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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 03 DE DEZEMBRO 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 24 de setembro de 2018.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 RANKING DO ANUÁRIO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES. DISTINÇÃO. I.

A gestão financeira da Câmara Municipal alcançou diversos lugares de destaque na avaliação 

feita a nível nacional presente no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, referente a 

2017.  

São Brás de Alportel ocupa o 9º lugar no ranking global dos municípios de pequena 

dimensão, integrados na lista dos 100 melhor classificados a nível global. A nível regional, 

ocupa o 1.º lugar ao nível dos municípios de pequena dimensão (2017) e o 3.º a nível geral. 

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2017 avaliou também o índice de dívida 

total, que consiste na relação entre o endividamento total e a receita corrente. Neste ranking, 

São Brás de Alportel mantem a 2.ª melhor posição em todo o distrito de Faro e passou da 35.ª 

posição nacional (2016) para a 24.ª posição (2017). Um indicador da maior importância para 

avaliar a gestão financeira da autarquia que tem revelado uma exemplar gestão dos fundos 

públicos.  

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é, atualmente, uma referência na 

monitorização da eficiência do uso dos recursos públicos na administração local. 

 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA I.

Numa sociedade em constante mutação, cujas dinâmicas se desenvolvem a um ritmo cada 

vez mais intenso, impulsionadas pela era digital, é fundamental que as organizações, 

nomeadamente as autarquias locais, implementem medidas de adaptação a esta mudança, 

de modo a dar uma resposta mais célere e eficaz.  

Com este objetivo, o Município tem vindo a desenvolver uma estratégia de modernização 

administrativa que neste momento se centra, sobretudo ao nível da execução de dois 

projetos de carácter supramunicipal, nomeadamente: 

> Projeto SIMPLEX 2.0, cofinanciado a 85% pelo Programa Comunitário CRESC Algarve 

(cerca de 270.000€), no consórcio de parcerias Algarve Central (São Brás de Alportel, Olhão, 

Faro, Loulé, Tavira e Albufeira), cujo chefe de fila é o Município de Faro; 

> Projeto Algarve Mais Digital, cofinanciado a 85% pelo CRESC Algarve (cerca de 70.000€), 

sob candidatura promovida pela Associação de Municípios do Algarve. 
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Neste momento encontra-se em implementação um conjunto de soluções informáticas, que 

tem como principal objetivo disponibilizar serviços on line no Portal do Munícipe, bem como 

adaptar e acessibilizar os portais do município na internet e melhorar toda a gestão 

documental da autarquia, processos cuja execução está a complementar o envolvimento de 

todos os trabalhadores da autarquia. 

Esta estratégia tem como principal objetivo melhorar a capacidade de resposta aos cidadãos, 

bem como assegurar a eficiência e produtividade organizacional. 

 REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DESENVOLVIMENTO. II.

A implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados prossegue com a 

uniformização e adequação das fichas de inscrição e utilização dos diferentes espaços 

municipais, de forma a respeitar a legislação e melhor informar os utilizadores sobre a 

mesma. 

 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019.  III.

Empenhada no envolvimento da população no processo de gestão autárquica, a Câmara 

Municipal dá continuidade ao Orçamento Participativo, enquanto prática de gestão 

participada.  

Na elaboração do Orçamento Participativo 2019, sob o lema “As suas ideias dão Futuro”, a 

autarquia desafiou os são-brasenses a apresentar propostas de investimento, 

disponibilizando em orçamento para 2019 a verba de 70.000,00€ para o efeito. 

Após análise técnica das propostas apresentadas segue-se um segundo momento de 

participação cívica da comunidade, mediante a votação, até dia 30 de novembro, das 5 

propostas selecionadas, respetivamente: Miradouro da Igreja Matriz; Rearborização do 

Parque de Estacionamento das Piscinas Cobertas; Arborização da circular Norte; Parque 

Canino “Dog Park” e Nacional’Art 2. O projeto mais votado será executado em 2019. 

 REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS IV.

No âmbito das políticas de recursos humanos prosseguidas pela Câmara Municipal, que têm 

por princípio base assegurar o bem-estar dos trabalhadores, e por ser a estabilidade 

profissional uma das suas mais importantes premissas, a autarquia assumiu por prioridade 

executar o processo de regularização extraordinário de vínculos precários ao abrigo do 

Programa apresentado pelo Governo. 

Neste âmbito, reuniu no passado dia 24 de outubro a Comissão criada para este efeito, ao 

abrigo a lei, para analisar os vínculos precários existentes no município que pudessem ser 
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regularizados, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 

Precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondem a 

necessidades permanentes da autarquia. 

Após a validação da proposta da referida Comissão, obtida por deliberação da Câmara 

Municipal, na sua reunião de 30 de outubro, encontra-se agora a decorrer a abertura de 10 

procedimentos concursais, para a respetiva regularização. 

(Reunião – 30/10/2018)  

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS I.

a.a.a.a. Construção de novo Ponto de água.Construção de novo Ponto de água.Construção de novo Ponto de água.Construção de novo Ponto de água.    

No âmbito da estratégia municipal de prevenção e combate aos incêndios florestais, 

encontra-se em execução a construção de um novo ponto de água, na zona sul do concelho, 

para abastecimento de meios aéreos (helicópteros) em situações de incêndio rural. A 

execução desta obra, atualmente em curso, resulta de uma necessidade identificada pela 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Os trabalhos de construção foram adjudicados à 

empresa J. G. Benedito Lda., pelo valor de 32.080,93€ e decorrem em terno municipal, a Sul 

da Variante à EN270, permitindo a reconversão das instalações da antiga Estação de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR). 

b.b.b.b. Balanço do Plano de Ação Pela Comissão Municipal de Defesa da FlorestaBalanço do Plano de Ação Pela Comissão Municipal de Defesa da FlorestaBalanço do Plano de Ação Pela Comissão Municipal de Defesa da FlorestaBalanço do Plano de Ação Pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta    

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta de São Brás de Alportel reuniu, no passado dia 7 

de novembro, após o término do período crítico de risco de incêndios florestais, para fazer o 

balanço do Plano de Ação de Prevenção de incêndios florestais 2018. As diversas entidades 

que compõem a comissão fizeram um balanço bastante positivo que assinalou o reforço na 

prevenção realizado pelo município e pela parceria alargada a entidades locais, regionais e 

nacionais, assim como pelos proprietários de terrenos florestais.  

Os bons resultados deste plano são também, em boa parte, fruto do trabalho de 

proximidade, realizado entre as várias equipas, que trabalharam no terreno, com o 

envolvimento da população, no sentido da prevenção e proteção de bens e habitações. 

Todo este trabalho de parceria contribuiu de forma decisiva a que as 32 ocorrências/ ignições 

identificadas no concelho fossem rapidamente resolvidas. 
 

 BRIGADA REGIONAL DE SAPADORES FLORESTAIS II.

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, para a 
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concretização de um projeto intermunicipal para a constituição de uma Brigada Regional de 

Sapadores Florestais, o qual implicará a contribuição de um valor de 14.500,00€ por cada 

município, pelo período mínimo de 5 anos.  

Pela sua relevância, Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, este protocolo de 

colaboração em sua reunião de 18 de setembro último. 

 (Reunião 18/09/2018) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRAS DE III.

ALPORTEL.  

O fortalecimento de parcerias desenvolvidas em prol da qualidade dos serviços prestados à 

população é encarado como fundamental pela Câmara Municipal, que maximiza desta forma 

os recursos disponíveis. Neste sentido, e na continuidade da relação de proximidade mantida 

com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bras de Alportel a 

autarquia apoiou a referida associação com 20.000,00€ para fazer face a despesas inerentes 

às obras necessárias para a beneficiação de ponto de lavagem/desinfeção para os veículos, 

bem como benfeitorias na sala da Secção Desportiva, Recreativa e Cultural da Associação 

entre outras melhorias nas condições do quartel para otimizar a capacidade de resposta à 

operacionalidade do Corpo de Bombeiros. 

