceria com a Administração Regional de Saúde do Algarve e a Universidade do Algarve. 

Esta iniciativa teve continuidade no dia 8 de setembro, em São Brás de Alportel na 

conferência “O Sanatório Carlos Vasconcelos Porto - 100 anos depois”, realizada no Museu do 

Traje e contou com a participação de um conjunto de prestigiados investigadores e 

historiadores nacionais e internacionais, provenientes de diferentes áreas do saber, numa 

partilha multidisciplinar sobre a importância desta pioneira unidade de saúde, as motivações 

históricas e os factos marcantes da história da saúde em Portugal, sem esquecer o olhar sobre 

a medicina no Algarve. 

A Conferência culminou com uma visita e sessão de homenagem no edifício do antigo 

Sanatório (atual Centro de Medicina e Reabilitação do Sul) no final de dia e com uma Sessão 

Comemortaiva na qual foi prestada homenagem ao fundador e antigos trabalhadores que 

dignificaram a História daquela casa de saúde. 

 CAMPANHA PREVENÇÃO CANCRO CUTÂNEO. II.

Consciente da importância da prevenção na promoção da saúde, e à semelhança de anos 

anteriores, a Câmara Municipal associou-se uma vez mais à Campanha Nacional de 

prevenção do cancro cutâneo que a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), em 

colaboração com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, desenvolve ao 

longo do verão. 

A campanha “Sol e Pele – Saber conviver” foi divulgada em diversos espaços públicos com o 

intuito de sensibilizar para a realização de autoexames regulares sobre alterações de sinais ou 

manchas na pele, bem como os cuidados a ter na exposição solar. 

 

DESPORTO.  

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E O I.

CLUBE DE TÉNIS E PADEL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL.  

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo, a autarquia apoia o meritório 

trabalho desenvolvido pelas associações desportivas que promovem o desporto e a 

competição desportiva. Neste sentido, o Clube Ténis e Padel de São Brás de Alportel, na 

qualidade de utilizador assíduo do Complexo de Campos de Ténis Municipal, cedido pela 

autarquia desde 2010, com o apoio dos serviços da Câmara Municipal, apresentou uma 

candidatura ao PRID – Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas 2018, gerido 

pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), destinado a clubes e 

associações desportivas, para efeitos de realização das obras nos Campos de Ténis, que foi 
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aprovada pelo valor elegível de € 23.025,60 com IVA incluído, e que terá a comparticipação do 

IPDJ no valor de € 11.000,00. 

De forma a tornar possível a concretização desta candidatura a Câmara Municipal cedeu, 

através de um protocolo com o Clube Ténis e Padel de São Brás de Alportel, a utilização do 

complexo de campos de ténis municipal por um período de 10 anos, bem como a 

comparticipação total de 12.025,60€ correspondentes ao restante valor da candidatura, no 

sentido de assegurar os custos das obras de renovação dos materiais desportivos que 

integram os campos de ténis; nomeadamente, redes e postes laterais, bancos de árbitros e 

vedações. 

 

(Reunião – 21/08/2018)   

 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL.  II.

A manutenção e a valorização dos equipamentos desportivos do concelho são encaradas 

como prioridades municipais tanto ao nível da sua preservação como na promoção da boa 

utilização dos mesmos pelos seus utentes. Neste sentido, e na continuidade de um 

planeamento faseado e rigoroso que compõe o Plano Geral de Manutenções de 

Infraestruturas Desportivas, a Câmara Municipal adjudicou a J.G Benedito Lda. um conjunto 

de trabalhos de manutenção do Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires. 

Um investimento de 82.960,17€, correspondente a intervenções nas instalações sanitárias, 

reparações de portas interiores, intervenções em paredes e muros exteriores, tratamento de 

palas exteriores, reparações na cobertura, trabalhos de serralharia, entre muitas outras 

reparações necessárias, com vista a garantir a qualidade deste equipamento de maior 

importância na estratégica desportiva do município. 

 

 APOIO A ASSOCIAÇÃO XDREAM BLASIUS PARA MELHORIAS NO ESPAÇO SEDE III.

