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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

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 26 de novembro de 2019.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO  I.

No âmbito da reorganização das representações dos Presidentes de Câmara pelos diversos 

organismos da região, coube a São Brás de Alportel as seguintes representações: 

a. Região de Turismo do Algarve 

Membro da Comissão Executiva da Região de Turismo do Algarve, uma missão de âmbito 

regional, cuja participação será certamente positiva para a defesa de uma dinâmica turística 

abrangente e multifacetada.  

b. ACES Central – Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de 

Saúde Central 

Presidente do Conselho da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde Central, que 

engloba os Centros de Saúde de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel. 

a. Comité das Regiões  

No âmbito da participação portuguesa no Comité das Regiões, e após definição dos 

representantes efetivos foram também definidos os membros suplentes. A representação do 

município, enquanto membro suplente integra as Comissões: CEDEC – Comissão da Política 

Social, Educação, Emprego, Investigação e Cultura e NAT – Comissão de Recursos Naturais,  

 ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO. PONTO SITUAÇÃO.  II.

a. CTT – Tomada de Posição.  

Na sequência da Tomada de Posição da Câmara Municipal em defesa da eficiência do Serviço 

Universal Postal e a preocupação demonstrada com a qualidade da distribuição postal no 

concelho, os CTT – Correios de Portugal, S.A., responderam no dia 20 de dezembro de 2019, 

a agradecer a tomada de posição da Câmara Municipal, justificando que a mesma decorreu 

de dificuldades pontuais agravadas com a dificuldade na contratação de pessoal. 

b. Requalificação da Estrada Nacional 2. 

Na sequência das comunicações estabelecidas entre a autarquia e as Infraestruturas de 

Portugal encontra-se prevista a conclusão do projeto no 1.º semestre de 2020 e o lançamento 

do concurso para obra no ano de 2021.  
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Um assunto que continuará a ser acompanhado, tendo sido solicitada uma reunião com o Sr. 

Ministro das Infraestruturas para abordar este investimento de grande importância para o 

município. 

c. Desafios dos Territórios de Baixa Densidade  

No âmbito do XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios, realizado em Vila Real 

de Trás os Montes, nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, o município de São Brás de 

Alportel teve oportunidade de participar e intervir sob o tema “Desafios dos Territórios da 

Baixa Densidade no Quadro Comunitário 2021 – 2027, frisando questões pertinentes, entre as 

quais a exclusão do município desta classificação e respetivos programas de apoio 

associados. 

 

 PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS III.

a. Reserva de recrutamento – procedimento concursal a termo resolutivo certo 

– assistente operacional (cantoneiro de limpeza) 

Atendendo à extrema necessidade de ocupação de um posto de trabalho por tempo 

determinado, a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de assistente operacional 

(Cantoneiro de Limpeza), para o Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana, da Unidade de 

Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão Técnica Municipal, de modo a assegurar os níveis 

desejados de qualidade ambiental, bem como higiene e salubridade pública foi deliberada a 

contratação de um assistente operacional para o efeito, com recurso à reserva de 

recrutamento interna.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 07/01/2020) 

 

b. Abertura de procedimentos concursais – 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 dois procedimentos concursais, para ocupação, por tempo 

indeterminado, dos postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, 

abaixo indicados:  

 Para o exercício de funções na Unidade de Infraestruturas e Transportes da Divisão 

Técnica Municipal:  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Motorista de Pesados;  

  - 1 Assistente Operacional, para exercer funções de Carregador 
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 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 21/01/2020) 

 

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS IV.

Na sequência do contrato público realizado para a aquisição de serviços de seguros, por uma 

periodicidade de 3 anos, após análise dos 7 concorrentes foi selecionada a empresa vencedora 

pelo montante global de € 334.056,06 + IVA (sendo o valor de € 111.352,02 para o ano 2020, o 

valor de € 111.352,02 para o ano 2021 e o valor de € 111.352,02 para o ano 2022). 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ANACOM – AUTORIDADE NACIONAL DE V.

COMUNICAÇÕES PARA ALTERAÇÃO DA REDE DE EMISSORES TDT  

Na sequência da informação remetida pela Autoridade Nacional de Comunicações com vista 

à alteração da rede de emissores de televisão digital a nível nacional procedeu-se à 

formalização de um protocolo de colaboração entre a referida entidade e a Câmara Municipal 

com o objetivo a divulgação de informação e apoio à população acerca do processo de 

alteração da rede de TDT.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020) 

 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA.  

 

  PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. APROVAÇÃO. I.

a. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de São Brás de 

Alportel. Aprovação. 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de São Brás de Alportel (PMDFCI), 

aprovado inicialmente pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta em março de 2019, e 

reformulado em conformidade com o parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas, foi novamente aprovado, por unanimidade, pela Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta no passado dia 12 de fevereiro, seguindo-se aprovação, por unanimidade em reunião 

de Câmara, ao que se seguirá consulta pública e aprovação em sede de Assembleia Municipal. 

 EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE II.

A Câmara Municipal continua a investir na estratégia de ação de prevenção de incêndios 

florestais e reforço das parcerias estabelecidas com diferentes entidades locais, regionais e 
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nacionais, com vista à conciliação de esforços e sinergias que resultam num conjunto de 

trabalhos realizados de forma mais acentuada antes do período crítico, mas cuja 

continuidade está sempre presente nas prioridades da autarquia ao longo do ano. 

Neste âmbito, a autarquia renovou o protocolo para a constituição de uma equipa de 

intervenção permanente para 2020, garantindo assim uma melhor capacidade operacional de 

resposta e prontidão. Um investimento na prevenção de €70.000,00 que contribui de forma 

decisiva para a defesa da Serra do Caldeirão e sua população. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 21/01/2020) 

 EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS – TRABALHOS DE PREVENÇÃO III.

Na continuidade do trabalho desenvolvido, a equipa de sapadores florestais municipais tem 

em execução um plano de trabalhos de limpeza, manutenção, desbaste de matos em zonas 

florestais e barrocal diminuindo a carga combustível junto das habitações. Os trabalhos 

abrangem áreas de intervenção de acordo com as diretrizes da proteção Civil Municipal, o 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas em estreita relação e colaboração com 

a Equipa de Sapadores Florestais da Associação de produtores da serra do Caldeirão. 

Um trabalho desenvolvido ao longo do ano, ao qual se associam ações de sensibilização junto 

da população para a limpeza de matas e redução de comportamentos de risco que em 

conjunto contribuem para a prevenção de incêndios florestais no concelho. 

 VISITA DO CURSO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS RURAIS IV.

Atendendo ao esforço e investimento efetuado na área da proteção civil pela Câmara 

Municipal e respetivo reforço através de parcerias com diversas entidades, o território são-

brasense foi o escolhido pelo Curso de Prevenção de Incêndios Rurais para dar a conhecer 

diferentes tipos de intervenção às várias equipas de Sapadores Florestais do Algarve.  

A formação, resultado de uma parceria entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) de Faro e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) do Algarve, permitiu 

ao Serviço Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel mostrar trabalhos de prevenção 

realizados pelo município nas Faixas de Gestão de Combustível da Rede Primária e da Rede 

Secundária, nas Faixas de Proteção de Aglomerados rurais, os Pontos de Água para 

abastecimento de meios aéreos, entre outras ações que integram a Estratégia Municipal de Ação 

de Prevenção de Incêndios. 

 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO: PREVENÇÃO DE ACIDENTES OCORRIDOS EM POÇOS  V.

No âmbito do trabalho de sensibilização e informação desenvolvido pela Câmara Municipal, 

através do Gabinete Municipal de Proteção Civil, teve início no mês de fevereiro uma 
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campanha de prevenção de acidentes em poços, mediante inclusão na agenda São Brás 

Acontece e distribuição de materiais alusivos que alertam para a obrigatoriedade de 

resguardo e cobertura eficaz dos poços, de forma a evitar acidentes diversos, desde quedas a 

morte por afogamento em casos mais graves. 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  VI.

No âmbito do 92º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel e de forma a enaltecer e reconhecer o meritório trabalho desenvolvido em 

prol da comunidade, a autarquia financiou a aquisição de blusões adequados às funções 

desempenhadas pelos soldados da paz no valor de €2.620,37. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 

EDUCAÇÃO 

 PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SIGA I.

A pensar na qualidade de vida das famílias são-brasenses, a autarquia implementou em 

janeiro uma plataforma digital de gestão municipal de educação - SIGA que visa facilitar o 

processo de gestão e de pagamento das refeições escolares a todos os encarregados de 

educação dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico das escolas públicas do 

concelho.  

Esta plataforma permite aos encarregados de educação aceder, através de computador e de 

outros dispositivos eletrónicos móveis com acesso à Internet, aos dados relativos aos seus 

educandos, acompanhar a assiduidade dos mesmos no serviço de refeições, consultar o 

histórico de faturação e ementas e efetuar pagamentos relativos aos consumos dos alunos 

do mês anterior. 

 CARTA EDUCATIVA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. REVISÃO II.

A Carta Educativa, importante instrumento de gestão, promotor de eficiência e qualidade de 

ensino, encontra-se em processo de revisão, um trabalho moroso e complexo que pretende 

conciliar diferentes fontes de informação e contributos para uma análise pormenorizada do 

setor educativo do município.  

Os trabalhos em curso, desenvolvidos pela Câmara Municipal, assentam na prática de gestão 

participativa e de trabalho de proximidade e parceria com o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas e visam encontrar as melhores soluções para o ensino e formação dos jovens 

são-brasenses. 
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 ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR III.

O acesso à igualdade de oportunidades e à educação são pilares fundamentais na construção 

e consolidação de uma sociedade cada vez mais desenvolvida justa e solidária. Neste âmbito 

a Câmara Municipal deu continuidade à atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior 

destinadas a jovens de mérito, proveniente de famílias economicamente desfavorecidas, 

nomeadamente:  

a. Atribuição de novas bolsas – jovens ingressados no Ensino Superior no ano 

letivo 2019/2020 

 

Universidade Curso 

Universidade de 

Coimbra 
Psicologia 

Universidade do 

Algarve 
Ciências Farmacêuticas 

Manz Formação 

(Universidade 

Lusófona) 

Especialização em Técnico Especialista de Exercício 

Físico 

 

b. Renovação de novas bolsas – jovens ingressados no Ensino Superior nos 

anos letivos 2016/2017 e 2017/2018 

 

Universidade Curso Data de início 

Universidade de Évora Medicina Veterinária 2016/2017 

Universidade de Évora Relações Internacionais 2017/2018 

Escola Superior Agrária 

de Castelo Branco 

Enfermagem 

Veterinária 
2017/2018 

 CONTINUIDADE VALE + NATALIDADE 2020.  IV.

Atenta às necessidades da população em geral e das famílias em particular, a Câmara 

Municipal implementou em 2016 o Vale + Natalidade, o primeiro vale integrado num Plano 
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Global de medidas que visa mitigar alguns condicionamentos sentidos no contexto familiar. 