 EXERCÍCIO PÚBLICO DE PREVENÇÃO “A TERRA TREME” I.

A Câmara Municipal aderiu uma vez mais ao desafio nacional lançado pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil para a realização de um exercício nacional de sensibilização para o 

risco sísmico, que teve lugar no passado dia 5 de novembro, cumprindo as recomendações da 

Autoridade em caso de sismo: baixar, proteger e guardar. Um gesto simples, mas que 

relembra a forma correta de reagir e de se salvaguardar perante um sismo. 

(Reunião 13/11/2018) 

EDUCAÇÃO 

 

 OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR II.

a. Execução de Portaria na Escola EB 1º de São Brás de Alportel 

A segurança em espaço escolar é fundamental para um ensino de qualidade e para a 

promoção do bem-estar das crianças e da comunidade. Atenta a esta realidade e dada a 

pertinência do controlo de entradas e saídas nos espaços escolares, a Câmara Municipal 

adjudicou a execução da portaria da Escola EB 1 n 1 de São Bras de Alportel à empresa são-

brasense Sérgio Caiado Raminhos Lda. por 6.608,08€ mais IVA.. 
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b. Remodelação e adaptação de instalações sanitárias da Escola EB 2 3 Poeta 

Bernardo de Passos  

Encontra-se concluída a obra de remodelação e adaptação de instalações sanitárias da Escola 

EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, um investimento de 65.730,00€ acrescidos de iva, que 

permitiu melhorar a acessibilidade aos utentes, a renovação de acessórios das instalações 

sanitárias, nomeadamente fluxómetros, autoclismos e torneiras temporizadoras, entre 

outros trabalhos que contribuem para uma utilização mais eficiente da água diminuindo 

gastos desnecessários. 

Os trabalhos adjudicados à Empresa AL Consige, Unipessoal Lda. contam com o apoio do 

fundo comunitário ao abrigo do programa regional CRESC Algarve 2020 – Intervenções em 

Infraestruturas Escolares. 

 INÍCIO DO NOVO ANO LETIVO 2018/2019. SESSÃO DE ACOLHIMENTO. III.

Considerando a Educação como pilar fundamental no desenvolvimento da comunidade, e por 

constituir a abertura de um novo ano letivo, um momento da maior importância na vida da 

comunidade, a Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas, organizou, no dia 12 de setembro, a habitual cerimónia de abertura do ano letivo 

2018/2019. Um encontro convívio que reuniu professores, educadores e auxiliares das escolas 

do concelho realizado no espaço do Museu do Trajo e que contemplou uma visita ao 

concelho, em autocarro municipal, para dar a conhecer as principais potencialidades do 

território, elementos de interesse, equipamentos culturais e desportivos do concelho, para 

além do parque escolar.  

 PROTOCOLO COLABORAÇÃO – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA ANO IV.

LETIVO 2018/2019. 

No âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família para o ano letivo 2018-2019 

garantidas pela autarquia à comunidade, foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião 

de 30 de outubro, a minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município, o Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas e a Associação Babok Cayo, a fim de assegurar o 

desenvolvimento de atividades na área da música para as crianças em idade pré-escolar, 

devido à importância que representa no seu desenvolvimento intelectual e sensorial, no 

desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor, sendo considerada um elemento 

fundamental nesta primeira etapa do sistema de ensino.  

 (Reunião – 30/10/2018)  
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 DEFINIÇÃO DE PREÇO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2018/2019. V.

Segundo a legislação nacional aplicável, o valor das refeições a fornecer em refeitórios 

escolares às crianças dos estabelecimentos de educação pré-escolar e aos alunos dos ensinos 

básico e secundário foi fixado em € 1,46. No seguimento desta fixação, a Câmara Municipal 

definiu o preço de cada refeição fornecida pelos refeitórios escolares de gestão direta do 

Município, aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2018-

2019:  

  - Alunos sem escalão - € 1,46 (um euro e quarenta e seis cêntimos);  

  - Alunos do escalão B – € 0,73 (setenta e três cêntimos) - comparticipação de 50%;  

  - Alunos do escalão A – isentos – comparticipação de 100%.  
 (Reunião – 18/09/2018)  

 ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2018/2019. VI.

Para apoiar as famílias na educação dos seus jovens, a Câmara Municipal dá seguimento, no 

ano letivo 2018/19 à medida de atribuição de bolsas de estudo de acesso ao ensino superior. 

Para o presente ano letivo, a autarquia deliberou atribuir mais 2 novas bolsas de estudo para 

o ensino superior, mantendo ainda as iniciadas em anos transatos, nos casos em que os 

jovens cumpram os compromissos assumidos e respetivo mérito académico. 

O período de concurso decorre durante o mês de novembro, no Centro de Apoio à 

Comunidade, sede dos Serviços Sociais do Município. 

(Reunião – 13/11/2018) 

 PROJETO “A BANDA VAI À ESCOLA”.  VII.

Dando seguimento a uma política de incentivo à formação musical, enquanto pilar 

fundamental para o desenvolvimento pleno das crianças e jovens, a Câmara Municipal, com a 

parceria do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e da Banda Filarmónica da 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense desencadeou diversas 

diligências junto do Ministério da Educação, no sentido de defender o desenvolvimento no 

concelho do Projeto “A Banda Vai à Escola”, mediante afetação de um professor de educação 

musical a tempo interior, no município. Tendo sido aceite pelo Ministério da Educação esta 

proposta, o projeto, desenvolvido a título gratuito desde 2009, pelo Maestro a Banda 

Filarmónica, ganhou neste ano letivo um novo ânimo com a aprovação da afetação do 

maestro, enquanto professor, e trabalho a tempo inteiro no município, com a missão de 

lançar na comunidade escolar são-brasense, desde o pré-escolar ao secundário, sementes de 

música, em prol do desenvolvimento cultural são-brasense.  



 

12 

  

JUVENTUDE 

 PRÉMIOS JUVENTUDE 2018 I.

a. Regulamento – aprovação  

Os Prémios Juventude são uma iniciativa lançada pela Câmara Municipal em 2004 e realizada 

com uma periodicidade bienal, com o objetivo de premiar os jovens são-brasenses de mérito, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, que se distinguem nas mais diversas 

áreas, para 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. 

O Regulamento, aprovado em reunião de câmara de 30 de outubro, definiu as fases da 

iniciativas bem como o respetivo calendário a seguir.  

(Reunião – 30/10/2018) 

b. Fase de Nomeação  

Na fase de nomeação, realizada de 8 a 30 de outubro, a população são-brasense foi 

convidada a apresentar sugestões de nomeações de jovens e grupos de jovens nas mais 

diversas áreas. As sugestões apresentadas foram posteriormente analisadas e selecionadas 

pela Comissão Organizadora, tendo sido definidos os nomeados para os Prémios Juventude 

– Categorias Temáticas. A Comissão Organizadora aprovou também uma listagem de 

sugestões, remetida á Câmara Municipal, como proposta de listagem de Prémios Juventude 

Município, a qual mereceu aprovação, por parte do executivo municipal, com integração de 

alguns outros nomes de jovens e grupos de jovens, na reunião de câmara de 13 de novembro 

último. 

c. Fase de Votação  

Os são-brasenses com idade superior a 16 anos de idade votaram e escolheram os premiados 

desta edição, revelados na Gala de atribuição dos Prémios Juventude, dia 24 de novembro, 

na qual foram ainda distinguidos os melhores alunos finalistas, dos dois últimos anos, 

segundo o quadro de excelência do Agrupamento de Escolas Jose Belchior Viegas e os 

Prémios Juventude Município atribuídos a personalidades ou grupos merecedores de tal 

distinção atribuída pela comissão. 