Na continuidade do apoio prestado às associações locais, decisivas na oferta formativa, 

lúdico-desportiva e cultura à comunidade são-brasense, a autarquia apoiou a Associação X 

Dream Blasius com 3.500,00€ para a conclusão de trabalhos de construção civil e diversos no 

edifício que lhes foi cedido pela autarquia para desenvolvimento das suas atividades. Estas 

intervenções surgem no seguimento das obras de construção de balneários no edifício sede 

da Associação, no sentido da criação de centro de apoio aos desportos de natureza  (ao 

abrigo do programa PRID do IPDJ e com o apoio da Câmara Municipal), que apesar de terem 

dotado o espaço de melhores condições para todos os atletas não integraram todos os 

trabalhos necessários, nomeadamente a pintura geral de muros e áreas adjacentes, 

recuperação do mobiliário de jardim e piso técnico, canalização das águas da chuva para 
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aproveitamento de cisterna existente, reparações nos pavimentos entre outros trabalhos de 

manutenção geral.  

(Reunião – 24/07/2018)   

 APOIO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE.  IV.

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo, a autarquia reforçou o apoio à União 

Desportiva e Recreativa Sambrasense com a atribuição de 5.000,00€, para minimizar custos 

associados à manutenção do Campo José de Sousa Uva, de forma a garantir as melhores 

condições para a atividade desportiva do clube.  

 (Reunião – 10/07/2018)   

 APOIO À ASSOCIAÇÃO ESCOLA TRADICIONAL DE ARTES MARCIAIS E CURATIVAS – V.

KARATÉ CLUBE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. .  

O estabelecimento regular de novas sinergias com as associações locais, promotoras de 

diversidade de oferta em atividades lúdico desportivas promotoras de atividade física regular 

são fundamentais para a qualidade de vida da população. Neste sentido, a autarquia atribuiu 

1.230,00€ à Associação Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas Karaté Clube de São 

Brás de Alportel que desenvolve um trabalho de proximidade para garantir a melhoria dos 

princípios essenciais, que são o conhecimento, o treino, e a capacidade de desenvolvimento 

das nossas crianças e população em geral. Numa ação estreitamente associada ao desporto e 

à atividade física motora e educacional; 

(Reunião – 21/08/2018)   

TEMPOS LIVRES 

 PASSEIOS SENIORES 2018. I.

Na continuidade de anos anteriores, a autarquia voltou a organizar mais uma edição dos 

Passeios Seniores, uma iniciativa promotora da qualidade de vida, convívio e combate à 

solidão e isolamento. De participação gratuita, este passeio destinou-se todos os são-

brasenses com idade igual ou superior a 60 anos. 

Na edição deste ano o destino de eleição para os cerca de 800 participantes foi Sines e 

contemplou a visita à Central Termoelétrica e ao Castelo de Sines. 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO  

 CADASTRO PREDIAL 2ª FASE – RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. I.

A conclusão do Cadastro predial de São Brás de Alportel, ferramenta de extrema importância 

na gestão do território, encontra-se em fase de avaliação de reclamações dos particulares. A 

equipa de topógrafos deslocou-se ao terreno e os proprietários já foram contactados para a 

recolha de informações sobre as cerca de 450 situações assinaladas.  

Esta informação será brevemente inserida na plataforma de trabalho, a fim de ser analisada 

pela equipa de apoio técnico que remeterá posteriormente o processo para a Direção Geral 

do Território. 

 REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS. II.

a. Pavimentação de Caminhos diversos no concelho  

A Câmara Municipal investiu 103.133,40€, acrescidos de iva, para garantir a continuidade do 

Plano Geral de Pavimentações e Reparações de estradas e caminhos municipais, um 

instrumento de gestão fundamental para a manutenção da qualidade da rede viária 

municipal. Em plena execução pela empresa Candeias & Silva Lda, a pavimentação de 

caminhos somam um total de 3,5Kms, nas zonas de Cerro das árvores, funchais Fonte da 

Murta, Peral, Poços Ferreiros, entre muitos outros. 

b. Pavimentação na Zona Serrana  

Na continuidade do plano acima referido a Camara Municipal procedeu ainda à 

repavimentação de caminhos na zona serrana do concelho, Cabeça do Velho, um conjunto de 

trabalhos executados pela empresa José de Sousa Barros & Filhos Lda., pelo montante de 

30.313,90€ acrescidos de iva.  