Neste Plano global de medidas incluiu-se o que se iniciou em 2016. 

Consciente da importância desta medida no incentivo à natalidade e apoio às famílias, e após 

a atribuição de 81 vales em 2019, a autarquia renovou o Vale + Natalidade para 2020, 

mediante a atribuição de um incentivo financeiro às crianças nascidas/ adotadas em 2020 e 

registadas com naturalidade de São Brás de Alportel, no valor de €100,00 (cem euros), para 

aquisição de materiais nos estabelecimentos são-brasenses, contribuindo igualmente para a 

dinamização da economia local. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 20/12/2019) 

 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA NO PARQUE ESCOLAR V.

Na continuidade dos trabalhos efetuados anteriormente e no sentido de garantir as melhores 

condições de funcionamento para os estabelecimentos de ensino, a autarquia procedeu à 

aquisição e reparação de um conjunto diversificado de eletrométricos e utensílios essenciais. 

Neste âmbito foi recentemente adquirido, em janeiro de 2020, o fornecimento contínuo de 

produtos de limpeza para as cantinas escolas, pelo montante de €1.245,32 + iva à empresa 

Biquimicos, comércio de produtos químicos Lda., com o objetivo de garantir a higiene das 

cozinhas durante todo o ano. 

 

 ATRIBUIÇÃO DE VERBAS AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS VI.

No âmbito das suas competências na área da educação e no sentido de garantir os serviços 

prestados as crianças são-brasenses, a autarquia atribuiu o montante de €2.450,00 ao 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas distribuído de acordo com as diferentes 

atividades: 

– Apoio para o funcionamento do pré-escolar e 1º ciclo - € 985,00 

– Funcionamento das bibliotecas escolares - € 1.000,00; 

 – Apoio para visitas de estudo, no âmbito da ASE - € 465,00.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 
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JUVENTUDE 

 ESPAÇO JOVEM – PROJETO “JOVENS SEGUROS – FAMÍLIAS FELIZES” I.

A Câmara Municipal prossegue o seu trabalho de apoio às famílias e aos jovens são-brasenses 

ao renovar o seu apoio ao projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”, sediado no Espaço 

Jovem, promovido em parceria pela autarquia, sob coordenação do Centro de Cultura e 

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

Alportel, com financiamento do Ministério da Administração Interna.  

A dinâmica do projeto conta com a rede de apoio psicossocial que promove atendimentos 

para jovens e famílias, apoio psicológico, atividades diversas, iniciativas de promoção do 

empreendedorismo e da empregabilidade dos jovens, a par da promoção da saúde, entre 

outras áreas de intervenção que ganham cada vez mais visibilidade e envolvimento da 

população. 
 

POLÍTICAS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA 

 

 ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO I.

No âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), que reconhece o papel central 

da habitação e da reabilitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a 

revitalização e competitividade das cidades e para a coesão social e territorial e consciente da 

necessidade de ampliar as respostas de habitação no município, a Câmara Municipal 

encontra-se a preparar a elaboração da Estratégia Local de Habitação de São Brás de 

Alportel. A candidatura a apoio do Instituto Nacional de Reabilitação encontra-se aprovada e 

neste momento está a ser ultimado o procedimento para arranque da sua elaboração. 

 PARQUE DE HABITAÇÃO MUNICIPAL II.

c. Remodelação de habitação social  

Encontram-se em fase de conclusão as intervenções de melhoria e acessibilidade, 

nomeadamente na casa de banho, quarto e restantes compartimentos numa habitação 

municipal, para melhorar as condições de conforto e dignidade. Os trabalhos em curso têm 

um custo associado de €26.440,00 e encontram-se em execução pela empresa AL Consige 

Unipessoal Lda.  

d. Criação de unidade de habitação de emergência social 

Encontra-se concluída a obra de melhoria de uma habitação para emergência social, 

propriedade do município, localizada no Pátio do Burgel, pelo montante de €15. 999,00 + iva, 

destinada a dar resposta a situações de risco diversas. 
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 REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO III.

Encontra-se em conclusão o procedimento de revisão do Regulamento Municipal de 

Habitação Social do Município de São Brás de Alportel, para a sua adaptação à legislação em 

vigor. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 01/10/2019) 

 

 PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. EQUIPAMENTO SOCIAL DE RESPOSTA À POPULAÇÃO COM IV.

DEFICIÊNCIA 

No dia 3 de dezembro, dia em que se celebrou o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, a Câmara Municipal assinou um Protocolo de Colaboração com a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel com o objetivo de desenvolver um projeto conjunto de 

apoio à população com deficiência, mediante a construção de um equipamento social de 

apoio a esta população, que possa desenvolver atividades para jovens e adultos com 

deficiência e/ou alojar jovens e adultos com deficiência, que se encontrem impedidos 

temporária ou definitivamente de residir no seu meio familiar, que sirva a região do Algarve e, 

acima de tudo, a população são-brasense. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 SESSÃO DE APOIO À QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOA COM V.

DEFICIÊNCIA E/OU INCAPACIDADE 

Com o objetivo de contribuir para uma melhor integração da pessoa com deficiência e/ou 

incapacidade na vida profissional ativa e respetiva inclusão, a Câmara Municipal promoveu, 

através do Balcão para a Inclusão e Gabinete de Inserção Profissional uma sessão informativa 

de apoio à qualificação e inserção profissional de pessoa com deficiência e/ou incapacidade, 

realizada no dia 4 de dezembro, 2019, na Biblioteca Municipal destinada à população em 

geral.  

 REFORÇO – FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA VI.

O Fundo de Emergência Social, criado pela autarquia e gerido em parceria, pelos Serviços 

Sociais Municipais e pela IPSS local parceira, designadamente o CCD - Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia visa dar resposta a 

situações de agregados familiares com carência social e económica, acompanhadas pelos 

Serviços Sociais do Município, e apoiadas em Loja Social, com todo um conjunto de bens de 

primeira necessidade. Neste âmbito e dada a necessidade de resposta a situações diversas, a 

autarquia reforçou o Fundo Social de Emergência, mediante a atribuição de um apoio no 

valor de 2.300,00 euros ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. 
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(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 10/12/2019) 

 REDE NACIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. REUNIÃO. VII.

Na sequência da celebração do Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio 

às Vítimas de Violência Doméstica, cujo principal objetivo consiste na territorialização das 

respostas de prevenção, proteção e combate à violência contra as mulheres e violência 

doméstica, realizou-se no dia 24 de janeiro, no salão nobre da Câmara Municipal a segunda 

reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento. Esta reunião integrou um ponto da 

situação do trabalho realizado até dezembro de 2019; a Planificação do trabalho a realizar em 

2020; a Sensibilização sobre Igualdade de Género; a formação sobre Violência Doméstica; 

entre outros assuntos de interesse nesta área. 

 

 APOIO À CI_AMAL - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ALGARVE VIII.

A Câmara Municipal apoiou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) com o 

montante de €1.114,30, para dar seguimento à elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Social para o Algarve que contempla um diagnóstico profundo da realidade da região, 

mediante colaboração com diferentes entidades, entre as quais a Unidade de Serviços Sociais 

desta autarquia e atores que trabalham as políticas de educação, emprego, habitação, saúde 

e inclusão social, rede de transportes públicos, entre outros. 

Um Plano que será um instrumento de atuação no âmbito das políticas e intervenções 

regionais, apontando soluções para a região no seu todo e para cada município em particular 

e que terá continuidade na aquisição de um serviço de assessoria técnica para validar o 

diagnóstico e propor as melhores e mais adequadas soluções. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 04/02/2020) 

 PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS  IX.

No âmbito de uma parceria formalizada em 2017 entre a autarquia e o Centro de Cultura e 

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

(CCD), a referida Instituição de Solidariedade Social assegura o acolhimento dos alimentos 

provindos do Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), mediante o 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAMPC), que permite apoiar 

com géneros alimentares famílias de baixos rendimentos. No sentido de garantir a 

operacionalização de todo este processo de recolha e entrega dos alimentos, a autarquia 

atribuiu à instituição €1.683.75 para custear despesas inerentes à aquisição de mais 

equipamentos de frio, assegurando assim a qualidade do serviço prestado. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de – 20/12/2019) 
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 SESSÃO DE ESCLARECIMENTO: PROGRAMA REGRESSAR. X.

A Câmara Municipal apoiou a realização de uma sessão de esclarecimentos sobre o 

“Programa Regressar”, no passado dia 3 de fevereiro, na Biblioteca Municipal destinada a 

empresas e à comunidade em geral, sob coordenação do Centro Local de Apoio à Integração 

de Imigrantes e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Este programa consiste na atribuição de apoio financeiro, pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, IP, aos emigrantes e/ou familiares de emigrantes que tenham saído de 

Portugal até ao final de 2015 e que iniciem atividade laboral por conta de outrem em Portugal 

continental, mediante a celebração de um contrato de trabalho sem termo entre 1 de janeiro 

de 2019 e 31 de dezembro de 2020.  

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: PORTUGAL INOVAÇÃO SOCIAL XI.

Na continuidade da estratégia de apoio ao empreendedorismo e emprego, a Câmara 

Municipal acolheu no passado dia 29 de janeiro a sessão de apresentação do “Programa 

Inovação Social, uma iniciativa portuguesa com apoio de fundos comunitários destinada a 

empresas e entidades. Esta iniciativa organizada pela autarquia resulta de um trabalho em 

parceria entre o Gabinete de Inserção Profissional e o Gabinete de Empreendedor. 

 DIA MUNDIAL DA PREMATURIDADE ASSINALADO. XII.

A Câmara Municipal associou-se à “Nascer Prematuro” - Associação Portuguesa de Pais de 

Bebés Prematuros e ao Centro Hospitalar e Universitário do Algarve na comemoração do Dia 

Mundial da Prematuridade assinalado de 11 a 17 de novembro, mediante a iluminação do 

edifício da autarquia a lilás. Um gesto simbólico para assinalar esta efeméride que se repete, 

ano após ano, em diferentes locais e muitas capitais mundiais e que visa sensibilizar para a 

problemática do nascimento prematuro e, ao mesmo tempo, pela celebração com as famílias 

e crianças desta data. 

 NATAL SOLIDÁRIO 2019  XIII.

a. Cabaz Solidário da Consoada  

No âmbito do espírito natalício de solidariedade, e no seguimento de edições anteriores, a 

Câmara Municipal, em parceria com entidades e toda uma comunidade solidária, promoveu 

uma vez mais um conjunto de iniciativas no âmbito do Natal Solidário 2019. 

A distribuição dos cabazes da consoada, com produtos alimentares e brinquedos para os mais 

pequenos, foram entregues a cerca de 300 famílias do concelho, numa iniciativa conjunta da 
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Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, em parceria com a Cáritas 

Diocesana, de São Brás de Alportel e com o apoio do núcleo de São Brás do Exército de 

Salvação na distribuição de brinquedos pelas crianças, mediante uma ação dos “Anjinhos de 

Natal”, mediante a colaboração da ACA, Associação de Ajuda às Crianças Carenciadas do 

Algarve. 

