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I. COVID 19 – ESTRATÉGIA MUNICIPAL, MEDIDAS E AÇÕES  

1. FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA – PLANO DE AÇÃO 

A implementação de medidas e ações de combate e prevenção à propagação do vírus COVID 19, de 

apoio à economia local e de apoio às famílias em situação de fragilidade social que integram uma 

estratégia global de intervenção alicerçada no Fundo Municipal de Emergência continua a ser a 

prioridade da Câmara Municipal para fazer face à atual crise económica e social. 

A continuidade do funcionamento do Refeitório Social Escolar, em formato take away para crianças, 

jovens e famílias economicamente desfavorecidas, o fornecimento de refeições a são-brasense em 

dificuldades acrescidas pela pandemia, através de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, o 

apoio informático a Escolas e alunos carenciados, são alguns exemplos deste apoio social composto 

por inúmeras parcerias e adequação dos serviços sociais municipais à realidade atual. 

Na continuidade das políticas de apoio e incentivo à economia, a Câmara Municipal e no âmbito do 

Plano “SOS Economia Local” a Câmara Municipal ampliou os apoios facultados a outros setores da 

economia afetados, nomeadamente ao setor do alojamento, encontrando-se ainda em análise a 

possibilidade de lançamento de novas medidas. 

Junto se envia em anexo 1, o ponto de situação do Fundo Municipal de Emergência.   

2. CAMPANHAS INFORMATIVAS DE PREVENÇÃO À COVID 19 

CAMPANHA DE INFORMAÇÃO “FIQUE EM CASA” 

Atendendo ao Plano de Comunicação adequado à realidade do país e do município no âmbito da 

COVID 19, a Câmara Municipal deu continuidade à Campanha Informativa nas redes sociais, agenda 

mensal “São Brás Acontece” e redes de mupis do município, de reforço ao apelo nacional “Fique em 

casa” a fim de sensibilizar os cidadãos para a redução de saídas e deslocações ao absolutamente 

necessário, para fins de trabalho, acesso a bens essenciais, saúde ou solidariedade. 

Trata-se de um apelo a uma atitude individual consciente e preventiva com reflexos diretos no 

desenvolvimento da pandemia. 

Neste âmbito prossegue igualmente a Campanha de valorização dos profissionais, em curso desde 15 

de fevereiro e que tem reforçado a necessidade de prevenção e combate à pandemia através dos 

rostos são-brasenses a trabalhar na área da saúde no município e um pouco por todo o país, cujo 

trabalho foi inclusive reconhecido pelo município em voto de louvor.  

3. POSTO DE COLHEITAS “DRIVE THRU”  

A testagem, fundamental no combate à pandemia, foi reforçada em São Brás de Alportel com o 

funcionamento de um Posto de Colheitas para Testes COVID 19, em sistema “Drive Thru”. Um espaço 

instalado pela Administração Regional de Saúde do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal, 

mediante aluguer da tenda para o posto de vacinação e disponibilização de recursos humanos para 

acolhimento e encaminhamento dos utentes. 
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Localizado no Parque de Estacionamento das Piscinas Municipais Cobertas este Drive Thru tem sido 

ativado sempre que há necessidade de realização de um número significativo de testes, para assegurar 

maior celeridade no processo e evitar deslocação de são-brasenses para fora do concelho. 

 

4. PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO. PONTO DE SITUAÇÃO DO 

MUNICÍPIO. 

A Câmara Municipal tem vindo a acompanhar a execução do Plano Nacional de Vacinação contra a 

COVID-19 no município, podendo reportar que a vacina já foi administrada a profissionais de saúde, 

utentes e funcionários dos nossos Lares de Terceira Idade, aos Bombeiros e Agentes de segurança. 

Seguiu-se, após administração da primeira dose da vacina nos profissionais da Administração Regional 

de Saúde do Algarve, utentes e funcionários da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, 

bombeiros da corporação de Bombeiros Voluntários e ambas as doses a todos os utentes e 

funcionários da Casa de Saúde e Repouso de São Brás, seguiu-se a administração da vacina, segundo 

critérios de prioridade aos mais idosos, com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 anos com 

problemas de saúde associados, de acordo com a Norma da Direção Geral de Saúde (DGS). 

Mais recentemente foram igualmente vacinados mais de uma centena de profissionais de educação, 

docentes e não docentes, do pré-escolar e 1ºciclo, no sentido de garantir um retorno à vida escolar 

presencial mais controlado. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal disponibilizou à Administração Regional de Saúde do Algarve, 

desde o arranque do Plano de Vacinação, todos os apoios necessários à sua concretização, entre os 

quais: cedência de transporte para utentes e profissionais de saúde, cedência de espaços que podem 

permitir a criação do Centro de Vacinação Rápida, bem como a colaboração de recursos humanos para 

a realização de contactos. 

CENTRO DE VACINAÇÃO RÁPIDA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Atenta à necessidade imperativa de avançar o mais rapidamente possível com o plano de vacinação e 

na continuidade do apoio prestado na área da saúde, a Câmara Municipal em parceria com a 

Administração Regional de Saúde e a Delegada de Saúde encontra-se a preparar o novo Centro de 

vacinação de São Brás de Alportel, localizado no Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires. 

No sentido de preparar o espaço com reunir todas as condições de segurança e utilização, a autarquia 

adquiriu um frigorifico farmácia para acondicionar as vacinas e ainda 5 baldes de inox para as salas de 

vacinação, num investimento superior a €2.000,00. 

O Centro de Vacinação Rápida irá abrir assim que se iniciar a vacinação em massa contra a COVID 19 

no concelho, de forma a permitir aumentar a capacidade de resposta de vacinação à população, 

evitando ainda deslocações para fora do município. 



 

10 

  

II. SAÚDE  

1. CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO  

No passado dia 3 de março, após 7 anos de acompanhamento e defesa desta unidade hospitalar de 

excelência por parte da Câmara Municipal junto das entidades competentes, o Centro de Medicina de 

Reabilitação do Sul (CMRSUL) retomou o pleno funcionamento com a reabertura total do número de 

camas em internamento ao acolher uma nova valência de reabilitação para doentes pós COVID 19. 