Os trabalhos executados resultam de um acompanhamento permanente e respetiva 

avaliação pelos serviços municipais das vias de comunicação, no sentido de garantir a 

mobilidade de forma segura e respetiva qualidade de vida da população. 

 RENOVAÇÃO DE SINALÉTICA RODOVIÁRIA. III.

Em agosto, a Câmara Municipal procedeu a mais uma empreitada de trabalhos de 

manutenção da sinalização horizontal e vertical do concelho, intervenções que garantem o 

nível de segurança nos espaços e vias públicas.  

Os trabalhos consistiram na pintura de passadeiras, linhas longitudinais e cruzamentos, assim 

como no reforço de sinalização vertical em alguns pontos considerados mais críticos 

relativamente à sinistralidade rodoviária, nas estradas que estão sob a jurisdição do 

Município. Um investimento na ordem dos 9.776,30€, acrescidos de iva, adjudicado à 

empresa Masitrave – Comércio, Montagem, Reparação e Projetos de Sinais de Tráfego, Lda, 
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realizado anualmente antes do início do ano letivo para assegurar o bom estado da 

sinalização para a azáfama do período escolar, sendo ainda compatível com a época do ano 

em que a durabilidade dos trabalhos se torna mais eficiente. 

 BENEFICIAÇÃO DA EN2 ENTRE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E A A22  IV.

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

Conclusão. 

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

Municipal, integrou um conjunto de obras de melhoria e retificações do atual traçado que 

permitissem melhorar os acessos ao concelho de São Brás de Alportel à via do infante e vice-

versa. Nomeadamente a criação de uma rotunda no cruzamento da EN2 com o acesso a Faro 

e à Via do Infante, que se encontra neste momento concluída, permitindo uma circulação 

rodoviária mais célere e segura. 

MOBILIDADE E RENOVAÇÃO URBANA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

política de mobilidade do município cujo foco se centra na utilização de transportes 

ecológicos e na promoção da mobilidade sustentável.  

A Câmara Municipal está a preparar 3 candidaturas no âmbito deste plano, nomeadamente: 

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

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

para 2ª prioridade o circuito pedo-ciclável na Rua Aristides de Sousa Mendes e Aníbal Rosa 

da Silva. Este investimento visa contribuir para a promoção da qualidade ambiental e de vida 

dos munícipes, enquanto incentivo à utilização de transportes amigos do ambiente. 
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 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO – PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO II.

URBANA (PARU) 

a. Obra de Requalificação e Beneficiação da Rua Gago Coutinho  

No âmbito do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana – desenvolvido pelo Município 

para o Centro Histórico de São Brás de Alportel encontra-se concluída a obra de 

requalificação da Rua Gago Coutinho, que consiste na 2.ª fase do Projeto de Requalificação 

do Largo de São Sebastião e Ruas Adjacentes. 

Os trabalhos visaram a eliminação de barreiras arquitetónicas, tornando esta via histórica 

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

seguindo as diretrizes e concretização do Plano “São Brás Acessível para todos”. Uma 

mobilidade promotora do património local de todo o centro histórico e respetiva valorização 

turística, acentuada pelos trabalhos artísticos em plena via, alusivos à Festa das Tochas 

Floridas e à emblemática Procissão de Aleluia. 

Um investimento no valor de 119.354,89€, com financiamento comunitário na ordem dos 

65%, executado pela empresa Construções Pedra Vidraça Algarvia Lda., dando seguimento 

ao Plano de Revitalização do Centro Histórico no âmbito do Plano de Ação de Regeneração 

Urbana (PARU).  

 

 ADAPTAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS ZONAS DE CIRCULAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O III.

ESPAÇO MEMÓRIA. 