A edição de 2019 do Natal Solidário contou também com mais uma ação solidária de 

distribuição de presentes junto de famílias mais vulneráveis pela Federação de Caçadores do 

Algarve, com o suporte da Sarah Trading e o apoio local da equipa de acompanhamento das 

famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção.  

b. Mercadinho Solidário  

No âmbito da estratégia municipal de fortalecimento de parcerias na área social com 

associações locais e regionais, a Câmara Municipal organizou a 10º edição do Mercadinho 

Solidário, no passado dia 8 de dezembro, com a colaboração da Rede Social do concelho e a 

participação de mais de duas dezenas de instituições locais e regionais de índole social. 

Esta iniciativa teve lugar pela primeira vez no Largo de São Sebastião, lugar central do núcleo 

urbano são-brasense, dando a conhecer o trabalho de diferentes associações e projetos, bem 

como diversas sugestões de ofertas, que cativaram centenas de visitantes. 

Uma iniciativa solidária pensada para toda a família, com espaço para a diversão dos mais 

pequenos e um programa de animação muito diversificado. 

Na edição deste ano os visitantes foram convidados a contribuir à entrada com a oferta de 

agasalhos, posteriormente distribuídos na Loja Social para facultar às famílias que mais 

precisam. 

c. Jantar Solidário de Reis  

O programa natalício integrou ainda o habitual Jantar Solidário de Reis, no dia 10 de janeiro, 

iniciativa que facultou aos agregados familiares mais carenciados do município um momento 

de convívio e uma refeição condigna e saudável. 

Uma iniciativa possível com o apoio de muitas entidades e empresas do concelho que todos 

os anos se unem a esta manifestação solidária. 
 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE SÃO BRAS DE ALPORTEL – XIV.

EVENTO SOLIDÁRIO 

Na continuidade do apoio prestado às associações locais, a autarquia apoiou a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bras de Alportel com a atribuição de €492,00 

para fazer face a despesas de luz e som, no âmbito da realização do evento solidário “Boogie 

Night”, de angariação de fundos para a referida associação. 
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 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRAS DE ALPORTEL XV.

Na continuidade de parcerias anteriormente estabelecidas com a Santa Casa da Misericórdia 

de São Bras de Alportel, e reconhecendo o meritório trabalho desenvolvido em prol da 

comunidade, patente nas suas múltiplas valências, a autarquia atribuiu o montante de 

€600,00 à referida instituição para minimizar despesas associadas às celebrações natalícias. 
(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 APOIO AO MOTO CLUBE “OS UNIDOS DA ESTRADA” XVI.

Considerando o meritório trabalho desenvolvido pela associação e na continuidade da 

valorização do espírito natalício, celebrado anualmente numa festa especialmente dedicada 

às crianças são-brasenses, a autarquia atribuiu €200,00€, ao Motoclube “Os Unidos da 

Estrada”, para minimizar as despesas inerentes à tradicional celebração natalícia. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 20/12/2019) 

. 

 APOIOS SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE XVII.

No âmbito do Plano de Apoios Sociais do Município, e dando continuidade à estratégia de 

proximidade e de trabalho em parceria, que temos vindo a incrementar, com as instituições 

de solidariedade social do município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e 

o desenvolvimento dos seus projetos de cariz social, que auxiliam a população do município 

de São Brás de Alportel, com respostas inexistentes na área do nosso território, a Câmara 

Municipal atribuiu os seguintes subsídios: 

> À Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral -APPC –, delegação de Faro, a qual acolhe na 

sua instituição vários utentes são-brasenses, desenvolvendo um trabalho da maior 

importância ao nível da deficiência, o apoio financeiro no valor de 500,00€, destinado a ajudar 

a custear as despesas decorrentes das suas atividades; 

> À Associação de Saúde Mental do Algarve - ASMAL, instituição que desenvolve um 

extraordinário trabalho na promoção da inclusão social das pessoas com doença mental, 

prestando apoio a muitos são-brasenses, numa parceria muito ativa e efetiva com os Serviços 

Sociais do município, o apoio financeiro de 250,00€, destinado a ajudar a custear as despesas 

decorrentes das suas atividades; 

> À Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas 

- EXISTIR -, sediada em Loulé, instituição que acolhe utentes do município, desenvolvendo 

um importante trabalho na área da deficiência, em prol da integração e inclusão social, o 

apoio financeiro de 500,00€, como contributo para ajudar a diminuir os custos deste 

meritório trabalho; 
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> À Associação dos Doentes Mentais Famílias e Amigos do Algarve - UNIR, sediada em Loulé, 

instituição que neste momento acolhe também utentes do município, desenvolvendo um 

importante trabalho na área da doença mental, em prol da integração e inclusão social, o 

apoio financeiro de 150,00€, como contributo para ajudar a diminuir os custos deste meritório 

trabalho; 

> À Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, instituição sediada em Barranco 

do Velho, concelho de Loulé, que desenvolve um trabalho social de enorme relevo, dando 

apoio à população idosa isolada do nosso território serrano, nomeadamente ao nível do apoio 

domiciliário, sendo esta instituição parceira do município de São Brás de Alportel no 

funcionamento do Centro de Convívio de Parises, o apoio financeiro no valor de 4.000,00€, de 

modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório desempenho; 

> À Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, instituição que acolhe diversos jovens são-

brasenses, dando sempre pronta resposta aos apelos da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, o subsídio de 200,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu 

meritório desempenho; 

> À Casa de Santa Isabel, localizada em Faro, instituição que acolhe jovens são-brasenses, em 

resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o apoio financeiro no valor 

de 250,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório 

desempenho; 

> À Casa da Primeira Infância, localizada em Loulé, instituição que acolhe crianças são-

brasense, em resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o apoio 

financeiro no valor de 245,00€, de modo a ajudar a custear as despesas decorrentes do seu 

meritório desempenho; 

> Ao Refúgio Aboim Ascensão, sediado em Faro, instituição que que acolhe crianças são-

brasenses, em resposta ao apelo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e desenvolve 

um trabalho extraordinariamente importante ao nível da Emergência Infantil na região, o 

apoio financeiro no valor de 250,00€, como forma de contribuir para a sua missão. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 

 APOIO À ASMAL – TRANSPORTE DE UTENTE  XVIII.

No âmbito das parcerias existentes entre a autarquia e instituições regionais, com vista a uma 

otimização das respostas sociais à população são-brasense, a autarquia apoiou a ASMAL - 

Associação de Saúde Mental do Algarve com €480,00 para fazer face ao pagamento das 

despesas inerentes ao transporte de um utente são-brasense, no valor de €40,00 mensais, 

referente ao pagamento do passe de janeiro a dezembro do corrente ano de 2020. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 21/01/2020) 
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  “PROGRAMA + FAMÍLIA”  XIX.

No âmbito da estratégia municipal de apoio às famílias são-brasenses, sob iniciativa da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a Câmara Municipal iniciou em 2017 o 

Programa de Formação para família “+ Família”, em resultado de uma parceria estabelecida 

com a Associação para o Planeamento da Família (APF). 

Em 2020 o Programa prossegue com ações de informação, com regularidade quinzenal, 

sobre as mais diversas áreas com interesse para as famílias. 

 “PROGRAMA + FAMÍLIA- SÉNIOR”  XX.

Em 2020, a Câmara Municipal renova a sua aposta no Pograma “Mais Família Sénior”, que 

tem vindo a apoiar as famílias são-brasenses nos desafios que envolvem o envelhecimento 

ativo e a longevidade, que resulta de um trabalho de parceria com um conjunto de entidades 

locais, no âmbito do Grupo de Trabalho para a População Sénior. Um investimento na 

qualidade de vida dos seniores e dos seus cuidadores e familiares.  

 

 “CICLO DE TERTÚLIAS - AQUI ENTRE NÓS”  XXI.

A Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Psicologia, dá continuidade em 2020 ao 

Ciclo de Tertúlias “ Aqui entre nós”, um ciclo de periodicidade mensal dedicado aos mais 

diversos temas da atualidade. Esta nova edição teve início no dia 17 de janeiro com uma 

sessão centrada na gaguez e contou com a participação dos especialistas da área Mónica 

Rocha, terapeuta da fala, com especialização em gaguez e João Correia, engenheiro 

biomédico e investigador post-doc sobre neurobiologia da gaguez. Sessões de informação, 

aprendizagens e partilha de experiências enriquecedoras que envolvem cada vez mais a 

comunidade. 

  

 

CIDADANIA ATIVA  

 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020 I.

Na continuidade de uma gestão municipal participada, a autarquia promoveu mais uma 

edição do Orçamento Participativo, de forma a envolver e incentivar a população a uma 

participação cívica ativa. Neste âmbito, foi estabelecido um período de receção de propostas 

por parte dos munícipes, as mesmas foram alvo de análise técnica por parte dos serviços da 

Câmara Municipal, para verificação da sua exequibilidade e da sua adequabilidade ao valor 

orçamental máximo de 70.000€, tendo sido selecionadas 4 propostas: 
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1. Projeto de Identificação de Rotundas 

2. Monumentos a João Rosa Beatriz e Dr. Vitorino Passos Pinto 

3. Requalificação do Jardim Carrera Viegas 

4. Valorização da Rotunda do Saber 

A requalificação do Jardim Carrera Viegas foi o projeto mais votado pelos são-brasenses e 

prevê a colocação de equipamentos infantis apropriados para crianças entre os 8 e os 12 anos, 

assim como a renovação e introdução de novos caminhos para melhorar as acessibilidades, a 

alteração e a renovação do mobiliário público, a requalificação das instalações sanitárias para 

que fiquem preparadas para ser utilizadas por crianças e a requalificação das áreas verdes. 

 

SAÚDE.  

 PEDITÓRIO NACIONAL DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO I.

A Câmara Municipal associou-se uma vez mais ao Peditório Nacional da Liga Portuguesa 

contra o cancro, mediante disponibilização de recipiente próprios para a recolha de 

contributos por parte da população. 

 APOIO À ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – MAMAMARATONA 2020 II.

Reconhecendo o meritório trabalho de acompanhamento e apoio a utentes e familiares de 

doentes oncológicos prestados pela Associação Oncológica do Algarve na região, a Câmara 

Municipal apoiou uma vez mais a associação com €200,00 para minimizar custos inerentes à 

realização da iniciativa desportiva de sensibilização e angariação de fundos. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020) 

DESPORTO.  