Vencedores Prémios Juventude 2018 categorias temáticas:  
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Artes: João Barriga; Carreira: Adriana Cavaco; Cidadania: David Ferreira; Ciências e 

Investigação: Joana Silva; Desporto – Formação: Dinis Cruz; Empreendedorismo: Silvia 

Guerreiro; Música: Inês Graça; Música- Revelação: David Mendonça; Desporto: Lara Martins; 

Solidariedade: Ricardo Peres. 

d. Prémios Município e Melhores Alunos Finalistas. 

A Comissão Organizadora dos Prémios Juventude analisou ainda propostas de jovens e 

grupos de jovens para serem distinguidos com a classificação de Prémio Município pelos seus 

percursos que enaltecem e elevam o nome de São Bras de Alportel. 

Prémios Município 2018: 

Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas José Belchior Viega 

Bruno Gomes 

Equipa de Futsal Sénior Casa do Benfica 

 Equipa FUTSAL Feminina GDCM – Grupo Desportivo e Cultural de Machados 

Grupo de Jogos de Tabuleiro de São Brás de Alportel 

 Grupo Young Melody 

Grupo de Jovens Sem Fronteiras – Núcleo de Jovens sem Fronteiras 

Projeto DIGI 3D – uma solução para a deficiência motora 

 

Melhores Alunos Finalistas: 

2016/2017: Lúcia Nunes 

2017/2018: David Ferreira 

 ESPAÇO JOVEM II.

O Espaço Jovem acolhe a dinâmica regular dos Projetos Cria +, desenvolvido ao abrigo do 

Programa Escolhas do Alto Comissariado para as Migrações e “Jovens Seguros, Famílias 

Felizes”. Neste âmbito, o Espaço Jovem acolheu de 13 a 27 de outubro, a exposição de 

fotografia “Grupo 77 – 90 anos de escotismo”.  

POLÍTICAS SOCIAIS / APOIO À FAMÍLIA 

 BALCÃO DE INCLUSÃO – PROTOCOLO COM O INSTITUTO NACIONAL PARA A I.

REABILITAÇÃO I.P.  

O Balcão da Inclusão é um serviço de atendimento especializado sobre a temática da 

deficiência ou incapacidade que surgiu, a nível nacional, numa iniciativa do Instituto Nacional 

para a Reabilitação, na sequência dos Serviços de Informação e Mediação para Pessoas com 

Deficiência (SIM-PD), criados no âmbito do Plano de Ação para a Integração das Pessoas com 
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Deficiência ou Incapacidade 2006-2009 (PAIPDI). Tendo sido, em 2006, o Município de São 

Brás de Alportel, o primeiro concelho do Algarve a celebrar este Protocolo de Cooperação, 

em 2018 deliberou a autarquia. Em sua reunião de 16 de outubro, dar continuidade a este 

serviço, através de um novo protocolo já celebrado entre o Município e o Instituto Nacional 

para a Reabilitação, I.P., que substituirá o Protocolo de Cooperação relativo ao SIM-PD pela 

criação do Balcão da Inclusão. 

(Reunião – 16/10/2018) 

 PROTOCOLO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE MENTORES II.

O Programa Rede de Mentores é desenvolvido a nível nacional, numa iniciativa do Alto 

Comissariado para as Migrações, com o objetivo de promover a melhor integração das 

comunidades imigrantes, estimular a participação ativa e envolvimento de toda a 

comunidade. 

Sendo a integração dos imigrantes uma das políticas sociais basilares do município, 

entendeu por bem a Câmara Municipal aderir a este programa. Para tal, deliberou o 

executivo municipal, na sua reunião de 7 de agosto, aprovar a minuta de protocolo de 

colaboração entre o município e o Alto Comissariado para as Migrações, o qual mereceu 

aprovação formal numa Sessão Pública que teve lugar no passado dia 26 de novembro. 

 (Reunião – 07/08/2018) 

 MERCADINHO SOLIDÁRIO 2018 III.

No dia 18 de novembro, o Mercado Municipal acolheu mais uma edição do Mercadinho 

Solidário, uma iniciativa anual organizada pela Câmara Municipal e Rede Social de São Brás 

de Alportel, com o apoio e participação de três dezenas de instituições locais e regionais de 

índole social. 

Dotado de um diversificado programa de animação para toda a família, o Mercadinho 

Solidário de 2018 deu a conhecer o trabalho desenvolvido por dezenas de associações locais e 

regionais de índole social, contribuindo desta forma para a valorização e promoção do seu 

trabalho em prol da comunidade.  

Nesta 9ª edição, acolheu a exposição solidária “CARGA”, da Associação de Planeamento 

Familiar que aborda a questão do Tráfico de Seres Humanos; a participação do projeto “Linha 

Vermelha” que visa a sensibilização e a luta contra a exploração de hidrocarbonetos em 

Portugal e no Mundo e ainda a possibilidade de se contribuir para a defesa do meio ambiente 

mediante a deposição no Eletrão de eletrodomésticos ou artigos elétricos que já não 

funcionam. A reciclagem destes aparelhos reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários de São 
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Brás de Alportel. Apesar da entrada ser gratuita todos os visitantes foram convidados a 

contribuir à entrada com oferta de leite e papas para bebés, num total de mais de meia 

centena de produtos recolhidos, que estão a ser distribuídos na Loja Social às famílias que 

mais precisam.  

(Reunião – 24/07/2018) 

 MELHORIAS DE HABITAÇÕES SOCIAIS  IV.

Na continuidade das políticas de habitação assumidas pela Câmara Municipal encontra-se em 

execução pela empresa AL Consige, Unipessoal Lda., um conjunto de trabalhos de 

remodelação de casas de habitação social. Um investimento global de 40.817,93€, composto 

por intervenções de manutenção que visam garantir a qualidade e dignidade destes espaços, 

que acolhem famílias de baixos recursos económicos. 

 APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL V.

a. Programa “Mão Amiga”. Atribuição de apoio 

Na continuidade do programa de apoio social de cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa 

melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais mais desfavorecidos, a Câmara 

Municipal aprovou, após análise dos serviços, a atribuição de apoio financeiro, no valor de 

11.347,68€ + IVA, para a reabilitação da cobertura, execução de uma nova mezzanine e 

recuperação de rebocos de uma habitação no Largo da Praça Velha.  

(Reunião –30/10/2018) 

b. Parceria na área da habitação. Apoio à Junta de Freguesia 

A Câmara Municipal desenvolve as suas políticas sociais, em estreita articulação com a Junta 

de Freguesia, nomeadamente na área de habitação, parceria fundamental no planeamento e 

combate à pobreza e à exclusão social. Atendendo à necessidade de melhorias significavas 

nas condições de dignidade e habitabilidade do Bairro Graças a Deus, a autarquia apoiou a 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com o montante de 10.000,00€ para ajuda a 

custear as despesas decorrentes com estas obras. 

 (Reunião – 16/10/2018) 
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SAÚDE.  

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONSULTAS DE SAÚDE ORAL NO SERVIÇO I.

NACIONAL D E SAÚDE – CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS EM SÃO BRAS DE ALPORTEL 

No âmbito da estratégia municipal de promoção da saúde, e na continuidade das parcerias 

desenvolvidas com a Administração Regional da Saúde (ARS Algarve), a Câmara Municipal 

firmou, no passado dia 18 de setembro, com a ARS Algarve um protocolo de cooperação para 

a implementação de consultas de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados de 

saúde primários, no Centro de Saúde de São Brás de Alportel no início de 2019. 