Após a concretização da obra do Novo Espaço Memória, que integrou um elevador de acesso 

ao 1º andar do edifício municipal, a autarquia procedeu à adaptação e remodelação das zonas 

de circulação entre a Câmara Municipal e este espaço, a fim de melhorar as acessibilidades a 

cidadãos de mobilidade reduzida ou portadores de deficiência, permitindo a circulação sem 

constrangimentos. 

Trata-se de um investimento de 28.179,02€ acrescido de iva, adjudicado a José de Sousa 

Barra & Filhos Lda. que contempla a aplicação de novos revestimentos em pavimentos e 

paredes; a execução de tetos falsos; a criação de uma zona de copa a nível do 1º andar, a 

execução de rede de pluviais no pátio interior, bem como a transformação de degraus em 

rampas nas zonas de circulação. 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO AO CONCELHO I.

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

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

encontra-se concluída a ampliação da rede de esgotos no Sítio do Peral – 2ª fase. Os 

trabalhos foram executados pela empresa Unifluidos Lda., um investimento total de 

234.776,85€, acrescido de iva à taxa legal em vigor, que conta com financiamento de 65% do 

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

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

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

encontra-se em fase de conclusão a 1ª fase da obra da rede de esgotos dos Machados, 

trabalhos a cargo da empresa adjudicatária Mérito Airoso Lda, pelo montante de 67.391,85€, 

acrescido de iva à taxa legal em vigor.  

 

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 MONOTORIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA – ZONA SERRANA I.

A utilização racional dos recursos naturais é fundamental para um futuro sustentável e amigo 

do ambiente. Na continuidade do Plano Municipal de Poupança de Água, a Câmara Municipal 

deu início a um novo projeto que visa o controlo e monitorização de consumos de água na 

zona serrana do concelho. 

O projeto, com financiamento pelo Fundo Ambiental, mediante candidatura aprovada, nesta 

primeira fase piloto, vai incidir sobre a área mais a norte do concelho, que engloba os sítios de 

Cerro da Ursa, Monte Capitães, Lages e Cabanas, Fronteira e Alfarrobeira, onde vão ser 

colocados equipamentos de controlo e monitorização dos consumos de água, com vista a 

detetar eventuais falhas no abastecimento à população e assegurar o direito de acesso à 

distribuição de água a todos os cidadãos de uma forma equitativa e equilibrada. 

Este novo projeto integra ainda uma componente de sensibilização à poupança de água. 

 

 INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS ENTERRADOS. II.

Dando continuidade à aposta prioritária na qualidade ambiental, o Município de São Brás de 

Alportel investiu 27.493,75€, acrescidos de iva, na instalação de mais 5 ecopontos 

subterrâneos adquiridos no âmbito de mais uma candidatura a fundos comunitários. Uma 
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intervenção que se traduz no aumento da capacidade de armazenamento de resíduos 

recicláveis com um sistema mais higiénico, com menor libertação de odores e maior 

qualidade de vida para a população. 

A obra em execução pela empresa Vitor Manuel & Pedro Lda. visa dotar as ruas Capitão 

Caiado, Boaventura Passos, Dr. José Dias Sancho, António Rosa Brito, Dr. Matos Proença, 

Serpa Pinto de melhores condições para a deposição seletiva e gestão eficiente dos resíduos, 

o que se traduz também na redução do número de toneladas pagas pela autarquia em aterro 

sanitário. 

 ESTUDO AO ESTADO FITOSSANITÁRIO DE ÁRVORES NO CONCELHO III.

O estado de conservação dos espaços verdes e respetiva prevenção de eventuais riscos são 

encarados como uma prioridade para a autarquia. Neste sentido e atendendo a algumas 

quedas inesperadas de choupos, árvores que constituem a grande maioria das espécies 

presentes nos parques e demais espaços públicos do concelho, a autarquia considerou 

necessário um estudo aprofundado sobre o atual estado de saúde desta espécie, a ser 

realizado por técnicos especializados e com experiência na matéria, da Universidade do 

Algarve. Os trabalhos foram adjudicados por 3.420,00€ acrescidos da taxa de iva em vigor. 