Trata-se de um serviço inovador na área da reabilitação, sob coordenação da equipa do Centro, que 

visa dar resposta adequada a quadros clínicos complexos de doentes COVID 19, sujeitos a ventilação 

mecânica invasiva e que necessitam de programas de reabilitação específicos, mais intensivos, e com 

uma abordagem multidisciplinar. 

Um investimento na saúde dos portugueses, que permitiu a reabertura de mais 25 camas e a 

contratação de pessoal especializado, devolvendo o pleno funcionamento ao Centro de Medicina e de 

Reabilitação Física do Sul, um serviço imprescindível a nível local, regional e nacional. 

2. APOIO INFORMÁTICO AO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 

DO ALGARVE (ACES) CENTRAL 

Na continuidade do trabalho desenvolvido em parceria, entre o município e a Administração Regional 

de Saúde, no qual se integra o Centro de Saúde de São Brás de Alportel, pertencente ao Agrupamento 

de Centros de Saúde do Algarve – ACES Central, a Câmara Municipal apoiou uma vez mais o bom 

funcionamento dos serviços prestados à população, mediante a cedência de equipamentos 

informáticos com acesso à internet ao Centro de Saúde de São Brás de Alportel. Um investimento na 

saúde de toda a comunidade, através da melhoria das condições de trabalho dos profissionais de 

saúde que perante o atual contexto pandémico e dadas as restrições nos contactos presenciais, 

tiveram que recorrer às novas tecnologias para agilizar os processos desta missão comum de 

salvaguarda da população. 

3. DIA MUNDIAL DA SAÚDE 2021 

No passado dia 7 de abril, o município assinalou o Dia Mundial da Saúde com uma ação a nível local, 

mas que teve por objetivo o reconhecimento do  trabalho desenvolvido por todos os profissionais de 

saúde a nível nacional no combate à pandemia. 

No início de um novo ano marcado pelas consequências do coronavírus COVID-19 que tanto tem 

desafiado os sistemas de saúde e que tem tido na “frente de batalha” os profissionais de saúde, a 

Câmara Municipal agradeceu, mediante a distribuição de uma flor simbólica, aos profissionais de 

saúde dos estabelecimentos públicos e privados do concelho, enaltecendo assim o empenho e 

dedicação à causa pública.  
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III. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

1. PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO PÚBLICA – PLANO DE 

RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

Após o Plano de Recuperação e Resiliência ter sido colocado em consulta pública pelo Ministério do 

Planeamento, a 16 de fevereiro, entendeu esta Câmara Municipal apresentar os seus contributos, 

determinantes na programação dos próximos cinco anos, 2021-2026, identificando as linhas de força e 

investimentos a realizar em diversas áreas. Apesar do documento em apresso ser elaborado a nível 

macro, é fundamental que integre também uma lógica de concretização a nível regional e mesmo 

local, dada a eficácia da gestão municipal dos recursos.  

Neste sentido foram apresentados contributos nas seguintes componentes: 1 – Saúde; 3 – Respostas 

Sociais; 5 – Investigação e Inovação; 7 – Infraestruturas, 8 e 9 – Floresta e Gestão Hídrica, dando a 

conhecer projetos e ambições determinantes para o desenvolvimento município e para a região. 

Junto se envia em anexo 2 a Participação do Município no Plano de Recuperação e Resiliência. 

2. DISTINÇÕES DO MUNICÍPIO “PRÉMIO AUTARQUIA DO ANO” 

A 29 de março do corrente ano de 2021, foi rececionada a informação de que o Município de São Brás 

de Alportel foi duplamente premiado no “Prémio Autarquia do Ano 2020/21”, pelo trabalho 

desenvolvido em 2020 nas seguintes áreas:  

  - Categoria: ÁREA SOCIAL / SUBCATEGORIA: COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL  

  - Categoria: ÁREA CULTURAL E PATRIMÓNIO / SUBCATEGORIA: MEDIDAS COVID 19 

O Prémio Autarquia do Ano “Combate à Exclusão Social” reconhece e valoriza o amplo trabalho 

realizado pelo Município, na área social, que deu continuidade às boas práticas de intervenção 

integrada e de trabalho em rede, que em contexto de pandemia, foi fundamental para implementar 

uma estratégia de combate à exclusão social. 

O Prémio Autarquia do Ano: Cultura e Património “Medidas COVID 19” enaltece o trabalho resiliente 

realizado em 2020 em São Brás de Alportel, com a estratégia de adaptação da cultura aos tempos de 

pandemia “Cultura Em Casa”, com o intuito dinamizar e levar cultura e as tradições até às casas são-

brasenses num ano em que os espaços culturais e os eventos presenciais se debateram com fortes 

restrições.  

O “Prémio Autarquia do Ano” é promovido pela Lisbon Awards Group, com o apoio pelo jornal 

económico online “ECO”. Nesta 2ª edição, a iniciativa contou com a participação de 50 municípios 

portugueses e premiou 30 projetos submetidos pelas autarquias às 10 categorias e mais de 25 

subcategorias previstas no regulamento.  

O júri desta edição foi constituído por Miguel Ribeiro Ferreira, diretor executivo da Fonte Viva, Luís 

Nazaré, professor universitário do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, 

Ana Firmo Ferreira, diretora executiva do Lisbon Awards Group, Gonçalo Saraiva Matias, professor 

universitário da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Paulo Padrão, diretor-geral 
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da ECO e, ainda, Teresa Figueira, parceira da Lift Consulting e Presidente da Associação Portuguesa 

das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas (APECOM).”  

 

3. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA DOTAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

> Assistente Operacional - Canalizador 

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, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 2 de março, aprovar a abertura de procedimento concursal para ocupação, por tempo 

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

funções de canalizador. Trata-se de um assistente operacional para reforçar a equipa do Serviço de 

Águas e Saneamento, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos (UASU), da Divisão Técnica 

Municipal. 

> Técnico Superior – Gestão 

Atendendo à necessidade de contratação por tempo indeterminado, de um Técnico Superior, para o 

exercício de funções de Gestão, de modo a reforçar a equipa da Secção de Contabilidade, da Divisão 

Financeira e Patrimonial, foi aprovado por unanimidade, em reunião de câmara de dia 2 de março a 

abertura de um procedimento concursal para o efeito. 