A pensar na saúde e bem-estar dos são-brasenses, e mediante este protocolo, a autarquia 

garantiu o apoio financeiro de 24.600,00€ à ARS Algarve para a aquisição de equipamento 

clínico necessário à adaptação da sala de saúde oral que vai ser criada no Centro de Saúde. 

Por seu turno a ARS Algarve garantiu o espaço, formação e recursos humanos afetos a esta 

nova valência integrada no Serviço Nacional de Saúde. Um serviço que vem dar continuidade 

às políticas municipais promotoras de saúde e qualidade de vida.  

(Reunião – 18/09/2018)   

 NOVA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PROXIMIDADE II.

Numa estrita parceria entre a Administração Regional de Saúde e a Camara Municipal, é 

disponibilizado à população, desde 2003, um atendimento de proximidade junto da 

população do concelho através da Unidade Móvel de Saúde São Brás de Alportel. 

Atendendo à necessidade constante de melhorar os equipamentos, de modo a prestar o 

melhor serviço à comunidade, o Município de São Brás de Alportel decidiu integrar uma 

candidatura conjunta, promovida pela Associação de Municípios do Algarve, em articulação 

com a ARS Algarve, no âmbito do CRESC Algarve 2020, que disponibilizou um conjunto de 

novas unidades móveis de proximidade, melhor equipada do que anterior. 

A nova unidade, já rececionada no município e prevista a entrar em funcionamento em breve 

vem equipada para a prestação de serviços de saúde de proximidade a públicos específicos 

(idosos, populações rurais, entre outros) em territórios rurais e de baixa densidade, 

representando um importante investimento na proximidade e acesso à saúde. 

Neste âmbito foi aprovada a Minuta de Acordo de Cooperação e Regulamento de Utilização 

da Unidade Móvel de Saúde, em reunião de 30 de outubro, a celebrar entre a ARS Algarve, 

I.P. e o Município de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 30/10/2018) 
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CULTURA E PATRIMONIO  

 JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO - 2018 I.

A Câmara Municipal associou-se uma vez mais à iniciativa “Jornadas Europeias do 

património”, celebrada um pouco por toda a comunidade europeia de 28 a 30 de setembro.  

Na edição deste ano, a autarquia organizou um programa composto por diversas atividades 

alusivas ao tema: “Partilhar Memórias”: 

a. Conferência “Partilhar Memórias: Comemoração dos 500 anos da visitação da 

Ordem de Santiago a São Brás de Alportel em 1518” 

A Conferência “Partilhar Memórias: Comemoração dos 500 anos da visitação da Ordem de 

Santiago a São Brás de Alportel em 1518” assinalou o início das Jornadas Europeias do 

Património, bem como o arranque de um novo ciclo, promovido pelo Gabinete de 

Arqueologia. Este momento cultural teve lugar no Espaço Memória, sob orientação do 

Mestre em História de Arte, Marco Sousa Santos, que deu a conhecer este momento histórico 

do nosso território. 

b. Mercado Municipal: Memórias do Paladar 

No mês de setembro, dia 29, o Mercado Municipal abriu portas a mais uma Demonstração 

Gastronómica centrada na valorização dos sabores tipicamente mediterrânicos e são-

brasenses pela mão do chef Jorge Sancho. Uma partilha de receitas ancestrais com um toque 

de modernidade, nas quais prevalece a utilização dos produtos locais. 

c. Uma Viagem ao Tempo dos Romanos 

“Uma Viagem ao Tempos dos Romanos” inspirou mais um encontro com a história e o 

património são-brasense, numa tarde dedicada a participantes de todas as idades no Centro 

Explicativo e Interpretativo da Calçadinha. Este programa contou com diversos jogos típicos 

da época romana, momentos de dança, passeios, contos, ateliês lúdico-pedagógicos, com o 

objetivo de estimular os mais jovens para a preservação e valorização da Calçadinha de São 

Brás de Alportel e de todo património material e imaterial são-brasense. 

d. Passeio “Partilhando memórias pela antiga via romana: de São Brás de Alportel a 

Milreu” 

No dia 30, o Centro Explicativo e Interpretativo da Calçadinha foi o ponto de encontro para o 

início do passeio temático “Partilhando memórias pela antiga via de origem romana: de São 

Brás a Milreu”. Um percurso à descoberta de caminhos de outrora e memórias milenares que 

fazem parte da história de São Brás de Alportel e do Algarve. 

 CICLO DE CONFERÊNCIAS – “DE SETEMBRO A ABRIL, MEMÓRIAS MIL II.

A Câmara Municipal, sob coordenação do Gabinete Municipal de Arqueologia iniciou em 

setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do património um novo ciclo de conferências 
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dedicadas à valorização da memória e do passado com a Conferência “Partilhar Memórias: 

Comemoração dos 500 anos da visitação da Ordem de Santiago a São Brás de Alportel em 

1518”. Seguiu-se no dia 26 de outubro, no Centro Explicativo e de Acolhimento da 

Calçadinha, a Conferência “Partilhar Memórias – Vamos desfiar a linha do tempo da 

genealogia”, sob orientação do genealogista convidado José Cabecinha e no dia 16 de 

novembro, no espaço da Cozinha do Museu uma conferência à descoberta da Dieta 

Mediterrânica, com a participação de Otília Eusébio, Presidente da Associação das Terras e 

das Gentes da Dieta Mediterrânica. 

 PARCERIA DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DA REGENERAÇÃO URBANA III.

No âmbito da execução do Plano de Revitalização do Centro Histórico e na continuidade dos 

projetos integrados no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), a Câmara Municipal 

estabeleceu uma parceria com a Associação IN LOCO, associação de desenvolvimento local 

sedeada em São Brás de Alportel, com o objetivo de criar um Gabinete de Apoio à 

Reabilitação para apoio e estímulo à regeneração urbana do centro histórico, desenvolver 

estratégias de valorização do património, bem como estimular o potencial turístico do 

território são-brasense, entre outras dinâmicas de valorização. 

O Gabinete Municipal de Apoio à Reabilitação encontra-se em funções. 

 CASA DO ARTESÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO.  IV.

Integrada na estratégia de valorização do Centro Histórico – Plano de Revitalização do Centro 

Histórico - a Casa do Artesão tem por objetivo a valorização e promoção da identidade do 

Município e da região, divulgando técnicas e saberes de inestimável valor cultural e estético, 

nomeadamente os objetos produzidos artesanalmente em diversas matérias-primas, 

mediante disponibilização de um espaço para o trabalho dos artesãos locais e mostra dos 

seus trabalhos. Este espaço é dinamizado com a participação ativa dos artesãos artífices 

locais. Para melhorar o funcionamento do espaço e formalizar a parceria com os artesãos, a 

Câmara Municipal aprovou na sua reunião de 13 de novembro, uma minuta de acordo de 

colaboração com os artesãos. 

(Reunião – 13/11/2018) 

 REDE AZUL APOIO – MITO ALGARVIO- ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DO ALGARVE. V.

Enquanto membro da Rede Azul- Rede de Teatros do Algarve e no âmbito da candidatura à 

Programação Algarve 365 – 3.ª edição”, a Câmara Municipal atribuiu o montante de 750,00€, 

à Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve, pelo apoio prestado ao projeto 

“Moda Vestra”, que foi apresentado no Museu do Trajo de São Bras de Alportel, no dia23 de 

novembro. Este espetáculo criado especialmente para a Rede Azul resultou da conciliação de 

visões e conhecimentos de 3 artistas naturais do Algarve: João Frade (acordeonista), Sickonce 
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(produtor de música eletrónica) e Ana Perfeito (artista visual) e irá percorrer todos os 

concelhos que integram a rede, durante os meses de outubro de 2018 e março de 2019. 