 PARQUE DE DESPORTO E LAZER III.

a. Obras de Manutenção no Pavilhão Municipal  

Encontram-se concluídas as obras de impermeabilização de claraboias, pintura interior da 

parede sul e reparação de pavimento exterior do Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires, 

um espaço desportivo amplamente utilizado pela população. A intervenção efetuada pela 

empresa JG Benedito Lda. por € 9.540,00 + iva deu continuidade à estratégia autárquica de 

manutenção e qualidade dos espaços e infraestruturas desportivas do município que visam a 

promoção da saúde e bem-estar dos cidadãos. 
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b. Manutenção regular – Piscinas Municipais Cobertas 

As Piscinas Municipais Cobertas acolhem diariamente centenas de utentes nas mais variadas 

modalidades aquáticas, o que eleva a necessidade de uma manutenção muito regular e 

rigorosa, de forma a operacionalizar e otimizar o seu funcionamento.  

Neste sentido, e na continuidade de um conjunto de trabalhos efetuados, a Câmara Municipal 

procedeu ao aumento da chaminé das piscinas, trabalho executado por Ventil – Engenharia 

do Ambiente, Lda. por € 3.850,00+IVA; à aquisição de um aspirador com comando, no valor 

de € 3.095,03+IVA à empresa Valter Ferreira Arcanjo, Lda. e ainda a aquisição de uma 

bicicleta aquática Aqquatix Aquabike BPM Pro, no valor de € 1.190,00+IVA à Inedit Bubbles, 

Lda. Trabalhos e equipamentos de melhoria do serviço prestado que garantem a qualidade 

desta infraestrutura desportiva. 

 MARCHA- CORRIDA   IV.

Integrada na estratégia municipal de saúde e bem-estar, cujos incentivos visam promover a 

prática desportiva regular, preferencialmente ao ar livre, como essencial para a prevenção de 

problemas de saúde diversos. Neste sentido, a Câmara Municipal organizou no dia 17 de 

novembro de 2019, em território são-brasense mais uma Marcha Corrida pelo Algarve, 

dinamizada a nível regional pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

A marcha apresentou 3 percursos distintos: de 10, 5 e de 3 Km com graus de dificuldades 

diferentes e diferentes locais de passagem, entre os quais o moinho das castanhas, a antiga 

pousada, o Museu do Traje, entre outras preciosidades da identidade são-brasense que 

cativaram mais de 500 participantes. 

 

 APOIO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO – 46 VOLTA AO ALGARVE V.

A Câmara Municipal apoia uma vez mais a Volta ao Algarve, mediante atribuição financeira 

de €1000,00 à Federação Portuguesa de Ciclismo, com passagem garantida em território são-

brasenses nas 3ª e 4 ª etapas, dias 21 e 22 de fevereiro, possibilitando a apreciação desta 

competição, incentivo à prática desportiva, além de divulgar o município a nível nacional e 

internacional, dada a cobertura mediática que a prova tem. A corrida portuguesa de categoria 

2.pro da UCI ProSeries integra o calendário internacional do ciclismo de estrada e contempla 

5 etapas, num total de 771,4 Km por todo o Algarve. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020) 
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ASSOCIATIVISMO 

 PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2020 VI.

Na continuidade do Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2019 e reconhecendo que o 

movimento associativo é um motor essencial no desenvolvimento do concelho e na dinâmica 

da comunidade, a Câmara Municipal investiu 440.129,38 euros do orçamento municipal de 

2020 distribuído por 19 Contratos de Cooperação e Contratos Programa de Desenvolvimento 

Desportivo estabelecidos com associações locais. 

Neste âmbito, realizou-se no passado dia 12 de fevereiro, a habitual Cerimónia de Assinatura 

de Protocolos de Cooperação e Contrato Programa com um conjunto de associações que 

desenvolvem a sua atividade de forma regular, em matéria de formação desportiva cultural e 

ou de apoio à comunidade, nomeadamente: Associação de Agricultores de São Brás de 

Alportel; Associação Cultural Sambrasense; Associação Cultural e Recreativa Escola de 

Música Sambrasense - ACREMS; Associação de Defesa Pessoal Street Fight Defense; 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel;  Bike Clube de 

São Brás; Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São Brás de 

Alportel (BLASIUS); CARTES XXI – Conservatório d’Artes de São Bras de Alportel; Casa do 

Benfica de São Brás de Alportel; Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; Clube de Ténis e Padel de São Brás 

de Alportel; Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel; Clube de Caça e Pesca; Grupo 

Desportivo e Cultural de Machados; Associação de Defesa e Proteção dos Animais 

Abandonados “Coração100Dono”; Rancho Típico Sambrasense; Santa Casa da Misericórdia – 

Museu do Traje; Sociedade Recreativa 1.º Janeiro e União Desportiva e Recreativa 

Sambrasense.  

 

Com este investimento ao associativismo, a autarquia pretende fomentar o alargamento da 

oferta de atividades ao dispor da população, incrementar a formação cultural, desportiva e 

promover a integração sociocultural da população. 

Além do apoio financeiro, a Câmara Municipal auxilia, estas e muitas outras associações com 

iniciativas pontuais também a nível logístico, apoio técnico, cedência de instalações públicas, 

promoção e divulgação de atividades, um contributo extremamente importante para a 

concretização dos eventos propostos nos planos de atividades apresentados. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO  

 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES MUSICAIS “CHAROLAS, A FORCA DA I.

TRADIÇÃO”.   

Na continuidade do trabalho de valorização e promoção dos cantares das charolas, 

desenvolvido pela autarquia, com a colaboração de associações, entidades e grupos de 

charolas do concelho, realizou-se durante o mês de janeiro mais um Programa “Charolas, a 

força da Tradição”. Neste âmbito realizou-se um “Encontro de charolas - Memorial António 

Rosa”, a habitual digressão das charolas pelo concelho, o XXXVII Encontro de Charolas em 

São Brás, entre outras iniciativas que elevam esta tradição enraizada na cultura popular. 

 ROTA DOS PRESÉPIOS 2020 II.

No sentido de valorizar o trabalho criativo desenvolvido em torno da quadra festiva do natal, 

a Câmara Municipal promoveu, em articulação com entidades, associações, grupos de todo o 

concelho mais uma Rota dos Presépios. 

Até 6 de janeiro a Rota dos Presépios de São Brás de Alportel desafiou a conhecer 12 espaços 

de exposição, desde os mais tradicionais aos mais modernos e originais, patentes nos sítios 

de Alportel, Parises, Peral, Machados, Cabeça do Velho e Corotelo, no quartel dos Bombeiros 

Voluntários, na Biblioteca Municipal,  na Igreja Matriz, no Museu do Trajo, na Santa Casa da 

Misericórdia e na Galeria Municipal que acolheu no último mês do ano uma exposição de 

presépios oriundos de vários cantos do mundo e com os mais diversos materiais das coleções 

privadas de Anabela Guerreiro e de Graça Bernardo. 

 CARNAVAL TRADICIONAL 2020 III.

a. Normas de Carnaval Tradicional 2020 – Desfile de Carros Alegóricos e Foliões 

O Desfile de Carnaval, promovido anualmente pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, desde 2001, integra o programa de atividades do Tradicional Carnaval de São Brás, 

um cartaz importante do calendário anual de atividades do município que visa valorizar e 

preservar as tradições carnavalescas e envolver a participação de associações, população e 

visitantes. 

Neste âmbito, foram definidas as normas do Carnaval Tradicional 2020 que definem as 

formalidades associadas à candidatura de apoio às associações com sede no concelho, os 

montantes máximos de apoio, €350,00, bem como prazos para inscrição e entrega de 

documentação. 
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b. Desfile de Carnaval Infantil – Apoio a Agrupamento de Escolas e Instituições 

de Solidariedade Social do município 

No âmbito do Carnaval Tradicional, iniciativa que integra, à semelhança dos anos anteriores, 

a realização do Carnaval das crianças, que terá lugar na Avenida da Liberdade no próximo dia 

21 de fevereiro, a autarquia apoiou o Agrupamento de Escolas Jose Belchior Viegas, o Centro 

Infantil António Calçada da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel e da Creche 

“Sítio do Bebé” do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, parceiros deste evento de valorização das 

tradições populares. 

Na edição deste ano o apoio consistiu: 

 1- Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, mediante transferência, no valor de 

€1,00 por aluno, para colmatar despesas com a criação de fatos e adereços, decorrentes da 

participação no Desfile, num total de €662,00.  

 2 –Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, mediante transferência de 

123€ para colmatar despesas com a criação de fatos e adereços, decorrentes da participação 

do Centro Infantil António Calçada, no Desfile, correspondente a €1,00 por criança. 

 3 – Instituição de Solidariedade Social – CCD - Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, mediante 

transferência de valor de €82 para colmatar despesas com a criação de fatos e adereços, 

decorrentes da participação da Creche Sítio do Bebé. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020) 

 VATE| VAMOS APANHAR O TEATRO.   IV.

Com o objetivo de informar e sensibilizar os mais jovens sobre questões ambientais através 

da arte, a autarquia apoiou a paragem do autocarro do Teatro, da Companhia de Teatro do 

Algarve no Parque Roberto Nobre, nos dias 27 e 28 de janeiro para apresentar “Uma torneira 

na testa” pela. Um momento cultural de sensibilização a uma utilização consciente e 

eficiente da água, escasso recurso, especialmente na região do Algarve. 

 ESPETÁCULO DE NATAL – ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL.   V.

No domingo, dia 15 de dezembro, a Escola de Dança Municipal apresentou o Espetáculo de 

Natal no Cineteatro São Brás levando a palco cerca de 80 crianças, de diferentes escalões, 

numa mostra exemplificativa de todo um percurso dedicado à inclusão e à aprendizagem da 

dança, nomeadamente ballet, tendo por base de fundo a história do “Quebra-nozes”. 
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 APOIO CANDIDATURA “FARO CAPITAL DA CULTURA”.   VI.

A Câmara Municipal manifestou apoio à Candidatura “Faro Capital da Cultura”, que poderá 

vir a ser considerada para 2029 e que apresenta uma perspetiva inclusiva da região e 

respetivas potencialidades dos distintos territórios. Esta iniciativa constitui-se, igualmente, 

como um projeto capaz de estimular o tecido cultural, criativo e social da cidade e da região, 

imprimindo-lhe novas dinâmicas e capacidades. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 MÊS ROMÂNTICO 2020.   VII.

a. Normas de Concurso “ A Mais Bela Carta de Amor 2020” 

Criado em 2010 com o objetivo de incentivar à prática da escrita, o Concurso “A mais bela 

carta de Amor” integra uma vez mais o Programa Comemorativo do Mês Romântico 2020. 

Esta iniciativa da Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia e coordenação 

da Biblioteca Municipal, na sua edição de 2020 foi composta por duas categorias: Juvenil 

(dirigida a jovens entre os 15 e os 20 anos) e Adulto (dirigida a adultos maiores de 20 anos). 

Os trabalhos, entregues na Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e na Junta de 

Freguesia, até dia 10 de fevereiro, foram posteriormente alvo de apreciação e respetiva 

votação pelo júri.  