> Dirigente Intermédio de 2º grau – Divisão de Desenvolvimento Social 

Considerando que a estrutura organizacional dos serviços municipais contempla uma Divisão de 

Desenvolvimento Social com lugar previsto no mapa de pessoal em vigor, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 13 de março, a abertura do procedimento 

concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2º grau – Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social, em regime de comissão de serviço, tendo sido igualmente aprovada a 

constituição do júri, para posterior análise em sede de Assembleia Municipal. 

 

RECURSO A RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA  

> Assistente Operacional – Jardineiro 

Atendendo à extrema necessidade de ocupação de mais dois postos de trabalho por tempo 

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

para o Serviço de Espaços Verdes, da Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão Técnica 

Municipal, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 16 de março, a 

contratação por tempo determinado, de dois assistentes operacionais (jardineiros) com recurso à 

utilização da reserva de recrutamento.  

> Assistente Operacional – Cantoneiro de limpeza 
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Atendendo à 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, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara 

de 13 de abril, a ocupação de um posto de trabalho na referida categoria, com recurso à utilização da 

referida reserva de recrutamento.  

4. MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Na continuidade do processo de modernização administrativa em curso pela Câmara Municipal com 

vista a uma melhoria na rapidez, eficácia e acessibilidade de resposta aos munícipes, encontram-se a 

decorrer um conjunto de trabalhos multidisciplinares de conciliação e estruturação desta nova forma 

de atendimento/disponibilização dos serviços online ao público.  

NORMAS DE NORMALIZAÇÃO E CONTROLO DOCUMENTAL E MANUAL DE NORMAS 

GRÁFICAS DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO 

Consciente na necessidade de facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, a simplificação e 

desmaterialização dos procedimentos administrativos, a melhoraria da interoperabilidade e a 

integração de serviços continuam a ser identificados como formas de Poder Local melhor servir os 

cidadãos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de dia 2 de março, a 

proposta de Manual de Normalização e Controlo Documental e Manual de Normas Gráficas da 

Logomarca do Município. 

O Manual de Normalização e Controlo Documental estabelece princípios de normalização da gestão 

da documentação produzida pelo Município, através da definição de regras homogeneizadas de 

criação de documentos que auxiliem a criação de rotinas e práticas comuns, e que permitam uma 

gestão documental mais eficiente, eficaz e de qualidade. Por seu turno o Manual de Normas Gráficas 

da Logomarca do Município materializa as regras gráficas da Logomarca do Município tendo como 

símbolo a Tocha Florida, elemento da Identidade de São Brás de Alportel, que se adequa à imagem 

corporativa e nas comunicações da edilidade, ou por terceiros, já em uso agora com respetivo manual 

de utilização.  

EXECUÇÃO DE PROJETOS 

O Plano de Modernização e Simplificação Administrativa integra um conjunto de ações e medidas 

enquadradas no âmbito de diversas candidaturas e iniciativas e envolve todos os serviços e 

trabalhadores da autarquia. Além de facilitar a vida aos cidadãos, este plano pretende ainda diminuir 

custos que sobrecarregam as atividades económicas e modernizar a administração. 

No âmbito desta estratégia, a autarquia centra esforços na execução de dois projetos carácter 

supramunicipal, nomeadamente o Simplex 2.0 e o Algarve Mais Digital que visa preparar todo o 

sistema informático para acolher o funcionamento dos serviços online, bem como a adaptação dos 

serviços a esta nova vertente de atendimento. A porta digital da autarquia que se abre para todos os 

cidadãos, de forma simples, eficaz e cada vez mais próxima dos cidadãos. 
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IV. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA 

1. PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), e na sequência da 

reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, realizada no passado dia 15 de 

abril, foi aprovado o Plano Operacional Municipal de São Brás de Alportel composto pela 

operacionalização dos meios e articulação de parcerias com vista à otimização de respostas de 

prevenção e combate aos incêndios rurais, tais como ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª 

intervenção, combate, rescaldo e vigilância após-incêndio. 

2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A 

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO 

CALDEIRÃO  

No âmbito das parcerias desenvolvidas pelo município em prol da defesa das zonas rurais e florestais 

do concelho, a Câmara Municipal renovou o Protocolo de colaboração com a Associação de 

Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, aprovado por unanimidade, em reunião de câmara no dia 

30 de março, devidamente adaptado à realidade atual, assinalando assim uma década de trabalho 

conjunto. 

A Associação de Produtores Florestais compromete-se a contribuir para: a valorização da fileira 

florestal, o fomento da proteção florestal e a preservação dos valores naturais da Serra do Caldeirão, 

compatibilizando a utilização das áreas florestais com outras atividades agroflorestais como a silvo 

pastorícia, a cinegética, a apicultura e o turismo rural a par da prevenção e defesa da floresta da Serra 

do Caldeirão contra incêndios rurais. A par destes trabalhos a Associação irá também prestar apoio e 

aconselhamento técnicos, continuar a promover a Zona de Intervenção Florestal da Serra do 

Caldeirão/São Brás de Alportel, assim como sensibilizar a comunidade para o cumprimento da 

legislação em vigor em matéria de limpeza da floresta, do espaço rural para prevenção de fogo. 

Os trabalhos de silvicultura preventiva executados pela associação decorrerão em conformidade com 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. As equipas de Sapadores Florestais da 

associação estarão disponíveis para ser mobilizadas para a vigilância de áreas do concelho definidas no 

Plano Operacional Municipal (POM), para primeira intervenção e apoio ao combate a incêndios rurais 

e ações de rescaldo e vigilância pós-incêndio. 

Esta parceria representa um investimento de €22.000,00 da autarquia na proteção a valorização do 

património natural e florestal da Serra do Caldeirão, sendo a prevenção de incêndios florestais vitais 

para o desenvolvimento sustentável do concelho. 