O estudo elaborado através de monitorização contemplará posterior apresentação de 

resultados, os quais poderão aquilatar, de forma segura, a necessidade ou não de 

intervenções, com abate ou normal desbaste. 

(Reunião – 26/08/2018) 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL IV.

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

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

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

acolheu nos dias 13 e 14 de junho sessões de separação de embalagens recicláveis, 

dinamizadas por técnicos da ALGAR. 

 

BEM-ESTAR ANIMAL  

 APOIO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS- CORAÇÃO 100 DONO. I.

O abandono animal é um flagelo que alcança números alarmantes a nível nacional, um crime 

praticado de norte a sul do país durante todo o ano, com especial incidência no verão, altura 
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em que a gestão das férias familiares tristemente se incompatibiliza muitas vezes com a 

posse dos animais domésticos. Neste contexto e atendendo ao empenho da Associação 

Coração 100Dono na resposta ao crescente número de pedidos de auxílio que acorrem nesta 

época estival à Associação a autarquia atribuiu à mesma um apoio financeiro no valor de 

600,00€, para que a Associação consiga dar resposta a despesas inerentes aos cuidados 

prestados aos animais abandonados. 

(Reunião – 24/07/2018) 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL I.

(PPPESBA). ENTRADA EM VIGOR.  

A publicação em Diário da República, dia 17 de agosto, do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel assinalou a entrada em vigor desta ferramenta de 

desenvolvimento económico, localizada na zona da Mesquita Baixa, composta por 18ha, 

organizados em 25 parcelas para comércio, serviços e indústria, que contempla ainda uma 

outra parcela para equipamento multiusos, totalizando uma área potencial de construção na 

ordem dos 36.000m2. 

 

Trata-se de um pilar estruturante de planeamento territorial integrado no projeto de 

desenvolvimento económico do município que visa contribuir decisivamente para o reforço 

da rede empresarial do concelho, tendo por objetivo impulsionar a economia local, mediante 

a atração de investimentos, a criação de emprego e geração de riqueza, nesta área de 

acolhimento empresarial, dirigida à indústria, comércio e serviços. 

 STOCK OUT FEIRA DE SALDOS DE VERÃO  II.

A valorização e promoção do comércio local constitui uma prioridade para a Câmara 

Municipal que ao longo do ano dinamiza um conjunto de eventos que visam dar a conhecer os 

produtos de qualidade do comércio local. Neste sentido, a autarquia, com o apoio da 

Associação de Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), promoveu mais uma edição do 

Stock Out Feira de Saldos de Verão, nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de Setembro, no Jardim 

Carrera Viegas, uma iniciativa de entrada gratuita com um diversificado programa de 

animação e dezenas de estabelecimentos que assinalaram o fim daestacão com preços 

aliciantes que cativaram centenas de visitantes. 

Tendo em consideração alguns custos de logística e divulgação do evento a Câmara 

municipal fixou as seguintes taxas de ocupação para os lojistas: ocupação por espaço 3 x 3 m: 

45 €; ocupação por 2 espaços 6 x 3 m: 80 €; ocupação por 3 espaços 9 x 3 m: 120 €. 

 (Reunião – 21/89/2018)   
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 HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO MUNICIPAL III.

Na continuidade da estratégia de valorização do Mercado Municipal, espaço central da 

dinamização da economia local, a Câmara Municipal procedeu à hasta pública para ocupação 

das Bancas B27 e B28 destinadas à transação de frutas e legumes, no dia 24 de julho. 

A base de licitação foi de € 125,00 e lanços mínimos de € 50,00, tendo sido arrematadas, 

ambas, pela base de licitação.  

 (Reunião –24/07/2018)  

 

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL IV.

a. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  

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

contou com a participação da nova filiar da Servilusa em São Brás de Alportel 

•  “Mostra de Artesanato”, com a participação de Maria Manuela Belchior no dia 9 de 

junho. No dia 14 de julho foi a vez da marca são-brasense GUISO criações de Sónia 

Martins se dar a conhecer. 

• “Mostra de Produtos”, a 23 de junho contou com a participação da Fazenda do Cré. 