(Reunião – 02/10/2018) 

 APOIO AO GRUPO FOLCLÓRICO DE FARO - FOLKFARO VI.

Como é já habitual na dinâmica do evento, o FOLKFARO- Festival de Folclore Internacional 

da Cidade de Faro, integrou um dos seus momentos em São Brás de Alportel, no Palco do 

Jardim da Verbena, com a atuação de três grupos participantes neste festival. Este evento 

internacional, organizado pelo Grupo Folclórico de Faro, procura promover e partilhar o 

folclore e as tradições de diferentes nações, fortalecendo o espírito de amizade entre os 

povos, no respeito pelas suas identidades próprias e únicas. Neste sentido e reconhecendo a 

importância desta iniciativa, a Câmara Municipal atribuiu um apoio financeiro no valor 

1.950,00€, ao Grupo Folclórico de Faro para reduzir custos associados a esta iniciativa.  

 APOIO AO FUTEBOL CLUBE DA CABEÇA DO VELHO. VII.

Sediado em plena Serra do Caldeirão, o Futebol Clube da Cabeça do Velho promove ao longo 

do ano diversas iniciativas de valorização e promoção das tradições locais, dando a conhecer 

os produtos, a gastronomia, e o património natural e cultural. Consciente da importância do 

seu trabalho, a Câmara Municipal deliberou apoiar a associação com a atribuição de um valor 

monetário de 314,68€, com vista a minorar as despesas decorrentes de mais uma edição da 

tradicional Festa de Verão, realizada nos dias 4 e 5 de agosto, em complemento ao apoio 

logístico prestado pela autarquia. 

(Reunião – 02/10/2018) 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2018  VIII.

a. Galeria Municipal. 

De 4 a 31 de outubro, a Galeria Municipal abriu portas à mostra de trabalhos artísticos dos 

alunos da Universidade Sénior, sob o título “Rendilhados de amor” dando a conhecer as 

aprendizagens alcançadas durante o período letivo. 

Em novembro, de 3 a 30, a tapeçaria de Françoise Devroede revela a nova geração de artistas 

dedicados à criação de tapeçarias de alto liço que perpetuam esta arte desde a Idade Média. 

  

b. Centro de Artes e Ofícios. 

De 4 de outubro a té 31 de dezembro, este espaço cultural acolhe a exposição de pintura 

fotográfica “Documentar Algarve Interior”, de autoria de Eduardo Pinto. Uma mostra de 
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artes e ofícios do Algarve, tais como a cora de pita, a cantaria tradicional a pastorícia…entre 

muitos outros. 

c. Centro Museológico do Alportel. 

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 e que pôde ser visitada 

ate dia 12 de novembro. 

d. Largo de São Sebastião. 

Encontram-se expostas no Largo de São Sebastião e no espaço exterior do Mercado 

Municipal esculturas de novos animais, de autoria de Carlos de Oliveira Correia.  

A exposição tem como objetivo valorizar o espaço público, proporcionando uma experiência 

estética ao visitante. As peças são cedias gratuitamente pelo autor, procedendo-se 

regularmente à sua substituição de modo a promover maior dinâmica à iniciativa. 

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

CALÇADINHA  

QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 29 de setembro, o ateliê para famílias com crianças dos 3 aos 12 anos teve como 

desafio a construção de papagaio de papel, tendo-se seguido em outubro, no dia 20, uma 

caça ao tesouro pelo património são-brasense e estando preparado um programa de 

atividades para as férias de natal. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA X.

a. Acordo de Cooperação para a Criação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas 

do Algarve (BIBAL) 

De modo a formalizar as atividades já desenvolvidas na prática pelas bibliotecas da região, 

entre as quais a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, foi definido no Conselho 

Intermunicipal da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, o Acordo de Cooperação 

da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve, integrada na estratégia nacional da Rede 

Nacional de Leitura Pública, promovida pela Direção Geral do Livro e das Bibliotecas 

(DGLAB).  

Em reunião de câmara de 30 de outubro, o executivo municipal deliberou aprovar a assinatura 

deste acordo, que visa fomentar a cooperação em rede entre as bibliotecas da região; 

oferecer e qualificar serviços comuns direcionados para a comunidade intermunicipal; 

desenvolver projetos de cooperação no âmbito das atividades das bibliotecas e uniformizar 

procedimentos e normas técnicas próprias da biblioteconomia. 

(Reunião – 30/10/2018) 
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b. Atividade regular 

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

um programa complementar de atividades, de onde se destaca: 

> 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. 

> APRESENTAÇÃO DO PROJETO RECONOMIA – SISTEMA DE INTERCÂMBIO COMUNITÁRIO. 

MUNICIPAL.  

No dia 22 de setembro, a Biblioteca Municipal acolheu a apresentação do Projeto REconomia 

– sistema de intercâmbio comunitário que funciona através da oferta de bens e serviços para 

negociar por outros bens ou serviços, sendo que o anúncio das ofertas disponíveis está 

publicado no site reconomiatavira.org e no Facebook do grupo. O objetivo do sistema é 

manter a riqueza criada na região local, promover resiliência na resolução de problemas 

económicos, ambientais e comunitários. 

> EXPOSIÇÃO REGIONAL “ 50 LIVROS, 50 ALGARVES…PIONEIROS & CONTEMPORÂNEOS” 

Patente na Biblioteca Municipal de 3 a 26 de outubro, a exposição itinerante “50 Livros 50 

Algarves … pioneiros & contemporâneos” resultou de uma parceria regional entre a Câmara 

Municipal a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a Direção 

Regional da Cultura, a Biblioteca Municipal de Faro, a Diocese de Faro, a Biblioteca Municipal 

de Lagoa, a Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António, a Biblioteca António Rosa 

Mendes da Universidade do Algarve, a Biblioteca Municipal de Silves, o Arquivo Distrital de 

Faro e o Museu Municipal de Faro, no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 2018. 

> ENCONTRO DE FEITICEIROS – HALLOWEEN EDITION 

A Biblioteca Municipal celebrou o Dia das Bruxas com um programa diversificado de 

atividades para miúdos e graúdos “Encontro de Feiticeiros – Halloween Edition”. Entre as 

10h00 e as 18h00 as atividades foram destinadas às crianças e jovens das escolas do 

Agrupamento José Belchior Viegas, reservando para a 20h00, um Peddy-Potter e para as 

22h00 um contos de arrepiar, mostras de artesanato, gastronomia, entre outras surpresas.  

Esta iniciativa resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Comunidade Harry 

Potter no Algarve, com a participação do Grupo Geeks do Algarve.  

> COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE 

“De Igual para Igual” foi o lema adotado para assinalar o Dia Municipal para a igualdade junto 

dos mais jovens, mediante a promoção de jogos lúdico-pedagógicos junto das crianças do 

pré-escolar e 1 ciclo. 
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> MOSTRA COMEMORATIVA DO DIA MUNICIPAL DO CINEMA 

 De 5 a 16 de novembro o átrio da Biblioteca Municipal acolheu uma mostra documental 

promovida no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Cinema, em homenagem ao cinema 

português. 

> CURIOSOS DA HISTÓRIA LOCAL 

 No dia 5 de novembro a Biblioteca desafiou a população a ingressar numa conversa informal 

sobre “O impacto das Cruzadas no Algarve”. 

DESPORTO.  

 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER.  I.