3. TRABALHOS DE SILVICULTURA PREVENTIVA 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Câmara Municipal adjudicou 

à empresa Daniel dos Santos Rodrigues a realização de trabalhos de silvicultura preventiva em 

diversos sítios do concelho e limpeza de bermas, consistindo na remoção e limpeza de ervas daninhas 

e resíduos nas laterais estradas, numa extensão aproximada de 94Km nas duas laterais da estrada.  
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Um investimento de cerca de €15.510,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, que pretende dar 

continuidade às intervenções realizadas em anos anteriores e que visam contribuir para a minimização 

do risco de incêndios e defesa da floresta. 

4. CONSTRUÇÃO DE NOVO PONTO DE ÁGUA – CABEÇA DO VELHO 

“VALINHOS DE OLIVEIRA” 

Na sequência da aprovação da Candidatura PDR 2020, medida 8.1.3, e após ter efetuado as diligências 

necessárias à prévia definição do local adequado para a construção de um novo Ponto de Água, sito a 

sul da Sede do Futebol Clube da Cabeça do Velho, a Câmara Municipal encontra-se em processo de 

lançamento de consulta prévia para a execução desta importante obra de prevenção de incêndios 

florestais, que integra o Plano de Ação na Prevenção de Incêndios Rurais 2021, em plena Serra do 

Caldeirão. 

5. CAMPANHA FLORESTA SEGURA 2021 

Reconhecendo a importância e fortalecimento de parcerias com as entidades regionais no combate e 

prevenção dos incêndios rurais e na sequência do trabalho de patrulhamento realizado durante a 

Campanha Floresta Segura em 2020, a Câmara Municipal encontra-se novamente a articular com a 

Guarda Nacional Republicana – secção do SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente a 

Campanha Floresta Segura 2021. 

À semelhança do ano transato, a “Campanha Floresta Segura 2021” decorre durante todo o ano de 

2021 e visa a execução do Plano de Monitorização, Sensibilização e Fiscalização, mediante a realização 

de um conjunto de ações de identificação, sensibilização e georreferenciação das situações mais 

críticas de incumprimento dos critérios de gestão de combustível, cujo prazo fixado para a realização 

dos trabalhos no corrente ano termina  dia 15 maio.  

6. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS – TRABALHOS DE 

PREVENÇÃO 

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 do Serviço Municipal de Proteção Civil, 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 da maior relevância, 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 rurais no concelho. 
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V. EDUCAÇÃO 

1. REUNIÃO DIGITAL ENTRE JOVENS BOLSEIROS E O MUNICÍPIO 

No ano em que se assinala uma década de existência do Projeto municipal Bolsas de Estudo de 

ingresso ao Ensino Superior, a Câmara Municipal promoveu, no dia 9 de abril, um encontro online com 

os jovens bolseiros para conhecer melhor estes jovens, as suas realidades e a forma como estão a 

investir no seu futuro. 

Este programa de bolsas de estudo para alunos são-brasenses, oriundos de meios socialmente mais 

desfavorecidos, que frequentam o ensino superior, apoiou até ao momento cerca de meia centena. 

Atualmente, são seis os jovens bolseiros, com formações diversas desde gestão, economia, 

engenharia química e biológica, jornalismo e comunicação, das ciências farmacêuticas, desporto. 

2. CICLO DE CONVERSAS “ESCOLA EM CASA”  

No âmbito do regresso à escola digital, e atenta a um conjunto de questões de adaptação e gestão, a 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas em parceria com o Projeto Jovens 

Seguros <> Famílias Felizes do Espaço Jovem, com a colaboração da Câmara Municipal, do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, da Associação Ensinar a Sorrir e da CONFAP – 

Confederação Nacional de Associações de Pais, encontram-se a promover um conjunto de sessões 

online para apoiar as famílias neste novo contexto escolar online. Estes ciclos de conversas gratuitas, 

mas de inscrição obrigatória, incidiram, no dia 3 de março sobre os “métodos e técnicas de estudo 

eficazes” sob orientação da educadora social Andreia Revez.  

Seguiu-se no dia 17 de março “Usos e abusos das redes sociais” com a participação de Inês Marinho, 

fundadora do Movimento #naopartilhes; Marlene Guerreiro, presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de São Brás de Alportel e Jorge Ascensão, presidente do Conselho Executivo 

da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), numa partilha de experiências e 

conhecimentos, com o objetivo de sensibilizar para este problema transversal e encontrar soluções.  

Em abril, as conversas prosseguiram no dia 7, sob o tema “Sindrome do imperador: como lidar com o 

não”, orientada pela psicóloga Rute Sousa e no dia 21, sob orientação de Ana Catarina Almeida e o 

tema “ Dores de crescimento e sexualidade”. 

VI. JUVENTUDE 

1. PROJETO JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIA FELIZES 

ESPAÇO JOVEM: PROJETO “JOVENS SEGUROS <> FAMÍLIAS FELIZES”  

O projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes II”, sediado no Espaço Jovem, adaptou os serviços 

prestados à população, nomeadamente crianças e jovens, provenientes de contextos familiares mais 

vulneráveis ao atual contexto pandémico. Neste sentido, o projeto encontra-se a prestar. Em formato 

individual acompanhamento psicológico, apoio ao estudo, aconselhamento às famílias, 

aconselhamento desportivo e na área da saúde, oficinas criativas (fotografia, música e teatro). 
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No seguimento deste trabalho o projeto estabeleceu ainda novas parcerias com o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, ao promover intervenções relacionadas com o desenvolvimento de 

competências sempre que necessário, bem como a participação regular no Ciclo de Conversas online 

“Escola em Casa”, mediante a orientação de temas diversos, tais como “ajudar o seu filho a (gostar) de 

estudar com métodos e técnicas de estudo eficazes, entre outras. 

O referido projeto tem ainda desempenhado um papel ativo no apoio à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco de São Brás de Alportel. 

VII. POLÍTICAS SOCIAIS E APOIO À FAMÍLIA 

1. ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO - EXECUÇÃO 

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 Estratégia Local 

de Habitação de São Brás de Alportel.  