Marília Dias Ramos, seguiu-se a 7 de julho a apresentação de produtos da “Doce 

Tentação e para encerrar o mês, no dia 28 a mostra de produtos da “Malagueta 

Encantada”. Em agosto a mostra de produtos deu a conhecer o “Alfarrobista de Loulé”, 

no dia 4. 

• “Demonstração Gastronómica” deu a conhecer os Sabores do Brasil- Festa janunina, 

pela mão do chef Claudemir Gouveia, no dia 30 de junho, em agosto, dia 25 a 

demonstração gastronómica deu a conhecer os sabores da dieta mediterrânica na 

companhia de Otília Eusébio, presidente da Associação das Terras e das Gentes da Dieta 

Mediterrânica. 

 MERCADOS E FEIRAS  V.

a.  Mercadinhos dos Produtores.  

Em todos os sábados do mês de julho e agosto de 2018, o Mercado Municipal, acolheu o 

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

quem por eles passa e / ou disfruta.  
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b. Feira das Antiguidades e Velharias.  

No terceiro domingo de junho, julho e agosto de 2018 como usual, realizou-se a Feira das 

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

desvendar objetos diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar.  

c. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de junho, julho e agosto de 2018 trouxe também o habitual Mercadinho 

de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara municipal, a ter lugar 

no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e produção local.  

TURISMO.  

 ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL.  I.

Após ter sido aprovada a candidatura ao Projeto Intermunicipal para a criação de uma Rede 

de Auto Caravanismo, integrado no PADRE (Plano de Ação de Desenvolvimento dos 

Recursos Endógenos), sob coordenação da Associação IN LOCO, a Câmara Municipal deu 

continuidade ao processo, mediante o envio do mesmo para a devida análise da CCDR- 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. 

A Área serviço para autocaravanas de São Brás de Alportel pretende criar condições para o 

acolhimento deste segmento turístico - o caravanismo – no sentido de potenciar as 

oportunidades e os recursos naturais do território e contribuir no combate à sazonalidade.  

(Reunião –26/06/2018) 

 

 FEIRA DA SERRA 2018. II.

A 27ª edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel realizou-se nos dias 26, 27, 28 e 29 de 

julho e recebeu cerca de 33 mil pessoas que ficaram a conhecer melhor as potencialidades do 

passado e do futuro do concelho e de toda a região em 18 espaços distintos: o renovado Sítio 

da Alfarroba, a Aldeia Serrana, os Encontros de Sabores e de Ofícios, o Picadeiro, o Sítio dos 

Animais, o Sítio dos Curiosos, a Praça do Município, os palcos Principal, Sonoridades e 

Sabores, o espaço “o Mercado vai à Feira”, o Sítio do Vinho, os Jardins da Serra e do Barrocal, 

a Praça da Diversão, o Espaço “Visit São Brás de Alportel” e ainda a nova “Street Área”. 

A alfarroba foi a convidada de honra desta edição, com um sítio especial e toda uma dinâmica 

em seu torno, desde mostra e provas de produtos, uma tertúlia sobre as qualidades 

ambientais e todo um conjunto de dinâmicas que envolveram a Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Algarve, a Associação Interprofissional para o Desenvolvimento da 

Produção e Valorização da Alfarroba, bem como empresas e projetos de empreendedorismo 

da área. 
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A aposta nas acessibilidades manteve-se, sendo o recinto acessível a todos os cidadãos, 

independentemente das suas dificuldades de locomoção. As entradas 1 e 3 tiveram inclusive 

acessos especiais para facilitar a entrada dos cidadãos com mobilidade condicionada, os 

quais puderam usufruir de um serviço disponibilizado pela organização para acesso à zona 

reservada junto ao Palco Principal, com melhores condições para apreciar espetáculos. 

A edição de 2018 contou com a participação de mais de uma centena de artesãos e 

produtores locais, muitas entidades regionais e locais, cerca de duas dezenas de espaços 

ligados à restauração e à gastronomia, mais de 40 horas de animação e experiências somadas 

a mais de 40 horas de espetáculos com o melhor leque de artistas locais e com um cartaz de 

espetáculos encabeçado por Matias Damásio, Raquel Tavares, Miguel Gameiro e Fernando 

Pereira. 