Os trabalhos vencedores entre outros foram apresentados a público no evento “Trovas e 

Serenatas na Fonte dos Amores”, que teve lugar na tarde de dia 15 de fevereiro, na Fonte 

Nova. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020) 

 APOIO AO MOTO CLUBE “OS UNIDOS DA ESTRADA” VIII.

Considerando o trabalho desenvolvido em parceria e proximidade entre a autarquia e as 

associações locais, e atendendo ao meritório trabalho do Moto Clube São Brás “os Unidos da 

Estrada” para garantir a realização anual do Convívio Motard na Fonte Férrea, a Câmara 

Municipal apoiou o Moto Clube com €2.000,00 para minimizar custos associados a novas 

exigências técnicas e logísticas do espaço, tais como o aluguer de equipamentos geradores 

para fornecer energia ao recinto de palco e espaços inerentes. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

 APOIO AO RANCHO TÍPICO SAMBRASENSE. IX.

Reconhecendo o trabalho de valorização das tradições locais e incentivo à prática 

intergeracional do folclore desenvolvido pelo Rancho Tipico Sambrasense, que eleva o nome 

de São Brás de Alportel a nível nacional e além-fronteiras, a Câmara Municipal apoiou o 
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referido grupo são-brasense com €400,00, para fazer face a despesas inerentes à 

manutenção/ aquisição de trajes utilizados nas suas atuações e que em muito dignificam e 

elevam a identidade cultural são-brasense. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 20/12/2019) 

 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  X.

Espaço amplamente utilizado pela população são-brasense e de grande dinâmica cultural, a 

Biblioteca Municipal foi recentemente alvo de diversas intervenções, de forma a garantir a 

qualidade do espaço para utilizadores e conservação de livros e materiais que disponibiliza.  

Neste âmbito, a Câmara Municipal procedeu à instalação de portas de vidro e substituição de 

estores verticais e à impermeabilização do terraço, trabalho efetuado pela empresa Martins 

Gago &Filhos Lda. por €6.035,91 + iva com o objetivo de evitar infiltrações que podiam pôr 

em causa o acondicionamento seguro das obras detidas neste espaço de conhecimento. 

 

 APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES 2020 XI.

A autarquia investe todos os anos na promoção e acesso à cultura dando a conhecer, de 

forma gratuita, na sua rede de espaços de exposições trabalhos artísticos sobre os diversos 

temas e criativos provenientes do concelho, da região e do país. Na edição de 2020, o Ciclo de 

Exposição regressa com novas mostras e dá continuidade ao Projeto “Trocar a arte por 

miúdos”, uma parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior que desafia as crianças 

do município a uma visita guiada às exposições disponíveis com a presença dos artistas para 

um momento de convívio e partilha.  

a. Galeria Municipal. 

Até dia 8 de janeiro de 2020 a Galeria Municipal convidou a uma viagem à volta do mundo 

através de presépios provenientes de diferentes partes do globo, integrados na coleção de 

presépios de Anabela Guerreiro e Graça Bernardo. 

O novo ciclo de Exposições para 2020 prosseguiu no mês de fevereiro, de 3 a 29, com a 

exposição “O Correio no Algarve, breve abordagem histórica através do colecionismo”. 

b. Centro de Artes e Ofícios. 

No âmbito da valorização da olaria regional o Centro de Artes e Ofícios acolhe, de 17 de 

janeiro a 31 de março, a exposição itinerante“ Um passo com futuro”, anteriormente patente 

no Centro Museológico do Alportel, de autoria de Francisco Eugénio.   

c. Centro Museológico do Alportel. 

O Centro Museológico presta homenagem a um dos mais tradicionais ofícios regionais: a arte 

do barro, patente em janeiro na exposição “Um passo com futuro”, de autoria do oleiro 
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Francisco Eugénio, seguindo-se em fevereiro “Terracota do Algarve: a arte do barro” até 30 

de abril. 

d. Biblioteca Municipal 

De 16 de dezembro a 11 de janeiro de 2020, o hall da Biblioteca Municipal desafiou a conhecer 

“o Natal na literatura”, numa simbólica mostra de excertos sobre o natal na literatura 

mundial. Seguiu-se, de 13 a 31 de janeiro mostra “O holocausto na literatura do séc XXI”  

e. Quinta do Peral 

De novembro de 2019 a 6 de marco de 2020, a Quinta do Peral acolhe “Insetos em ordem”, 

uma exposição em conceito de labirinto e jogo de pistas, de autoria do Centro de Ecologia, 

Evolução e Alterações Ambientais e do Museu Nacional História Nacional e Ciências. 

 PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA XII.

A promoção do livro e da leitura junto da população são-brasense é encarada como 

prioridade para a Câmara Municipal que além de desenvolver uma dinâmica intensa através 

da Biblioteca Municipal junto de públicos diferenciados promove a aquisição regular de novas 

obras, mas também de jornais e revistas da atualidade. Neste âmbito, a autarquia garantiu o 

fornecimento anual de periódicos e revistas à empresa Tomé & Martins, Unipessoal, Lda. 

por€ 2.015,00+IVA. 

a. 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. 

> “O OUTRO LADO DA PEDRA  - DAR SIGNIFICADO À VIDA” 

A Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, em parceria com acolheu a palestra “O outro lado 

da pedra – dar significado à vida”, centrada na forma como enfrentamos a perda e como 

podemos usar a pedra para crescer na vida. Um encontro de partilha e reflexão que contou 

com a participação de uma empreendedora emocional (Ana Sanona) e uma psicóloga 

(Susana Banha). 

> CLUBE DE LEITURA “ LER PARA VIVER”  

O Clube de leitura dedicou o seu primeiro encontro de 2020, 31 de janeiro, à paz, tendo como 

ponto de partida a obra do afegão Khaled Hosseini “Uma prece ao mar”, numa bonita 

mensagem de paz e tolerância.  

> CLUBE DE LEITURA JUVENIL (NOVO) 
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Em 2020, a Biblioteca Municipal dá início a um novo desafio “O clube de leitura juvenil” 

destinado a jovens dos 9 aos 12 anos de idade para encontros de descoberta de leitura e 

respetiva partilha e reflexão. No dia 8 de janeiro, a primeira sessão contou com a participação 

da mediadora de leitura Rita Mories que abordou as competências sociais da leitura. 

> YOGA DO RISO 

No dia 18 de janeiro a Biblioteca convidou os leitores a descontrair e conhecer os benefícios 

da Yoga do Riso, numa sessão gratuita ministrada por Lurdes Silva.  

> SESSÃO DE MUSICA PARA BEBÉS 

Com o objetivo de fortalecer laços afetivos entre pais e filhos a Biblioteca acolheu no dia 30 

de novembro, uma sessão gratuita de música para bebés, destinada a crianças dos 3 aos 6 

anos de idade.  

> CONTA CONTOS EM PIJAMA 

A leitura, enquanto elemento de aproximação e fortalecimento de laços entre pais e filhos, foi 

o mote para uma noite diferente onde as famílias foram convidadas a partilhar, em ambiente 

descontraído e em pijama, leituras e emoções. 

PATRIMÓNIO 

 CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL DE SÃO BRAS DE ALPORTEL. I.

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

concluiu recentemente os trabalhos de inventariação dos bens culturais arqueológicos, 

arquitetónicos, naturais e imateriais do concelho, no âmbito da elaboração da Carta 

Municipal do Património Cultural do Concelho, a integrar posteriormente o Plano Diretor 

Municipal.  

Segue-se agora a fase de conclusão o documento escrito e respetiva cartografia, contendo 

ainda os necessários contributos para efeitos de planeamento e gestão urbanística do 

município. 

 MEMÓRIAS DA TERRA | REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA MESQUITA E LAVADOURO  II.

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

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

perpetuam a memória comum, foi inaugurada no passado dia 2 de fevereiro a obra de 

“Requalificação da zona envolvente à Fonte da Mesquita e Lavadouro no Sítio da Mesquita 

Baixa” adjudicada à empresa JG Benedito Lda por €45.439,85 + iva. 

Um projeto desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia, e que conta com o 

financiamento pelo Plano de Desenvolvimento Rural 2020, que incluiu trabalhos de reparação 
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do Lavadouro, com a substituição da cobertura por uma estrutura em madeira e telhas 

cerâmicas da região; definição de novos pavimentos e delimitação da rede viária com vista a 

uma circulação pedonal e rodoviária mais eficiente e segura; plantação de árvores; instalação 

de novo mobiliário urbano; sinalização vertical e horizontal; e ainda execução da rede de 

pluviais e da rede de rega. 

 CONFERÊNCIA “SÃO BRÁS DE ALPORTEL E O PASSADO RECENTE” III.

Consciente da importância da preservação valorização da memória comum, a Câmara 

Municipal, sob coordenação do Gabinete Municipal de Arqueologia, iniciou em setembro de 

2018, um ciclo de conferências sobre o património “De setembro a abril, memórias mil” que 

prosseguiu em 2019 e que renovou em 2020 a sua dinâmica. 

Esta nova edição teve início no passado dia 24 de janeiro, sobre o tema “São Brás de Alportel 

e o Património recente“ abordado pela Arq.ª Teresa Valente, que teve por base um 

levantamento muito interessante sobre edifícios caraterísticos da arquitetura das décadas de 

40 a 60. 

PLANEAMENTO e ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

 MAPA DE RUÍDO DO MUNICÍPIO I.

A Câmara Municipal prossegue a sua estratégia de gestão do território com a elaboração do 

mapa de ruído no concelho, uma ferramenta essencial no apoio a decisões sobre 

planeamento e ordenamento do território que permitem visualizar condicionantes dos 

espaços por requisitos de qualidade do ambiente acústico devendo ser considerado na 

preparação dos instrumentos de ordenamento do território e na sua aplicação. Os trabalhos 

encontram-se a ser desenvolvidos pela empresa SHIU – Engenharia de Vibração e Ruído 

Unipessoal, Lda. por um montante de € 3.600,00+IVA e incluem dados sobre zonas com 

níveis sonoros regulamentares, a correção de zonas com níveis sonoros não regulamentares, 

a criação de novas zonas sensíveis ou mistas com níveis sonoros compatíveis, entre outros 

dados conciliados num mapa de representação geográfica dos níveis de exposição a ruído 

ambiente exterior, onde se visualizam as zonas às quais correspondem determinadas classes 

de valores expressos em dB(A). 

 REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM). II.

O Plano Diretor Municipal é o instrumento que estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial municipal, integrando e articulando as orientações estabelecidas pelos programas 

de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Neste âmbito, a Câmara Municipal encontra-se 
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empenhada em reunir documentos e cumprir todos os procedimentos necessários à revisão 

de um plano desta complexidade exige, tendo recentemente reunido com representantes da 

RAN - Reserva Agrícola Nacional, mais uma das entidades envolvidas neste moroso processo.  

Encontram-se a bom ritmo os trabalhos de conclusão da Carta Educativa, bem como da Carta 

do Património do Concelho de São Brás de Alportel, entre outros planos suja elaboração e 

atualização são essenciais no exercício da Revisão do Plano Diretor Municipal. 