A candidatura a apoio do Instituto Nacional de Reabilitação encontra-se aprovada e a após o habitual 

procedimento a Câmara Municipal contratualizou a prestação de serviços técnicos para a elaboração 

da referida Estratégia Local de Habitação 2021-2026 de são Brás de Alportel à Associação Oficina de 

Planeamento e Participação pelo montante de €18.780,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 PROGRAMA HABITACIONAL 1ºDIREITO 

No quadro das políticas de habitação do Município de São Brás de Alportel e no âmbito da elaboração 

da Estratégia Local de Habitação de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal encontra-se a preparar 

uma Candidatura ao Programa 1º Direito, que tem como objetivo assegurar o acesso a uma habitação 

adequada às pessoas ou famílias que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos: 

> Vivam em más condições habitacionais; 

> Estejam em situação de carência financeira;  

> Sejam cidadãos nacionais ou, sendo estrangeiros, reúnem as condições estabelecidas no Programa. 

Este apoio destina-se a pessoas ou famílias, mediante a apresentação, entre 5 e 30 de abril, do 

formulário nos serviços sociais municipais e que se enquadrem numa das seguintes situações:  

> Viver numa habitação própria e permanente em mau estado de conservação que necessita de obras 

de reabilitação/melhoria;  

> Apresentar deficiência ou incapacidade, vivendo numa habitação própria e permanente que 

necessita de obras de adequação;  

> Viver em más condições habitacionais e possuir um terreno para construir a sua primeira habitação 

própria e permanente.  

Este processo encontra-se a ser acompanhado pelos Serviços Sociais do Município, mediante 

marcação de atendimento à segunda e sexta-feira. 
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2. PROGRAMA DE APOIO AO ARRENDAMENTO JOVEM – II 

CONCURSO- 2021 

Na continuidade do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, criado em 2020, com o objetivo de 

apoiar jovens são-brasenses na melhoria das suas condições habitacionais, bem como contribuir para 

a sua autonomização e independência, e na sequência da atribuição de 2 fogos a agregados familiares 

jovens em 2020 e após a abertura de um novo período de candidaturas para atribuição fogos 

habitacionais, ao abrigo do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, a decorrer de 01 de fevereiro 

a 02 de março, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 30 de março, 

a atribuição de mais 3 fogos, dois T0 e um T1. 

3. PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL MÃO AMIGA 

No âmbito do programa de apoio social de cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as 

condições de habitabilidade dos estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras 

de melhoria, reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado 

de e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica. 

Neste âmbito e após a análise da solicitação apresentada por um munícipe, referente à necessidade 

urgente de adaptação de instalações sanitárias para acolher um familiar recentemente diagnosticado 

com uma doença grave que o limita na sua mobilidade, o que o leva a necessitar sair de sua casa, onde 

não tem as mínimas condições de mobilidade, a Câmara Municipal atribuiu, por unanimidade, em 

reunião de câmara de 13 de abril, um apoio financeiro de €1.500 + iva para a execução da referida obra 

de acessibilidade. 

4. HABITAÇÃO SOCIAL – APOIO À JUNTA DE FREGUESIA 

O Município de São Brás de Alportel, atento às necessidades habitacionais das famílias são-brasenses, 

tem vindo a fortalecer parcerias locais com vista a uma melhoria e ampliação dos serviços prestados. 

Neste âmbito e no seguimento do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, aprovado em reunião de câmara de 17 de março de 2020 que veio formalizar um profícuo 

trabalho realizado em parceria, na área da habitação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

em reunião de câmara de 30 de março, a atribuição de €6.000,00 à Junta de Freguesia para fazer face 

ao exigente desafio da manutenção do Parque de Habitação, de modo a assegurar a dignidade, o 

conforto e a acessibilidade à população que dela carece. 

5. FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA -APOIO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Na continuidade do protocolo de colaboração integrado no Plano de Contingência do município de 

São Brás de Alportel – COVID 19 – Fundo Municipal de Emergência, firmado entre a Câmara Municipal 

e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, com o objetivo de criar mais respostas sociais 

em contexto de pandemia e atendendo à execução das ações, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade a 30 de março, a atribuição de um apoio de €3.000,00, para fazer face às despesas 

decorrentes com a distribuição das refeições a agregados familiares vulneráveis, bem como um 
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contributo de cerca de 12,5% para as despesas já realizadas com a aquisição de equipamentos de 

proteção individual, exigente desafio diário em prol prevenção e da segurança de todos. 

6. AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LAR DA SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA 

Na continuidade das boas relações institucionais existentes e em defesa da qualidade de vida dos 

seniores são-brasenses, a Câmara Municipal apoiou, uma vez mais, a Santa Casa da Misericórdia de 

São Brás de Alportel na concretização desta obra da maior importância para o bem-estar e dignidade 

dos seniores e para o apoio às famílias: o projeto de ampliação e de requalificação de todo o Lar da 

Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia. 

Um investimento superior a dois milhões de euros que contempla a ampliação de 12 novos quartos 

duplos, uma sala de estar e de atividades com copa e remodelação do edifício da Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel vai permitir a reposição de 85 camas da capacidade reconhecidas 

no acordo de cooperação com a Segurança Social e dar maior conforto aos utentes. 

Este projeto conta com financiamento por fundos comunitários do Portugal 2020 – CRESCAlgarve, 

mas também com apoio do Fundo Rainha D. Leonor (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e União 

das Misericórdias Portuguesas) e do Município de São Brás de Alportel. 

7. PARCERIA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA. 

Na continuidade de uma política de apoio à igualdade de género e combate à violência, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 30 de março, o pagamento da quota anual da 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, €700,00 para que a mesma continue o seu meritório trabalho em 

defesa de pessoas vítimas de crimes. Este apoio habitual resulta de uma profícua parceria entre ambas as 

entidades, tendo inclusive a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima um polo de atendimento em São 

Brás de Alportel, no Centro de Apoio à Comunidade, ativo inclusive durante a pandemia por telefone ou e-

mail. 

Neste âmbito, tem vindo a ser reforçada a sensibilização mediante campanhas de informação na agenda 

“São Brás Acontece” sobre conselhos úteis de segurança para vítimas de violência doméstica.  

8. PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DESCRIMINAÇÃO 

Na sequência do Protocolo de Cooperação com a CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género, celebrado no passado dia 30 de setembro de 2020, que visa a promoção, execução, 

monitorização e avaliação de medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia 

Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND), aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, em reunião de câmara de 2 de março, as seguintes designações: 

1) Conselheira Local para a Igualdade externa, pela sua comprovada experiência na área e 

conhecimento da comunidade local, a licenciada Maria Eugénia Passos Rosa Narra, professora 

aposentada, que foi Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária José Belchior Viegas de 

1996 a 2004, membro da Assembleia Municipal de 1989 a 2009, entre outras funções;  
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2) Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL), composta pelos seguintes 10 elementos:  

 a) A Vereadora com a área da igualdade - Marlene de Sousa Guerreiro;  

 b) A Conselheira Local para Igualdade interna – Dora de Jesus Graça Barradas;  

 c) A Conselheira Local para Igualdade externa – Maria Eugénia Passos Rosa Narra;  

 d) As/os dirigentes e coordenadora funcional da Câmara Municipal:  

  - Área de recursos humanos – Ema Paula Guerreiro Pinto;  

  - Área do Orçamento – Cederico Vicente Monteiro;  

  - Área do Urbanismo – José Domingos Branco Candeias;  

  - Área da Saúde e Educação – José João dos Reis Gomes da Costa;  

  - Área da Intervenção Social – Dora Bela Baptista Ramires;  

 e) Após a devida articulação com a CIG:  

  - A representante de ONG com intervenção nos domínios da ENIND sedeada em São Brás de 

Alportel – Associação In Loco – licenciada Vânia Dias Martins;  

  - A licenciada em direito Linda Rita de Almeida Oliveira Catarro, especialista que integra a 

bolsa de especialistas da CIG.  

 f) O Presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, João Manuel Fialho Rosa;  

Na sequência da aprovação desta proposta, a equipa reuniu pela primeira vez no dia 7 de abril a fim de 

partilhar algumas perspetivas dobe o futuro trabalho a desenvolver.   

A proposta aprovada em sede de reunião de câmara será remetida para a Assembleia Municipal para 

que, caso entenda, indicar até 3 dos seus elementos para integrarem a Equipa para a Igualdade da 

Vida Local.  

9. DESAPARECIMENTO DA SÃO-BRASENSE ADELINA VIEGAS  

O súbito desaparecimento da são-brasense Maria Adelina Viegas, idosa de 93 anos, residente na 

localidade da Cova da Muda, no passado dia 18 de março, desencadeou um longo processo de buscas 

que envolveu desde logo a pronta colaboração da Câmara Municipal e Gabinete Municipal de Proteção 

Civil no apoio necessário às autoridades e serviços de segurança, comandadas pela Guarda Nacional 

Republicana, que colocaram de imediato no terreno todos os meios, com um vasto contingente e 

enorme diversidade de equipas e recursos especializados.  

Um esforço que incluiu a realização de uma mega operação de busca realizada a 26 de março, que 

juntou 260 militares da GNR, apoiados por um conjunto de entidades de toda a região, bem como 

voluntários e membros da comunidade. 

A Câmara Municipal desenvolveu todos os esforços necessários para o bom funcionamento desta 

nobre missão de busca, tendo inclusive financiado a alimentação dos militares envolvidos, um 

montante superior a €4.000,00. Contudo, todas as ações se revelarem infrutíferas, mas a investigação 

prossegue, na expetativa de se conseguir encontrar esta conterrânea. 
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VIII. DESPORTO 

1. MANUTENÇÃO DO PARQUE DE DESPORTO E LAZER 

PLANO GERAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  

Na continuidade de execução deste plano de manutenção municipal, a autarquia prossegue, por 

administração direta, os trabalhos de conservação, reparação e renovação dos equipamentos dos 

circuitos de manutenção desportiva de ar livre, nomeadamente ao nível das pinturas e reforço na 

estrutura, salvaguardando a integração nos espaços verdes e valorizando a acessibilidade a todos. 

2. TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL 2021 

Referência a nível nacional e internacional, o território são-brasense acolheu nos dias 10 e 11 de abril a 

primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill, num evento totalmente adaptado ao contexto de 

pandemia e que acolheu 150 atletas de 5 nacionalidades diferentes. 

Uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal em colaboração com a associação XDream e a 

Federação Portuguesa de Ciclismo que reforça a promoção desportiva do concelho para a prática 

amadora e competitiva que compõem a vertente de turismo desportivo em ascensão no município. 

O cenário e as condições oferecidas pelo território são-brasense, próximo do mar e de portas abertas à 

Serra do Caldeirão, são propícios à prática do Downhill e atraem anualmente centenas de atletas que 

regressam para estágios de pré-temporada, com vista a uma melhor preparação para os campeonatos 

internacionais. 

IX. CULTURA E PATRIMÓNIO 

1. SÃO BRÁS ACONTECE EM CASA 

PÁSCOA EM CASA  

Na continuidade da estratégia Municipal de valorização e preservação das tradições culturais locais, a 

Câmara Municipal, em parceria com a Associação Cultural Sambrasense, Paróquia de São Brás de 

Alportel, com a colaboração dos Escuteiros e a população em geral, criou o Programa “ Juntos 

celebramos a Páscoa em Casa – unidos pelo coração e pela tradição” composto pela transmissão 

online da celebração eucarística, uma exposição documental, várias exposições físicas e digitais e 

ainda uma instalação artística de uma grande Tocha Florida, exibida no Largo de São Sebastião a 

partir de domingo de Páscoa, 4 de abril. 

A estrutura da Tocha Florida de Homenagem foi construída com o aproveitamento de materiais de 

ferro existentes nas oficinas do município, decorada com 134 vasos de flores e complementada com 

flores campestres alusivas à Festa das Tochas Floridas, levando uma vela no cimo da tocha. Esta peça 

de arte coletiva teve por objetivo assinalar esta época muito acarinhada pelos são-brasenses, prestar 

homenagem aos são-brasenses que sempre deram voz e mãos a esta tradição e lembrar o poeta 

Bernardo de Passos, que inspira a sua terra. 
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O Programa teve início, no Domingo de Páscoa, 4 de abril, com a celebração da Eucaristia da 

Ressurreição numa missa campal com lugares limitados e com transmissão online através das redes 

sociais do Município, seguiu-se o habitual percurso do pároco pelas ruas da procissão. 