 

 ROTA DO PETISCO – SÃO BRÁS DE ALPORTEL. APOIO. III.

A Câmara Municipal associou-se à iniciativa Rota do Petisco, de 4 de outubro a 4 de 

novembro, um projeto de cariz cultural e recreativo que tem por objetivo contribuir para a 

promoção turística do território e a valorização da sua gastronomia e doçaria, com vista a 

combater a sazonalidade. 

Na edição deste ano, a autarquia apoiou esta iniciativa com 1.500,00€ para minimizar os 

custos de custos de logística, comunicação e produção do material promocional da Rota do 

Petisco. Imposta salientar que o montante adquirido pela doação resultante da aquisição dos 

passaportes reverterá para apoio a projetos e iniciativas de caráter social, designadamente, e 

no caso do município para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás 

de Alportel. 

(Reunião –26/06/2018) 

 

 ROTA TURÍSTICA DA ESTRADA NACIONAL 2 IV.

a. Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Quota anual.  

A valorização do território, da história, do património é o objetivo da criação da Rota da 

Estrada Nacional 2, uma rota turística criada para dar a conhecer esta mítica estrada que 

percorre o país de norte a sul, bem como todos os municípios associados e respetivas 

potencialidades turísticas. 

O troço entre Almodôvar e São Brás de Alportel foi classificado pelas Estradas de Portugal 

como estrada património, uma distinção que eleva ainda mais a passagem pelo município. 

Neste sentido, a Câmara Municipal efetuou o pagamento da quota anual da Associação de 

Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, cujo valor se cifra em 1.200,00€. 
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(Reunião –26/06/2018) 

b. Grande Prémio Nacional 2  

A autarquia apoiou a realização do Grande Prémio da Nacional 2, mediante a atribuição de 

1.000,00€ à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, entidade promotora 

desta prova de ciclismo, que atravessou Portugal de norte a sul, desde Chaves até Faro, ao 

longo da EN2, nos dias 18 e 22 de julho de 2018.  

Esta competição desportiva teve como objetivo principal a promoção e valorização dos 

territórios, os usos e costumes e os produtos endógenos, elevados através de uma cobertura 

mediática bastante presente, com transmissões em direto na TVI24 e espaços informativos a 

partir de territórios da EN2, em horários nobres. 

 (Reunião – 10/07/2018)   

c. Passaporte da Estrada Nacional 2. Fixação de preço.  

A valorização e promoção da Rota Turística é uma missão comum a todos os municípios que a 

compõem, entre os quais São Brás de Alportel. Neste âmbito e na sequência da criação, pela 

Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, do Passaporte desta Rota, composto por um 

conjunto de sugestões de visita em cada concelho, ilustradas, como forma de incentivar os 

visitantes a percorrer esta estrada histórica, a Câmara Municipal adquiriu 100 unidades dos 

mesmos, definindo como local de venda o Ponto de Informação Turística do Município e o 

Gabinete do Munícipe, pelo montante de 1,00€. 

 

 (Reunião – 24/07/2018)   

 COLEÇÃO DE POSTAIS TURÍSTICOS. V.

A afirmação da atratividade do território e a promoção turística do concelho constituem 

vetores principais das políticas municipais de estímulo ao desenvolvimento económico, neste 

âmbito, a Câmara Municipal promoveu a edição de uma coleção de 12 postais, com 

elementos significativos do concelho ao nível do património, da natureza e das paisagens, 

tendo por base fotografias de autoria do jovem são-brasense André Nunes. 

Os postais, de edição municipal tiveram disponíveis pela primeira vez na maior montra 

turística do concelho, a Feira da Serra, sendo agora comercializados no Gabinete do 

Munícipe, no edifício da Câmara Municipal e no Ponto de Informação Turística do Concelho, 

de forma individual (1 euro cada) e em coleção (8 euros). Em breve os postais estarão 

também disponíveis em livrarias e outras lojas e estabelecimentos do concelho ou mesmo 

noutros locais fora do concelho, que assim o desejem, tendo sido desde logo estipulado um 
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valor de revenda para esta publicação, nomeadamente de 0,80€ a venda unitária e o conjunto 

de postais por 6,50€. 