O investimento regular na manutenção do Parque de Desporto e Lazer é encarado com 

prioridade pela autarquia como uma aposta na melhoria contínua e na segurança dos 

equipamentos desportivos do concelho, para a garantia das melhores condições para a 

prática desportiva que se deseja cada vez mais aberta a toda a comunidade. 

a. Melhorias no Campo de Futebol Municipal em relvado sintético 

A autarquia realizou, em outubro, um conjunto de trabalhos de manutenção no Campo de 

Futebol Municipal em relvado sintético. As intervenções consistiram na descompactação, 

aspiração e limpeza da borracha existente nas áreas de relvado, a recarga e fornecimento de 

nova borracha. Incluídos no Plano Municipal Geral de Manutenções de Infraestruturas 

Desportivas, estes trabalhos representaram um investimento superior a 2.000,00€, atribuído 

à RED Relvados e Equipamentos Desportivo. 

(Reunião – 21/08/2018)  

 

b. Trabalhos em execução no Pavilhão Municipal 

No âmbito do 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, no valor de 82.960,17€. Os trabalhos encontram-

se em execução e visam intervenções nas instalações sanitárias, reparações de portas 

interiores, reparações em paredes, muros exteriores e cobertura, tratamento de palas 

exteriores, entre muitas outras reparações que visam garantir a qualidade deste 

equipamento. 
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 II TAÇA DO MUNICÍPIO EM PETANCA. II.

O Complexo de Campos de Petanca, integrado no Parque de Desporto e Lazer, acolheu a 2ª 

edição da taça do Município em Petanca no passdo dia 17 de novembro. Uma iniciativa da 

Câmara Municipal, com o apoio da Federação portuguesa de Petanca e Grupo Desportivo e 

Cultural de Machados, que contou com a participação de meia centena de equipas, numa 

tarde de convívio intergeracional e de promoção da modalidade. 

 

 CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS. III.

a. Clube de Natação de São Brás de Alportel 

Considerando de vital importância o apoio às coletividades que contribuem para o 

desenvolvimento de atividades que promovem a prática desportiva regular no município, a 

Câmara Municipal decidiu ceder, ao Clube de Natação de São Brás de Alportel, composto por 

atletas federados, a utilização de 2 pistas nas Piscinas Municipais Cobertas, destinadas aos 

treinos regulares dos jovens atletas em competição. 

b. Bike Clube São Brás  

Na mesma linha de orientação, a autarquia cedeu, igualmente, a utilização de 2 pistas, em 

regime livre, Bike Clube São Brás para que os seus atletas possam usufruir destas instalações.  

(Reunião – 13/11/2018) 

 

 APOIO AO AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL - PILOTO DIOGO GAGO IV.

Na continuidade do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo, a Câmara Municipal 

atribuiu ao Clube Automóvel do Algarve um apoio financeiro no valor de 6.000,00€, para que 

o clube e o atleta Diogo Gago continuem a dignificar o seu nome e o município de São Brás de 

Alportel alcançando os melhores resultados desportivos a nível nacional e internacional. 

(Reunião – 02/10/2018) 

 APOIO AO CAVALEIRO DANIEL PIRES. V.

Na sequência das parcerias desenvolvidas com as associações locais, que elevam o nome de 

São Brás de Alportel na região e além-fronteiras, a autarquia apoiou com 750,00€ o cavaleiro 

Daniel Pires, na modalidade de hipismo – Dressage, da Associação Bike Clube São Brás, para 

minimizar despesas inerentes aos dois cavalos em competição e cujas excelentes prestações 

têm levado ao pódio o nome do clube e do município. 

 (Reunião – 02/10/2018)   



 

24 

  

 APOIO À ASSOCIAÇÃO ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING - ATLETA RUI MARTINS VI.

Atendendo à brilhante carreira do atleta são-brasense Rui Martins, praticante da modalidade 

desportiva de Trail pela Associação ATR – Algarve Trail Running. Modalidade em franco 

crescimento em Portugal, na região e no concelho, tendo São Brás de Alportel condições 

ideais e favoráveis ao aumento do número de atletas, a Câmara Municipal apoiou com 

350,00€ a referida associação para minimizar custos associados à participação do atleta no 

Campeonato Nacional da modalidade. 

(Reunião – 13/11/2018)   

 APOIO AO GRUPO MARAFADOS DO TT ALGARVE.  VII.

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo, a autarquia apoiou com 300,00€ a realização 

do passeio todo o terreno “Rotas du Gharb”, de 1 a 3 de novembro, com início e fim em São 

Brás de Alportel. Uma iniciativa de promoção turística do território, que dá a conhecer e 

valoriza as potencialidades do município, em especial para o desenvolvimento de atividades 

de ar livre.  

 (Reunião – 02/10/2018)   

 APOIO À FORMAÇÃO – SOCIEDADE RECREATIVA 1º DE JANEIRO.  VIII.

Tendo em consideração que o apoio cedido pela Câmara Municipal, no âmbito do programa 

de Incentivo ao Associativismo Desportivo, tem por base de avaliação o Plano de Atividades 

regulares apresentado pelo Clube e que as ações de formação serão consideradas 

extraordinárias, reconhecendo ainda a importância qualitativa e necessária à adaptação e às 

exigências técnicas e formativas na atualidade tendo por base a inovação e a garantia da 

melhor formação para os jovens atletas de São Brás de Alportel, a autarquia atribuiu o 

montante de 3.020,00€ para garantir a formação de técnicos e atletas. 

(Reunião – 16/10/2018) 

 APOIO AO CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE SÃO BRAS DE ALPORTEL.  IX.

A diversidade de oferta desportiva é fundamental para uma sociedade com mais saúde e 

qualidade de vida. Neste sentido e reconhecendo a dinâmica desportiva promovida pelo 

Clube de Artes Marciais, junto de diferentes faixas etárias, a Câmara Municipal apoiou a 

aquisição de novos equipamentos desportivos para a prática da modalidade, no valor de 

750,00€. 

 (Reunião – 16/10/2018) 
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 APOIO AO MOTOCLUBE “OS UNIDOS DA ESTRADA”.  X.

Considerando o Plano de Apoio às Atividades Desportivas no Município de São Brás de 

Alportel que tem vindo a ser desenvolvido, em parceria e proximidade com as Associações 

Desportiva, a autarquia apoiou, com 2.000,00€, a realização de mais um Convívio Motard, no 

Parque da Fonte Férrea. Um evento reconhecido a nível regional e nacional, que traz a São 

Bras de Alportel cada vez mais participantes, dignificando o trabalho da associação e a 

valorização do nosso concelho. 

 

(Reunião – 30/10/2018) 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO CLUBE DE CAÇA E PESCA DA BRITADEIRA.  I.

No âmbito do Plano de Apoio às Atividades cinegéticas no concelho, que tem vindo a ser 

desenvolvido, em parceria e proximidade com as Associações de Caçadores do concelho e 

com a Federação de Caçadores do Algarve, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o 

desenvolvimento dos seus projetos na defesa das espécies de caça nas suas áreas de reserva 

definidas por lei, a Câmara Municipal apoiou a Associação Clube de Caça e Pesca da 

Britadeira com o montante de 5.000,00€ para a renovação das infraestruturas elétricas de 

alimentação para garantir o uso normal de funcionamento. 

(Reunião – 30/10/2018) 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E VIAS DE COMUNICAÇÃO  

 FIXAÇÃO E REDUÇÃO DE IMI – ZONA SERRANA  I.

Encarando como prioridade a valorização e defesa da Serra do Caldeirão, que representa 2/3 

do território são-brasense, a Câmara Municipal tem vindo a implementar mecanismos de 

combate à desertificação e incentivo à fixação de população na zona serrana. 