No mesmo dia foi publicada no Facebook do Município e da Associação Cultural Sambrasense a  

digital “Baú de Fotografia Digital” , patente em formato físico no átrio da Biblioteca Municipal entre 5 

e 17 de abril. Os visitantes poderão ainda apreciar, no mesmo local e período, os trabalhos vencedores 

do concurso de “Jogos Florais 2021”. 

O átrio do Cineteatro São Brás acolhe também até 31 de abril a exposição “Festa das Tochas Floridas – 

Procissão de Aleluia”. 

QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO – EM CASA”  

A realização anual da Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão”, resulta de uma parceria entre o 

município, a Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica com a colaboração dos 

restaurantes locais e visa a promoção turística do município, potenciando os valores das tradições 

gastronómicas da Páscoa e da dieta Mediterrânica.  

Na edição de 2021, a Câmara Municipal adaptou o formato às restrições decorrentes do contexto de 

pandemia para uma Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” –Em CASA, consistindo em mais 

um apoio ao setor da restauração, tão fustigado pela pandemia, promovendo o respeito pelo 

confinamento e em simultâneo o apoio à economia local.  

A 12.ª Quinzena Gastronómica decorreu de 26 de março a 4 de abril nos restaurantes participantes, 

Cantinho da Lili, Iguarias da Serra, Sabores do campo, Spot da Marta e Tachinho da Avó Luisa, 

funcionando exclusivamente m serviço take away e entrega ao domicílio. 

As normas de funcionamento e participação foram aprovadas por unanimidade, em reunião de 

câmara de 30 de março. 

CARNAVAL EM CASA  

Dada a situação pandémica e na impossibilidade de realizar o programa de Carnaval Tradicional de 

São Brás, o município desafiou as famílias, sobretudo as crianças, a manter o espirito carnavalesco em 

casa e a partilhar, em segurança, registo de edições anteriores dos desfiles de Foliões e Carros 

Alegóricos para recordar posteriormente numa seleção disponibilizada no youtube do município. 

Neste âmbito e de forma a homenagear o município partilhou ainda na agenda mensal “São Brás 

Acontece” de fevereiro a origem do Carnaval Tradicional de São Brás de Alportel, iniciada há mais de 

30 anos pelo são-brasense Luis Correia, popularmente conhecido por “Luis Dos Frangos”. 

SUGESTÕES SÃO BRÁS CULTURA EM CASA  

A pensar na qualidade de vida dos munícipes e na importância da cultura no quotidiano dos são-

brasenses, o município desafiou a recordar os programas culturais online que têm sido realizados: 

exposições, miniconcertos, propostas de atividades para miúdos e graúdos, entre outras propostas 

disponíveis nas redes sociais do município (facebook, Instagram e Youtube) e no MEO Kanal, canal 

205250 ou ainda no sítio do município em www.cm-sbras.pt 

 

http://www.cm-sbras.pt/
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CELEBRAÇÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

A Câmara Municipal assinalou, uma vez mais, o Dia Internacional da Mulher com um programa de 

atividades “Março, Mês de Mulher” de homenagem a todas as mulheres que têm vindo a lutar, através 

dos séculos, pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, por uma sociedade 

verdadeiramente mais inclusiva e mais justa. 

Esta edição especial, adaptada ao contexto pandémico, com transmissão nas redes sociais Facebooke  

Instagram iniciou pelas 10h00 com uma exposição online sobre o Dia da Mulher no facebook da 

Biblioteca Municipal, seguindo-se pelas 17h00 o lançamento das redes sociais do município a 

exposição Virtual “Mulhoriza-te”,das designers de moda algarvias e autoras da marca Less Buy Less 

Ana Eusébio e Catarina Gonçalves. A noite reservou a apresentação online da obra “Estás onde estou, 

estou onde estás” da são-brasense Conceição Valagão, reservando ainda de sexta-feira a domingo nas 

redes sociais do município um Ciclo de Mini Concertos no feminino por vozes femininas são-brasenses.  

Neste âmbito a Câmara Municipal, lançou como habitualmente, mais um marcador alusivo a esta 

efeméride, fazendo chegar também às mulheres de instituições de cariz social e de saúde flores como 

forma de assinalar o dia, o esforço e dedicação destas profissionais ao bem-estar da comunidade. 

2. HOMENAGEM AOS ANTIGOS COMBATENTES 

No ano em que se completam 60 anos desde o início da Guerra Colonial, a Câmara Municipal presta 

Homenagem aos Antigos Combatentes, um momento de elevado significado que pretende abranger 

todos os antigos combatentes, não apenas aqueles que participaram na Guerra Colonial, bem como 

todos os que participaram nas diversas Guerras e Conflitos, nos muitos momentos da História, quer 

em representação, quer na defesa da Pátria Portuguesa.  

Neste âmbito, e no sentido de envolver a comunidade, a Câmara Municipal lançou o apelo a todos os 

antigos combatentes, aos seus familiares e amigos e à comunidade em geral, para que partilhem 

informações, fotografias, memórias de quem serviu a Pátria nesta e noutras Guerras, como seja 

também a 1.ª Guerra Mundial, encontrando-se a organização do programa de iniciativas e de recolha 

de informação sob coordenação do Pelouro do Património.  

Esta homenagem tomará forma mediante um conjunto de iniciativas, com início a 25 de abril de 2021, 

com o objetivo de envolver a comunidade, e consubstanciar-se-á na criação de um MONUMENTO 

AOS COMBATENTES DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, cujo projeto foi aprovado, por unanimidade, em 

reunião de câmara de 16 de março. 

3. COMEMORAÇÕES DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS 

No âmbito da estratégia de valorização e revitalização do Centro Histórico são-brasense, o município, 

sob coordenação do Gabinete Municipal de Reabilitação, assinalou o Dia Nacional dos Centros 

Históricos, 28 de março, com um diversificado Programa de atividades para todas as idades. 