(Reunião – 24/07/2018)   

 

 VIA ALGARVIANA. DINAMIZAÇÃO E APOIO. VI.

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

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

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

AMAL, a Câmara Municipal deliberou, atribuir àquela associação um apoio financeiro no valor 

de 3.655,53€, para que esta possa minimizar as despesas inerentes à dinamização desta via 

pedestre de valorização do interior algarvio. O referido montante será pago em duas 

tranches, de igual montante, a atribuir uma em setembro de 2018 e uma segunda em maio de 

2019. 

(Reunião –2 1/08/2018)  

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR I.

a. Voto de Pesar pelo falecimento de João Pires Martins  

O falecimento de João Pires Martins representa uma enorme perda para o jornalismo, a nível 

regional e nacional e para o município de São Brás de Alportel, que contou com o seu 

profissionalismo, enquanto interlocutor com o Diário de Notícias, durante largos anos. 

Neste momento de profunda tristeza, a Câmara Municipal endereçou um sentido voto de 

pesar e as mais sinceras condolências e solidariedade fraterna à sua família. 

Reunião – 10/07/2018) 

 

b. Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Damásia Sousa Cruz Moreira  

O falecimento da são-brasense Maria Damásia Sousa Cruz Moreira exemplo de solidariedade, 

humildade e cidadania ativa constituiu uma enorme perda para o município de São Brás de 

Alportel.  

Mulher simples, de sorriso doce, sempre pronta a ajudar o próximo e a fazer mais e melhor 

por quem mais precisava, a D.ª Damásia, como era carinhosamente tratada, foi desde sempre 

um elemento ativo na Rede de Voluntariado São Brás Solidário e uma grande impulsionadora 

da Loja Social, a quem a comunidade são-brasense muito deve. 

Reunião – 02/08/2018) 
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 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR  II.

a. Voto de Louvor a Daniel Pires - Campeão no XXX Festival Internacional de 

Puro Sangue Lusitano - 2018 

Daniel Pires escreveu mais uma página na história desportiva nacional ao ser campeão no 

XXX Festival Internacional de Puro Sangue Lusitano. O atleta são-brasense concorreu com 

dois cavalos, Hidalgo e Hortelão das Postas, tendo conseguido o prémio de Campeão com 

Hidalgo no Nível Médio e Vice-Campeão com o Hortelão das Postas.  

Nesta circunstância, reconhecendo o trabalho e o mérito do atleta, a Câmara Municipal 

atribuiu um voto de louvor ao Daniel Pires, cujo trabalho promove e dignifica esta prática 

desportiva. 

(Reunião – 24/07/2018) 

 

 MENSAGEM DE SOLIDARIEDADE À POPULAÇÃO AFETADA PELO INCÊNDIO QUE III.

DEFLAGROU EM MONCHIQUE 

O incêndio que deflagrou na localidade de Perna Negra, concelho de Monchique, no trágico 

dia 3 de agosto, alastrou posteriormente aos concelhos vizinhos de Silves, Portimão e 

Odemira deixando um rasto de destruição e perdas incalculáveis para a população afetada e 

para toda a região algarvia. 

Perante esta calamidade que tingiu de negro a alma das gentes, a Câmara Municipal 

manifestou a mais profunda solidariedade a todos os cidadãos lesados dos municípios de 

Monchique, Portimão, Lagos e Odemira, bem como a todos os agentes da Proteção Civil e 

todas as Corporações de Bombeiros que lutaram sem cessar neste combate contra o fogo, 

em defesa das populações. 

Endereçou ainda solidariedade aos autarcas dos municípios cujos territórios foram 

devastados pelo incêndio. A mensagem de solidariedade foi endereçada para as Câmara 

Municipais e Assembleias Municipais de Monchique, Silves, Portimão e Odemira. 

(Reunião – 28/08/2018) 

 

São Brás de Alportel, 20 de setembro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal   

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