Neste sentido e na sequência do definido, em reunião de câmara de 05 de dezembro de 2017, 

nomeadamente a aplicação de uma redução de 30% do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) sobre os prédios urbanos nesta zona (definida pelo território a norte da Ribeira do 

Alportel) e posteriormente aprovada, em Assembleia Municipal de 13 de dezembro de 2017, 

foi realizado processo de levantamento de prédios urbanos para posterior aplicação de uma 

redução de 30% do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI de 2019), mediante processo 

participado pela comunidade.  

(Reunião – 02/10/2018)  



 

26 

  

 CADASTRO PREDIAL 2ª FASE – ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. II.

O 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. Neste âmbito 

encontra-se em curso a audição, por convocatória, dos autores dos autos de reclamações 

apresentadas. Todas as quartas-feiras, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a Equipa de 

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

que coordena; um representante da Conservatória do Registo Predial; um representante dos 

Serviços de Finanças; e um representante da Câmara Municipal. Esta equipa recebe 

individualmente, durante cerca de 20 minutos e em separado, os autores das reclamações e 

os proprietários dos terrenos confinantes com o prédio reclamado, seguindo-se a deliberação 

por votação nominal, tendo o coordenador voto de qualidade.  

 PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). III.

A Câmara Municipal desenvolve todos os esforços para que a revisão do Plano Diretor 

Municipal seja uma realidade, um trabalho moroso, complexo, que envolve a conciliação e 

aprovação de parâmetros por diversas entidades, num trabalho contínuo, mas de extrema 

importância para o ordenamento do território concelhio. 

Neste âmbito, após a adaptação a diversas alterações legais e no seguimento de diversas 

diligências junto da empresa, prestadora de serviços para a revisão do PDM, a Implenitus, 

Arquitectura e Soluções, Unipessoal, Lda., no sentido de se avançar a um ritmo mais 

acelerado com os trabalhos de revisão, a autarquia recebeu um ofício da mesma a propor a 

cessão da sua posição contratual para outra empresa, nomeadamente a Lugar do Plano – 

Gestão do Território e Cultura, Lda. A solicitação foi autorizada, sendo recentemente 

aprovada, por maioria, em reunião de Câmara de dia 2 de outubro a minuta do Contrato de 

Cessão de Posição Contratual para a referida empresa, encontrando-se a mesma empenhada 

no processo do PDM de São Bras de Alportel. 

(Reunião – 02/10/2018)  

MOBILIDADE E RENOVAÇÃO URBANA  

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

a. Obras de renovação na Rua Machados dos Santos e Rua Dr. Matos Proença. 

No âmbito do Orçamento oparticipativo 2017, e no cumprimento da escolha dos são-

brasenses, a Câmara Municipal adjudicou a execucão da intervenção da Rua Machado dos 

Santos e Rua Dr. Matos Proença  empresa Pedra Vidraça Algarvia Lda.   

Os trabalhos a efetuar, num prazo previsto de 120 dias, respeitam os princípios da 

acesssibilidade para todos, nomeadamente nas passadeiras e passeios ao longo destas duas 



 

27 

  

vias, aumentando assim o ciruito pedo-ciclável. As intervenções contemplam ainda a 

pavimentação e sinalética, zonas de estacionamento e a construção de uma rotunda na 

interceção com a Avenida da Liberdade, num investimento de 88.464,44€. 

Este projeto integra o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável de São Brás de 

Alportel, com financiamento comunitário a 50%, composto por muitas outras obras 

relevantes para a mobilidade e desenvolvimento do município, entre as quais  o novo 

Terminal Rodoviário, com execução prevista para o 2º semestre de 2019. 

 PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO – PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO II.

URBANA (PARU) 

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

Na continuidade do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana – desenvolvido pelo 

Município para o Centro Histórico de São Brás de Alportel foi efetuado o projeto de 

remodelação e requalificação do espaço de lazer e animação da Verbena, onde se incluem as 

piscinas municipais descobertas, cuja candidatura ao programa FEDER conta com uma 

comparticipação de financiamento de 65%. 

Neste sentido foi aberto o procedimento por concurso público, tendo sido posteriormente 

adjudicada à empresa Construções Expresso Unipessoal, Lda. pelo valor de € 250.542,32 + 

IVA. 

(Reunião – 30/10/2018) 

 

b. Obras de Renovação e Manutenção – Cineteatro São Brás.  

Lugar central da dinâmica cultural do município, o Cineteatro São Brás tem sido 

intervencionado de forma regular, garantindo assim a manutenção e qualidade deste espaço 

com história, em plena Avenida da Liberdade.  

Atendendo à necessidade de substituição da teia existente, estrutura fundamental para a 

realização dos espetáculos, a Câmara Municipal atribuiu este trabalho específico à empresa 

Alberto Sá, Lda. pelo montante de 94.570,20€ + IVA. 

MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 MUNICÍPIO DISTINGUIDO COM CERTIFICADO DE MÉRITO – PROJETO DE VOLUNTARIADO I.

AMBIENTAL PARA A ÁGUA  

O Município de São Brás de Alportel foi distinguido pela Agência Portuguesa do Ambiente 

com o certificado de mérito pela participação no Projeto de Voluntariado Ambiental para a 

Água, destinado às entidades que sensibilizaram para a utilização eficiente da água através 

do voluntariado. 
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A distinção deste projeto da Agência Portuguesa do Ambiente foi entregue à coordenadora 

do Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Município – Quinta do Peral, 

responsável pela área da educação ambiental municipal, a 1 de outubro na delegação de Faro 

do Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito da Semana de Educação e 

Iniciativas de Voluntariado Ambiental – SEIVA 2018. 

 CONCURSO DE SENSIBILIZAÇÃO DE POUPANÇA DE ÁGUA. II.

No âmbito do Plano Municipal de Poupança de Água, a Câmara Municipal promoveu o 

concurso de desenho “Poupe água! Gota a gota podemos salvar o futuro!”. Uma iniciativa 

coordenada pela Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal, integrada 

no projeto “Promoção do Uso Eficiente da Água à população residente no concelho de São 

Brás de Alportel”, que conta com financiamento do Fundo Ambiental. 

Dirigido aos alunos do primeiro ciclo do concelho, este concurso teve como objetivo 

sensibilizar para a importância da poupança da água e do seu uso consciente e eficiente, 

desde tenra idade e consistia na elaboração de um caderno com desenhos, a entregar até ao 

dia 31 de outubro. Todos os participantes foram agraciados com um copo telescópico com 

mensagens alusivas ao concurso e à poupança de água. 

A turma vencedoras foi a turma nº3 da Escola EB 1 nº2 de São Brás de Alportel, sendo 

também agraciada a turma do 3º e 4º ano da Escola EB 1 nº 1 do Alportel que tiveram como 

prémio uma visita ao Oceanário de Lisboa. 

 DIA EUROPEU SEM CARROS III.

O Município de São Brás de Alportel associou-se uma vez mais às celebrações do Dia Europeu 

sem Carros, dia 22 de setembro, organizando para o efeito um programa de atividades e 

experiencias para toda a família. No dia 21, foi interdita a Rua Dr. Alberto Sousa, para a 

promoção de atividades desportivas, como forma de sensibilizar para a adoção de meios de 

transporte não poluentes aliados aos benefícios para a saúde e bem-estar. 

A dinâmica desportiva integrou a referida via, o complexo de campos de petanca e ainda o 

Skate Parque. 

 LAVAGEM MECÂNICA DE CONTENTORES IV.