 

RENOVAÇÃO URBANA  

 PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  I.

a. Requalificação do Troço Sul da Avenida da Liberdade.  

Na continuidade do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana, teve início, no passado 

dia 13 de janeiro, a 3.ª fase do projeto global de requalificação do Largo de São Sebastião e 

ruas adjacentes – que consiste na reabilitação do Troço Sul da Avenida da Liberdade. 

Tendo sido objeto de consulta à população, o projeto privilegia a segurança rodoviária, 

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

dão continuidade à mobilidade implementada no centro histórico são-brasense, num 

investimento de €257.603,94, adjudicados à empresa Martins Gago &filhos Lda. 

O projeto tem ainda em consideração o recurso a materiais provenientes da região do 

Algarve, a aposta na plantação de árvores, a introdução de mobiliário urbano, a substituição 

dos candeeiros existentes e a renovação das condutas de abastecimento de água e da rede 

de águas pluviais, entre outros trabalhos. 

 

MOBILIDADE E VIAS DE COMUNICAÇÃO 

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

a. Novo Terminal Rodoviário 

Teve início no mês de janeiro a execução do Novo Terminal Rodoviário, com o valor final de 

€466.191,93, adjudicado ao Agrupamento - José de Sousa Barra & Filhos Lda. e Rolear On 

Soluções de Engenharia S.A. dando assim continuidade à estratégia de mobilidade e 

sustentabilidade defendida pela Câmara Municipal e na continuidade do Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável. 

Um investimento na mobilidade, na melhoria das condições para passageiros e profissionais 

dos transportes públicos e no meio ambiente, com financiamento a 50% por fundos 

comunitários. 
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 PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS. II.

A Câmara Municipal investiu €20.759,50 + 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. Os trabalhos, em 

diversos sítios do concelho, encontram-se em fase de adjudicação à empresa Vitor Manuel & 

Pedro Lda. 

 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS. III.

No âmbito do Plano de Pavimentação e Reparação de Caminhos Públicos, a Câmara 

Municipal procedeu à execução de um conjunto de reparações de caminhos públicos, 

nomeadamente na Fonte da Murta, Almargens, Soalheira,  São Romão e Tesoureiro foram os 

locais mais recentemente intervencionados, por administração direta. Um trabalho de 

monotorização e atuação permanente que visa promover a qualidade de acesso e circulação 

em todas as vias do município.  

 POSTO DE ABASTECIMENTO ELÉTRICO PARA AUTOMÓVEIS. IV.

Na continuidade da estratégia de mobilidade sustentável e eficiência energética, a Câmara 

Municipal procedeu à instalação de um posto de carregamento para veículos elétricos, 

disponível para 2 veículos em simultâneo. Localizado na Praça da República, este posto 

resulta de um protocolo formalizado entre o Turismo de Portugal, a Comunidade 

Intermunicipal do Algarve (AMAL), os 16 municípios do Algarve, a empresa A Mobi. E, SA, 

entidade gestora da rede de mobilidade elétrica e a Associação dos Industriais de Aluguer de 

Automóveis sem Condutor (ARAC). 

Uma aposta na utilização de energias alternativas com vista a um desenvolvimento turístico 

local e da região defensor do meio ambiente. 

 

 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. V.

Considerando a importância dos serviços prestados pelos diferentes veículos que compõem a 

Frota Municipal, a autarquia procede regularmente à sua manutenção, garantindo assim a 

qualidade e segurança dos mesmos.  

Neste âmbito, a Câmara Municipal efetuou recentemente um conjunto de reparações, 

manutenções e revisões a diferentes transportes em distintas empresas, consoante a 

especialidade, num investimento global de cerca de €10.000,00. 
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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS VI.

Na sequência do contrato público realizado pela CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve para as autarquias do Algarve, por uma periodicidade de 2 anos, após análise dos 

concorrentes foi selecionada a empresa vencedora pelo montante global de € 340.000,00 + 

IVA. 

Neste âmbito, foi deliberada, por unanimidade, a referida adjudicação, solicitar os 

documentos de habilitação à empresa vencedora e ainda solicitar a prestação da caução no 

valor de € 17.000,00.  

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 07/01/2020) 

SEGURANÇA 

 

 PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA. I.

a. Aquisição de sinalização diversa 

Na continuidade da estratégia de mobilidade e sustentabilidade defendida pela Câmara 

Municipal e atenta à segurança rodoviária a autarquia adquiriu sinalização diversa, no valor de 

€ 1.048,00 + iva à empresa SEGVIA Unipessoal, Lda. no sentido de reforçar sinalização 

existente e/ou reforçar pontos críticos, contribuindo assim para a redução da sinistralidade e 

a melhoria das condições de segurança rodoviária e circulação de peões. 

 

 POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL II.

a. Reforço de militares afetos ao Posto territorial da GNR  

Na sequência de diversas diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal junto das 

entidades competentes a nível regional e nacional, e após garantia do Sr. Ministro da 

Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Porto Territorial da Guarda Republicana de São 

Brás de Alportel foi reforçado com 10 novos militares, cujo contributo será certamente 

positivo na garantia da segurança em território são-brasense.  

b. Comandante do Posto territorial da GNR  

Na continuidade da rotatividade e evolução das carreiras militares, o comando do Posto territorial 

da GNR de São Brás de Alportel foi recentemente assumido pelo Sargento-Ajudante João Paulo 

Raimundo Dimas. 
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MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES.  

 SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS  I.

Consciente da necessidade urgente de sensibilizar para uma melhor gestão dos resíduos mais 

eficiente e para a redução significativa do volume de resíduos produzidos, a Câmara 

Municipal associou-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e promoveu ao longo do 

mês de novembro um programa diversificado de atividades. 

O programa integrou visitas à Central de Valorização Orgânica da Algar e ao Aterro Sanitário 

do Barlavento Algarvio; a sensibilização para a redução de resíduos e para a sua correta 

separação e valorização  foi também tema de uma mostra documental que esteve patente na 

Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, de 18 a 30 de novembro, entre outras iniciativas 

promovidas junto da comunidade escolar, e da população em geral com destaque para o 

Desafio da Alcofa, patente no Mercado Municipal, entre outras ações de sensibilização para 

este assunto tão atual e preocupante.  

  “SELO DE QUALIDADE EXEMPLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO” II.

O Município foi distinguido a nível nacional com o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para 

Consumo Humano” pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 

durante a 14ª Expo Conferência da Água realizada em Lisboa no dia 12 de dezembro. 

Uma iniciativa que visa evidenciar a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos 

serviços prestados aos consumidores, os quais tiveram oportunidade de conhecer melhor as 

entidades que lhes prestam os melhores serviços em diferentes áreas. A atribuição destes 

prémios teve ainda como objetivo sensibilizar as entidades gestoras multimunicipais e 

municipais para as questões da qualidade na conceção, execução, gestão e exploração dos 

sistemas. 

 

 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RECOLHA SELETIVA III.

Na senda da qualidade ambiental do município e na continuidade de toda uma estratégia 

optimizadora dos recursos, a Câmara Municipal adquiriu diversos Contentores Multibenne e 

Polibenne, no âmbito da candidatura Promoção de Sistemas inovadores, que se destinam a 

Aumentar a Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Valorizáveis do Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos - POSEUR. Um investimento de € 

6.500,00+IVA cofinanciado a 85% por fundos comunitários. 
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 AQUISIÇÃO DE BIG BAG’S – RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS IV.

No âmbito da candidatura POSEUR - Implementação de recolha seletiva porta a porta de 

Resíduos Urbanos Biodegradáveis, a autarquia alcançou ainda a aquisição de Big Bag’s no 

valor de € 2.240,00+IVA para o Ecocentro ceder à população para a colocação de resíduos 

urbanos biodegradáveis verdes e facilitar a sua recolha pelos serviços municipais. 

 

 COLOCAÇÃO DE CONTENTORES E ECOPONTOS COM SISTEMA PAYT  V.

Após aquisição global de mais 13 contentores, com financiamento a 85% no âmbito do 

POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, segue-se 

agora a empreitada de colocação dos mesmos no sítio da Campina e núcleo urbano são-

brasense. Os trabalhos em execução foram adjudicados à empresa Sérgio Caiado Raminhos 

Lda. pelo montante de €24.183,20 e consistem na colocação de contentores de lixo 

indiferenciados e ecopontos sistema Payt integrado. Um sistema piloto que visa estimular a 

redução de resíduos e melhorar a eficiência económica mediante a avaliação do número de 

lixo produzido em relação à separação de resíduos, valorizando ao nível do tarifário os 

cidadãos ambientalmente mais conscientes. 

 

 APOIO AO FUTEBOL CLUBE DA CABEÇA DO VELHO. “OPERAÇÃO MONTANHA VERDE” VI.

A iniciativa “Montanha Verde”, promovida pelo Zoomarine em parceria com a Câmara 

Municipal, nos dias 10 e 11 de novembro passado, com vista à plantação de árvores 

endémicas em plena Serra do Caldeirão, contou com a colaboração local, mediante 

acolhimento dos voluntários, do Futebol Clube da Cabeça do Velho, tendo sido atribuído o 

montante de €200,00 para minimizar custos associados. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 26/11/2019) 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL VII.

CENSOS DE BORBOLETAS DIURNAS EM PORTUGAL 

A partir de fevereiro a Quinta do Peral recebe, a nível local, inscrições de voluntários que 

queiram participar no Censo de Borboletas Diurnas de Portugal, feito com base em 

contagens regulares de marco a setembro de cada ano, sob coordenação do Centro de 

Interpretação de Borboletas de Portugal. 

 

SÁBADOS NA QUINTA 
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Os Sábados na Quinta desafiaram a aproveitar marmelos e confecionar marmelada, no dia 14 

de dezembro e a fazer um presente materiais usados dia 21. Janeiro dedicou o dia 25 à 

confeção de queijo fresco de cabra, seguindo-se em fevereiro, dia 8 uma visita guiada à 

exposição “insetos em ordem”. 

COMEMORAÇÕES DO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE  

No âmbito das comemorações do Dia da Floresta Autóctone, a Quinta do Peral promoveu a 

oferta de espécies de árvores autóctones. 

CONTOS E MIMOS REGADOS COM MÚSICA PARA PAIS E FILHOS 

No dia 18 de janeiro, a Quinta convidou pais e filhos para uma sessão de contos especial com 

acompanhamento musical, estimulando os sentidos de forma contagiante. 

WORKSHOP DE CONFEÇÃO DE LEITES VEGETAIS 

No dia 25, a associação sem fins lucrativos Brahma Kumaris programou um workshop para 

ensinar a confecionar leites vegetais, alternativas ao leite de origem animal composto por 

diversos benefícios para a saúde. 

 

ÁGUAS E SANEAMENTO.  

 EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM BARRABÉS  I.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel prossegue a execução do Plano de Alargamento 

da Rede de Saneamento e renovação da rede de abastecimento de água, um investimento 

primordial na promoção da qualidade de vida e bem-estar da população, bem como na 

defesa do meio ambiente. 

Neste âmbito encontra-se a decorrer concurso para a Execução da Rede de esgotos no sítio 

dos Barrabés, tendo como valor de referência €39.450,00 + IVA. 

 RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS II.

NA CALÇADA  

Neste momento, encontra-se em fase de adjudicação à empresa Relvas Nunes e Luz Lda. 

pelo montante de €20.896,31 a obra de renovação da rede de abastecimento de água e 

ampliação da rede de esgotos no sítio da Calçada. Uma obra que visa sobretudo a 

substituição da rede de abastecimento de água, no sentido de minimizar fugas e ruturas e 

tornar o circuito mais eficiente e eficaz.  



 

38 

  

 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS PÚBLICOS E DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS III.

NA FONTE DA MURTA E ALMARGENS  

No âmbito do plano de manutenção e arranjo de arruamentos e caminhos públicos em 

diversos sítios do concelho, está em fase de conclusão a obra de beneficiação de arruamentos 

públicos e drenagem de águas pluviais nos aglomerados urbanos de Fonte da Murta e 

Almargens. 

Trata-se de um investimento global de 8 887,11€ + iva, adjudicado à empresa Relvas, Nunes e 

Luz, Lda. Os trabalhos consistem no reforço das drenagens, melhoria da acessibilidade e 

reparação dos pavimentos. 

Todos estes trabalhos são estruturantes, criando melhores condições de segurança e acesso 

para residentes e visitantes, promovendo assim a qualidade de vias de circulação em todos os 

sítios do município. 

 

 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS  IV.

Na continuidade dos trabalhos efetuados por administração direta encontram-se em 

execução desde o início do ano trabalhos de reparação em muros de suporte de vias, reforço 

de berma, reperfilamento de valetas e reparação de calçadas em vários sítios do município, 

de forma a melhorar as condições de acessibilidade e a manutenção regular das vias de 

comunicação, essenciais para garantir segurança e qualidade de vida dos munícipes. 

 

 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MEALHAS  V.

Na continuidade dos trabalhos efetuados, a autarquia procedeu ainda, por administração 

direta, a serviços de ampliação da rede de abastecimento de águas no sítio de Mealhas que se 

encontram concluídos até às proximidades da rotunda do barro.  

 PLANO MUNICIPAL DE POUPANÇA DE ÁGUA - CONTADORES VI.

Na senda da execução do Plano Municipal de Poupança de água, recentemente, foi tomada a 

medida complementar de substituição de um número significativo de contadores 

domésticos, por ordem de antiguidade, medida esta que se prolongará para os anos 

seguintes, dado estes aparelhos terem um período de utilização limitado. Não obstante este 

esforço de aquisição de equipamentos, é permanente toda uma atenta verificação do estado 

atual dos equipamentos existentes, com a sua substituição sempre que necessário, 

garantindo desta forma, a sua eficácia.  

Desde o início de 2020, decorre também a colocação de contadores na área serrana, para 

monotorização de consumos numa primeira fase e estabelecimento de pagamento acima de 
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valores considerados razoáveis em função das caraterísticas do agregado familiar, de modo a 

constituir mais uma medida de poupança de água.  

Criado em 2017, o Plano Municipal de Poupança de Água elenca um conjunto de medidas que 

têm vindo a ser implementadas entre as quais suspensão ou redução ao mínimo da rega dos 

espaços verdes e do funcionamento de fontes, lavadouros e a redução ao mínimo da lavagem 

da frota municipal. A aquisição de um sistema de telegestão que permite uma gestão técnica 

eficaz, mediante a deteção célere de ocorrências ou anomalias e respetiva correção ou a 

integração de um projeto-piloto que visa o controlo e monitorização de consumos de água na 

zona serrana do concelho são alguns exemplos deste trabalho contínuo que prossegue em 

2020 com o desenvolvimento de projetos de requalificação das rotundas do concelho, novas 

soluções que reduzam o consumo excessivo de água, intervenções ao nível da rede de 

abastecimento de água com vista a minimizar perdas de água, entre outras medidas. 

 

BEM-ESTAR ANIMAL.  

 CHEQUES VETERINÁRIOS  I.

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

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

Médicos Veterinários, a autarquia tem previsto em orçamento cerca de €10.000,00, na 

promoção de boas práticas do bem-estar animal, mediante a prestação de cuidados de saúde 

aos animais em risco, nomeadamente no que se refere à vacinação, desparasitação e 

esterilização, bem como outros tratamentos urgentes. 

 PROGRAMA CED – REDE DE GATIS II.

No âmbito do programa nacional “Capturar-Esterilizar-Devolver” (CED),  a autarquia, através 

do Consultório Veterinário Municipal,  tem vindo a proceder à esterilização de animais de rua, 

tendo no último ano sido realizadas cerca de 150 esterilizações que permitem o controlo de 

colónias de gatos e de redução das mesmas. No seguimento deste trabalho, e com o objetivo 

de melhorar as condições de vida dos gatos de rua e promover o convívio harmonioso com a 

população, o município instalou um abrigo para gatos na Rua Virgílio Coelho, prevendo a 

colocação de mais quatro gatis ao longo do presente ano. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO.  

 APRESENTAÇÃO DA OBRA “O SETOR AGRÍCOLA NO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE III.

ALPORTEL, EVOLUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ATUAL” 

A Câmara Municipal acolheu a apresentação da obra “O setor Agrícola no concelho de São 

Brás de Alportel, evolução e caracterização atual”, uma edição da Direção Regional da 

Agricultura e Pescas do Algarve, com apoio do município. 

A sessão realizou-se no passado dia 7 de fevereiro, na Biblioteca Municipal com a presença do 

autor Ezequiel de Almeida Pinho e do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, 

Dr. Pedro Monteiro, com o objetivo de promover a reflexão sobre o futuro deste setor vital 

para a sociedade e intrinsecamente ligado ao concelho de São Brás de Alportel. 

 VOLTA A PORTUGAL DE APOIO AO EMPREGO  IV.

O município acolheu no dia 11 de novembro, a 7ª edição da Volta a Portugal de Apoio ao 

Emprego, numa edição que  apresentou mais de um milhão de vagas de trabalho, estágios e 

voluntariados no espaço europeu. 

Uma iniciativa organizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e pelo Centros 

de Informação Europe Direct do Algarve em parcerias a nível local pela Câmara Municipal teve 

por objetivo promover a melhoria da empregabilidade em contexto europeu, abordando um 

conjunto de temas, entre as quais a nova Plataforma IEFPONLINE, os projetos EURES e 

EURES Transfronteiriço Andaluzia/Algarve – Uma carreira na Europa, o Corpo Europeu de 

Solidariedade – Estágios, Emprego e Voluntariado e ainda os projetos “Ruralidades” e “Blue 

Generation”. 

 PROJETO 100% LOCAL “A DEFESA DO PLANETA COMEÇA NO SEU PRATO: COMA LOCAL, V.

COMA SAZONAL” 

A Câmara Municipal, em parceria com a Associação In Loco, reservou o mês de janeiro para o 

desenvolvimento de ações que distinguem produtos e produtores locais, no âmbito da 

campanha para a “Produção e consumo local”. 

A iniciativa “100% Local”, contou no dia 25 de janeiro com uma mostra de produtores do 

concelho e da região. Seguindo-se, no mesmo âmbito, a dinamização de uma demonstração 

gastronómica, tendo por base produtos locais e com apresentação do espetáculo de rua “A 

Corda!”, produzido pelo Coletivo JAT – Janela Aberta Teatro centrado no incentivo ao 

consumo local.   

Sob o mote “A defesa do planeta começa no seu prato: coma local, coma sazonal”, esta 

campanha desafia a repensar estilos de vida, tendo em conta a origem dos alimentos e 
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encarando o consumo responsável como uma forma de promoção da sustentabilidade do 

planeta, de preservação do meio ambiente e de incentivo à economia circular. 

O 100% Local conta com o apoio dos municípios de Albufeira, Faro, Tavira, Olhão, Silves, 

Loulé e São Brás de Alportel, sendo cofinanciado pelo NOPLANETB-AMI, pelo Instituto 

Camões e pela União Europeia.  

 

 SESSÃO INFORMATIVA  PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS SOBRE PROTEÇÃO DE VI.

DADOS 

Atenta às alterações legislativas apresentadas no âmbito Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD) e no seguimento do plano de ações de informação dirigidas às empresas e 

empreendedores a Câmara Municipal organizou, através do Gabinete do Empreendedor, 

uma sessão informativa sobre esta temática, no passado dia 5 de dezembro. 

Uma sessão dirigida a pequenas e médias empresas forma a contribuir para uma melhor 

implementação nas empresas locais, sob orientação do jurista Diogo Duarte, Mestre em 

Direito Internacional e especialista em Proteção de Dados, com o objetivo de esclarecer e 

melhor informar sobre os procedimentos a adotar com vista a uma implementação correta e 

célere. 

 

 A TRADIÇÃO DO NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL VII.

A Câmara Municipal deu continuidade à Campanha de promoção do comércio local, 

conciliando um conjunto de iniciativas num programa diversificado que contou uma vez mais 

com a colaboração do comércio local, artesãos, grupos e associações locais na sua 

dinamização. 

a. Árvore Natal. 

Lugar central da dinâmica são-brasense, de grande visibilidade e vivência, o Largo de São 

Sebastião foi uma vez mais dotado de uma árvore de natal de grandes dimensões, de forma a 

enaltecer de forma simbólica esta quadra festiva. 

b. Festa de Chegada do Pai Natal. 

A tradicional Festa de Chegada do Pai Natal, realizada no dia 7 de dezembro no Largo de São 

Sebastião, cativou a presença de centenas famílias que participaram neste aguardado 

momento de magia natalícia com a entrega de ofertas às crianças pelo “Pai Natal”, 

reservando ainda um momento cultural de teatro de rua protagonizado pelo “trio de duendes 

de natal”. 
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c. Noite Vermelha / Feirinha de Natal 

O Largo de São Sebastião foi também o espaço de eleição para a Feirinha de Natal, composta 

por diversos artesãos locais, no mesmo dia em que se assinalou mais uma Noite Vermelha 

com um programa de animação bastante diversificado e que contemplou as diferentes 

artérias do comércio são-brasense. Na edição 2019, a Noite Vermelha contou com a 

participação dos estabelecimentos locais aderentes até às 23h00, com descontos até aos 

70%. Durante o dia 7, os clientes do comércio local habilitaram-se ao sorteio de um vale de 

compras de supermercado no valor de 500,00€. 

Durante todo mês de dezembro, decorreu ainda no comércio local, mais uma edição do 

passatempo de Natal, lançado pelo Município, para o sorteio de vales de compras nos 

estabelecimentos locais, no valor global de 500,00 euros.  