Na senda da qualidade ambiental do município, a Câmara Municipal reforçou o serviço de 

lavagem e higienização dos equipamentos de deposição de resíduos com um sistema de 

lavagem mecânica. Um serviço, no valor de 20.771,28€, em execução ate final de novembro, 

importante para a saúde pública e para a limpeza dos espaços públicos que requer a 

colaboração dos munícipes com a colocação dos sacos com lixo fechados, de forma a evitar o 

derrame de lixiviados que promovem a proliferação de odores e de insetos.  
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 EDUCAÇÃO AMBIENTAL V.

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO  

No sentido de sensibilizar as novas gerações para os direitos dos animais a Quinta do peral 

promoveu uma sessão sobre os cuidados, a alimentação, entre outras informações 

pertinentes para assinalar o Dia Mundial do Animal.  

WORKSHOP DE YOGA PAIS E FILHOS  

No dia 27 de outubro a Quinta do Peral acolheu a sessão de Yoga para pais e filhos, sob 

orientação de Rita Cavaco, uma sessão original que associou a o yoga para crianças à 

literatura infantil, através do conto “ A lagartinha que tinha um sonho”. 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 REDE REGIONAL DE MERCADOS LOCAIS – REQUALIFICAÇÃO, GESTÃO E DINAMIZAÇÃO.  I.

Na continuidade do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal em prol da dinamização do 

comércio local e da valorização dos produtos locais a autarquia integra o projeto 

intermunicipal “Rede Regional de Mercados Locais-Requalificação, Gestão e Dinamização”, 

coordenado pela Associação Vicentina -Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste. 

Neste sentido foi aprovada a minuta de protocolo a estabelecer entre o município e a referida 

associação com vista a garantir o “desenvolvimento do potencial endógeno como parte 

integrante de uma estratégia territorial para zonas de baixa densidade, assegurando a 

valorização económica dos seus recursos, através da criação duma rede intermunicipal de 

mercados locais, visando a sua animação e dinamização integrada e segundo uma perspetiva 

supramunicipal”. A nível local este projeto deverá proporcionar a dinamização do Mercado 

Municipal, consolidando a estratégia de valorização dos produtos e produtores locais, 

implementada pela Câmara Municipal.   

 (Reunião –30/10/2018)  

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL II.

a. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  

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

contou com a participação da empresa M&Jie Store. 

•  “Mostra de Artesanato”, com a participação de Isabel Lima, no dia 8 de setembro. 

No dia 13 de outubro foi a vez de Maria Luisa Cunha dar a conhecer as suas criações. No 

dia 10 de novembro a artesa Odete Rocha. 
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• “Mostra de Produtos”, a 1 de setembro contou com a participação de “Dias de 

Aromas”, seguiu-se a 22 a mostra de produtos com Ângelo Cabaço. O mês de outubro 

contou com a presença de Mimos de Meire. O mês de novembro deu a conhecer no dia 3 

Pantart e as suas peças artistas. 

• “Demonstração Gastronómica” deu a conhecer as sugestões do Chef Jorge Sancho, 

no dia 29 de setembro, reservando para outubro a presença do Chef são-brasense 

Ricardo Bernardo com receitas do livro “As mais antigas receitas de batata-doce nos 

livros de culinária do Séc. XVIII e XIX.” 

b. Outras Atividades. 

• Apresentação do Livro da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico 

de Aljezur: “As mais antigas receitas de batata-doce nos livros de culinária dos 

séculos XVIII e XIX”, de autoria de José António Martins. No âmbito da estratégia 

preconizada pela Câmara Municipal para a valorização dos recursos endógenos da 

região algarvia, o Mercado Municipal no dia 27 de outubro a apresentação do livro sobre 

a batata-doce, num mês especialmente dedicado a este produto. Neste âmbito, a 

Camara Municipal atribuiu ainda um apoio de 70,00 € à Associação de Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur para apoio à realização desta atividade, 

permitindo à Câmara Municipal a oportunidade de receber 10 exemplares desta edição.
 (Reunião –18/09/2018)  

 MERCADINHOS DOS PRODUTORES.  III.

Em todos os sábados do mês de setembro, outubro e novembro de 2018, o Mercado 

Municipal, acolheu o mercadinho dos produtores onde os produtos locais se dão a conhecer, 

e desafiam os paladares mais apurados com qualidade e sabor. 

c. 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.  

d. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de setembro e outubro 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.  
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TURISMO.  

 SUNDAY SLOW  -  I.

O município de São Brás de Alportel integra, desde 2008, a Associação Internacional 

CittaSlow, uma distinção associada à qualidade ambiental, defesa da gastronomia e produtos 

locais, entre outros elementos de valorização da identidade local. Neste âmbito, a Câmara 

Municipal associou-se uma vez mais ao Sunday Slow, no passado dia 30 de setembro, 

mediante a realização de um percurso temático integrado igualmente nas Jornadas 

Europeias do Património. Um passeio pedestre de valorização do património e de apreciação 

da natureza. 

 

 XVI GRANDE CAPITULO VALORIZA GASTRONOMIA E TERRITÓRIO SÃO-BRASENSE. II.

A Câmara Municipal apoiou com 2.000,00€ a realização do XVI Grande Capítulo da Confraria 

dos Gastrónomos do Algarve, no dia 6 de outubro. Esta iniciativa, realizada pela primeira vez 

em São Brás de Alportel contou com a participação de 25 Confrarias espanholas e 

portuguesas, contando com a presença de representantes da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas, da Federação das Confrarias Enogastronómicas Espanholas e do 

presidente do Conselho Europeu de Confrarias – CEUCO, Carlos Martin Cosme. 

A Confraria de Gastrónomos do Algarve tem como objetivo promover a investigação do 

património gastronómico nos seus múltiplos aspetos, o receituário, a arte e a técnica dos 

produtos regionais, bem como defender e divulgar a autenticidade da gastronomia regional 

sem repressão da sua evolução natural.  

 (Reunião –18/09/2018) 

 

 COLEÇÃO DE POSTAIS TURÍSTICOS.  III.

A Feira da Serra 2018 foi o local escolhido para o lançamento oficial de uma coleção de 12 

postais turísticos, 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.  

Neste âmbito e considerando os custos de edição, foram definidos alguns dos seguintes 

valores de comercialização: 

(Reunião – 18/09/2018)   
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OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE PESAR I.

a. Voto de Pesar pelo falecimento de Vítor Manuel Veríssimo Pires Horta 

 

Será para sempre recordado o são-brasense Vitor Manuel Veríssimo Pires Horta, exemplo de 

cidadania ativa, e de grande dedicação às gentes da sua terra, tendo inclusive oferecido um 

busto em memória do Dr. Medeiros Galvão. 

Por ocasião da sua morte, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de câmara, no passado 

dia 2 de outubro, um voto de pesar pelo falecimento de Vítor Manuel Veríssimo Pires Horta e 

endereça as mais sinceras condolências à sua família. 

(Reunião – 02/10/2018) 

 

b. Voto de Pesar pelo falecimento de Francisco Pinto Rodrigues Palaré 

A Câmara Municipal aprovou, no dia 16 de outubro, um voto de pesar pelo falecimento do Dr. 

Francisco Pinto Rodrigues Palaré, que ao longo da sua vida se distinguiu na área da educação, 

como defensor de inúmeras causas e que foi um exemplo de cidadania ativa no Algarve e em 

Portugal.  

Dedicado à causa pública e aos mais necessitados, Francisco Palaré foi membro da 

Assembleia Municipal de Faro, Presidente do Rotary Clube de Faro, fundador da Delegação 

do Barlavento Algarvio da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson e membro da 

Direção da CIMFARO- Casa do Idoso do Meio Rural de Faro.   

 

Reunião – 16/10/2018) 

São Brás de Alportel, 29 de novembro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