Nesta edição, o Programa de Natal integrou ainda no Largo de São Sebastião, de 12 a 15 de 

dezembro, um Mercado de Natal com a presença regular de um Pai Natal, entre outras 

iniciativas de animação, numa iniciativa promovida pel’Os Cavaleiros do Tempo.  

 

 DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL VIII.

a. Rede de Mercados Locais 

Na continuidade de uma ampla estratégia de valorização do Mercado Municipal, o mesmo 

integra a Rede Regional de Mercados Locais, no âmbito de uma Candidatura ao CRESC 

Algarve 2020 centrada na requalificação, gestão e dinamização destes espaços de qualidade, 

onde primam os produtos e produtores locais. Neste sentido foram adquiridos materiais para 

o mercado municipal por € 5.590,00+IVA cofinanciados a 70% fundos comunitários.  

b. Atividades Regulares. 

O Mercado Municipal abriu portas a inúmeras atividades:  

• “Desafio Alcofa”: com o objetivo de incentivar ao uso de alternativas ao consumo de 

sacos de plástico descartáveis, bem como valorizar o artesanato e os recursos locais, a 

Câmara Municipal continua a incentivar a aquisição de materiais alternativos “alcofas” 

nos mais diversos materiais com apresentações regulares de artesãos locais. 

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

contou com a participação da empresa Wash Plus lavandaria, dia 16 de novembro, 

reservando para dia 21 de dezembro a DS seguros. No dia 18 de janeiro os serviços para 

alojamento local Stay in Algarve deu a conhecer as suas valências. 

• “Mostra de Artesanato”, com a participação de Svetlana Shapoval, no dia 9 de 

novembro, seguindo-se em dezembro a “Love Baby” de Dora Sequeira. O novo ano 

revelou o artesanato criativo de Teresa Abreu no dia 11 de janeiro. 
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• Mostra de Produtos”, com a participação em presa Monte da Avó, dia 2 de 

novembro e de barras energéticas – BEQ, dia 23. Dezembro levou ao palco do Mercado 

Municipal a empresa Iguana Poética e terminou o ano a revelar sabores de natal com a 

participação da doceira Maria Teresa Neves, Casa Reis e Padaria do Mercado. Em 2020 a 

mostra de produtos deu a conhecer Jardim encantado e as doces sugestões de Magna 

Costa. 

•  “Demonstração Gastronómica” no último sábado de cada mês a Demonstração 

Gastronómica regressa a palco para dar a conhecer as sugestões de conceituados chef’s 

de cozinha e cativar o paladar dos visitantes deste espaço. 

 HASTA PÚBLICA – ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL.  IX.

No âmbito da estratégia municipal de dinamização do Mercado Municipal, de estímulo à 

economia local e promoção de oportunidades para o desenvolvimento de pequenos 

negócios, que são a sua sólida base deste espaço, a Câmara Municipal abriu procedimento 

para Hasta Pública, a realizar no próximo dia 3 de março, referente às seguintes bancas:  

> Bancas B9 e B15 – destinadas à venda de peixes e mariscos, com base de licitação de 

€175,00, sendo o valor mensal a pagar pela banca de € 38,69;  

> Mesa C9 – destinada à venda de produtos autorizados no Mercado Municipal, com base de 

licitação de €50,00, sendo o valor mensal a pagar pela mesa de € 2,58.” 

 MERCADOS X.

c. Mercado Semanal 

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

d. Mercadinho dos Produtores.  

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

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

época. 

e. Feira das Antiguidades e Velharias.  

No terceiro domingo de novembro, dezembro e janeiro de 2020 a Feira de Antiguidades e 

Velharias regressou ao Parque Roberto Nobre, dando oportunidade à descoberta de objetos 

com história. 

f. Mercadinho de Jardim – Artesãos e Produtores.  

O terceiro domingo de novembro e dezembro o Mercadinho de Jardim desafiou os visitantes 

a adquirir ofertas de natal diferentes aos produtores e artesãos locais, em exposição no 

Jardim Carrera Viegas. 
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TURISMO.  

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

a. Núcleo Interpretativo da Estrada Nacional 2. 

Encontra-se concluída a obra do Núcleo Interpretativo da EN 2. Uma intervenção executada 

pela empresa TrunfOriginal Lda. de €32.801,00 co-financiada pelo Plano de Ação de 

Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), que reabilitou o antigo edifício da Seção 

de Conservação da Estrada Nacional 2 que ira acolher um núcleo interpretativo de valorização 

desta estrada histórica, elevando assim o potencial turístico da Rota da Estrada Nacional 2 e 

do território são-brasense.  

A preparação deste novo polo de atracão turística do município contempla ainda a aquisição 

de algum mobiliário e restauro de alguns objetos originais deste espaço histórico que se 

encontram em curso. 

b. Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão. 

Encontra-se concluída a obra de criação do Núcleo Interpretativo da Serra do CaldeirãO. 

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

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

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

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

da Serra do Caldeirão”, sito em Parises.  

Um investimento de €54.901,05, cofinanciado a 70% pelo plano regional – PADRE – Plano de 

Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos. 

Neste momento decorrem os trabalhos de preparação para abertura ao público deste espaço. 

c. Área de Serviço de Autocaravanas 

Consciente das potencialidades do território para atrair novos públicos, a autarquia investiu 

na construção de uma área de serviço de autocaravanas que virá dar resposta a este 

segmento turístico em ascensão. Os trabalhos, adjudicados à empresa Sérgio Caiado 

Raminhos, Lda por €131.419,79 + iva encontram-se a decorrer a bom ritmo e visam dotar este 

novo espaço com capacidade para 25 autocaravanas, um edifício de apoio com receção, 

lavandaria e instalações sanitárias, uma zona comum de convívio coberta com grelhadores, 

mesas e espaço ajardinado, zona de enchimento e descarga de águas residuais ligado às 

respetivas redes públicas, vias de circulação, zonas de estacionamento, iluminação e 

vedação.  

Esta obra integra um projeto intermunicipal, para a criação de uma rede de apoio ao auto 

caravanismo na região do Algarve, no âmbito do CRESC Algarve, integrada no Plano de Ação 

para a Valorização dos Recursos Endógenos. Trata-se de uma operação conjunta entre os 

Municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a Associação In Loco, 

que representa um investimento total que ascende os 590 mil euros, com uma 
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comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER). 

 CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2020 “NO TRILHO DA MEMÓRIA” II.

Em 2020, a Câmara Municipal dá continuidade ao Ciclo de Passeios Natureza com percursos 

temáticos mensais, guiados, que partem à descoberta da história, da cultura e do património 

são-brasenses “no Trilho da Memória”. O primeiro passeio desta nova edição teve início no 26 

de janeiro para descobrir cogumelos de diferentes espécies, típicos do nosso território, e 

prossegue com muitos outros temas que perpetuam a memória são-brasense. 

 “MONUMENTUM” – FESTIVAL DA COMIDA ESQUECIDA III.

A Câmara Municipal apoiou a iniciativa da Cooperativa para o desenvolvimento dos 

territórios de baixa densidade, em parceria com o Museu do Trajo e o Programa 365 Algarve, 

que trouxe ao Museu do Trajo uma experiência culinária inovadora “Monumentum” 

promotora do envolvimento de todos os sentidos em torno dos alimentos e dos sentimentos 

que estes podem transmitir. 

 

 APOIO À COMISSÃO VITIVINÍCOLA DO ALGARVE IV.

A Câmara Municipal apoiou com €150,00 a participação da Comissão Vitivinícola do Algarve 

num evento promotor da região, dando mostra de vinhos a acompanhar pratos confecionado 

por chef’s da região com estrelas Michelin, e música tradicional, a ter lugar no Espaço Espelho 

de Água, em Lisboa, no próximo dia 27 de fevereiro.  

Uma iniciativa de elevada qualidade que visa contribuir para a consolidação da notoriedade 

dos vinhos e de toda a região. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 04/02/2020)  

 

OUTROS ASSUNTOS.  

 ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE LOUVOR V.

a. Voluntariado são-brasense, exemplo de cidadania 

Por ocasião das Comemorações do Dia Internacional do Voluntariado, assinalado no passado 

dia 3 de dezembro, a Câmara Municipal prestou reconhecida Homenagem a todos os 

voluntários são-brasenses, pelo abnegado contributo voluntário, desenvolvido em prol da 

comunidade são-brasense, nobre exemplo de cidadania e altruísmo, que muito dignifica este 
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município e contribui para a construção de um concelho mais desenvolvido, solidário e 

inclusivo. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 10/12/2019) 

b. Paulino Neves - pelo contributo voluntário em prol da valorização do 

património local 

A Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor ao são-brasense Paulino Neves pelo 

abnegado contributo para o conhecimento e preservação do património molinológico do 

concelho, e muito particularmente pela generosa colaboração voluntária, na recuperação e 

posterior  dinamização do Moinho do Bengado, alvo de requalificação por parte do município 

de São Brás de Alportel. Um exemplo de altruísmo e genuína dedicação à Memória da sua 

terra e das suas gentes, ao longo de já 14 anos, durante os quais realiza voluntariamente 

visitas guiadas e interpretadas ao Moinho do Bengado, enriquecendo as visitas com o seu 

valioso conhecimento, de experiência feito. 

Um exemplo maior de cidadania, que muito orgulha o município de São Brás de Alportel. 

(Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 26/11/2019) 

 

c. Maria João Gomes – Participação no Programa “O Artesão” 

A Câmara Municipal atribuiu um voto de louvor à artesã Maria João Gomes, uma das cinco 

mestres artesãs escolhidas a nível nacional para integrar o programa da RTP1 “O artesão”, 

dando a conhecer o seu trabalho quotidiano em prol da valorização da arte tradicional da 

empreita de palma algarvia e dos recursos naturais do território. 

A valorização e inovação de técnicas ancestrais associadas aos trabalhos em empreita de 

palma visam ainda sensibilizar para a utilização de produtos autóctones, ecológicos e 

impulsionadores de uma economia sustentável, que em muito dignificam o município. 

 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 07/01/2020) 

 

d. Sociedade Recreativa Bordeirense  – centenário das charolas de Bordeira 

A autarquia atribuiu um voto de louvor à Sociedade Recreativa Bordeirense – Comissão 

Bordeirense das Charolas, pelo centenário das charolas de Bordeira, extraordinário 

contributo para a preservação e valorização da ancestral tradição popular das Charolas, 

dignificada por diversos grupos ao longo dos anos e cuja tradição impulsionou a criação da 

Sociedade Recreativa Bordeirense. 
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Um século de história que em muito dignifica a Sociedade Recreativa Bordeirense e as gentes 

de Bordeira, bem como toda a região do Algarve, elevando a identidade cultural regional 

presente nas tradições das Charolas. 

 (Conforme deliberação em Reunião de Câmara de 07/01/2020) 

 

 

São Brás de Alportel, 21 fevereiro de 2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal  

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro  