Neste sentido foi preparada uma atividade de carácter lúdico-pedagógico dirigida a famílias e grupos 

escolares, para que a partir de casa, se ficasse a conhecer melhor alguns dos elementos significativos 

da arquitetura do centro histórico de São Brás de Alportel. De participação gratuita e online, os 

munícipes podiam descarregar o manual e obter mais informações em www.cm-sbras.pt ou 

acompanhar na página do Facebook do Município. 

http://www.cm-sbras.pt/
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Para envolver ainda mais a comunidade em torno deste antigo burgo da vila, o município promoveu 

nas redes sociais “Vamos Ouvir o Centro Histórico, pela voz das suas casas…” uma iniciativa, em 

formato adaptado ao contexto de pandemia, com a colaboração de um conjunto de proprietários de 

casas do Centro Histórico, que abriram as portas da sua casa e das suas Memórias. 

O programa reservou, durante a última semana de março, a partilha de memórias fotográficas do 

centro histórico no grupo “São Brás de Alportel Memórias”, a possibilidade de colorir alguns dos mais 

emblemáticos edifícios ou ainda ler o livro “onde moram as casas” com texto de Carla Maia de Almeida 

e ilustrações de Alexandre Esgaio. 

4. FOME – FESTIVAL DE OBJETIVOS, MARIONETAS & OUTROS 

COMERES – 2021| APROVAÇÃO DE CONVITE E CADERNO DE 

ENCARGOS 

A Candidatura “FOME – Festival de Objetivos, Marionetas & Outros Comeres”, desenvolvida no 

âmbito de Programa Operacional CRESC Algarve 2020, – Eixo Prioritário 4 – Reforçar a 

competitividade do território, visa a execução de um projeto de cariz intermunicipal na área da 

programação cultural.  

Neste sentido, e dado não ter sido possível o desenvolvimento do projeto em 2020 por causa da 

pandemia, o programa prossegue em 2021 mediante a aquisição de serviços especializados na área da 

edição de conteúdos, produção de suportes de comunicação e assessoria de imprensa para divulgação 

do programa de eventos de marionetas e gastronomia. Neste âmbito, o valor global apurado para 

2021 é de 12.000,00€ (doze mil euros) acrescido de IVA, correspondendo ao município de São Brás de 

Alportel a comparticipação de €1.000,00, devidamente aprovada, em reunião de câmara de 30 de 

março. Na mesma reunião ficou ainda definido o seguinte: 

 a) O Cabimento do procedimento para o ano de 2021;  

 b) A aprovação da adoção do procedimento para formação do contrato de aquisição de 

serviço por consulta prévia, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), na redação dada pelo Decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto;  

  - E as Peças de Procedimento (Caderno de Encargos e Convite);  

 c) E Ainda, tendo em conta a deliberação camarária de 18 de fevereiro:  

  - Designar, nos termos do art.º 290-A, o Gestor do contrato que conduzirá a Prestação de 

Serviços por parte do Município de São Brás de Alportel, a Dr.ª Custódia Reis devendo os restantes 

municípios designar posteriormente o seu gestor de contrato, para acompanhamento da execução da 

prestação do serviço no seu Município. 

5. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO 

ALGARVE 

Em contexto de pandemia, a valorização cultural e apoio a entidades promotoras de bens culturais foi 

também uma das preocupações da autarquia que renovou o protocolo com a Associação Musical do 

Algarve para 2021. A Associação Musical do Algarve é uma associação de carácter cultural que tem por 
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objetivo, promover, dinamizar e divulgar a atividade cultural e artística, em particular no Algarve, 

Alentejo e no estrangeiro, designadamente através da realização e divulgação de espetáculos 

musicais, músico-teatrais ou multimédia de cariz cultural. Com vista à difusão da música orquestral, da 

música de câmara e da música para instrumentos solistas bem como gerir a orquestra profissional, 

denominada Orquestra Clássica do Sul. Neste âmbito, a Câmara Municipal aprovou, em reunião de 

câmara de 13 de abril o referido protocolo, bem como o pagamento anual de €7.200,00 dividido em 

quatro prestações trimestrais iguais.  

6. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA: BIBLIOTECA EM CASA 

SEMANA DA LEITURA 

De 11 a 15 de março, a Biblioteca Municipal desafiou a comemorar a Semana da Leitura com partilha 

de leituras e sugestões online através do Facebook da Biblioteca. 

TAPETE VOADOR ONLINE 

No dia 13 de março, o Tapete Voador – Papá das Pernas Longas levantou voo virtual rumo à divertida 

história de Nadine Brune-Cosme que, além de ajudar a combater os medos, mostra que não há nada 

que um pai não consiga fazer. 

CRESCER E A PRENDER 

No dia 19, Dia do Pai, a Biblioteca Municipal desafiou a uma divertida atividade alusiva a esta 

efeméride. 

CANTO POÉTICO: VOZES QUE ECOAM EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Biblioteca municipal assinalou o Dia Mundial da Poesia online com uma seleção de textos poéticos e 

seus autores. 

EXPOSIÇÃO “ROBERTO NOBRE” AS MULHERES SOBRE UM TRAÇO DE FASCÍNIO 

No dia 27 de março, a Biblioteca Municipal abriu portas a uma mostra Comemorativa dos 118 anos do 

nascimento de Roberto Nobre, ilustre  cineasta, crítico de cinema e pintor são-brasense cujo legado 

importa passar às gerações vindouras. 

ATELIÊS DE PÁSCOA 

De 29 de março a 2 de abril a Biblioteca Municipal desafiou os mais novos a participar em divertidas 

atividades alusivas à Páscoa. 

7. APOIO À ARTE – CICLO DE EXPOSIÇÕES  

GALERIA MUNICIPAL EM CASA 

As portas voltaram a abrir-se em abril, de 7 a 30, para desvendar “5 artistas, 5 estilos” numa mostra 

conjunta de pintura e cerâmica de Amy madeira, Anabella Villares, Mimi Prosperi, paulo pereira e Rui 

Cristino da Silva. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
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CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 

O Centro de Artes e Ofícios acolheu até dia 7 de abril a exposição fotográfica “Procissão de Aleluia”, da 

Associação Cultural Sambrasense, seguindo-se “Contrastes” de 9 de abril a 30 de junho, uma 

exposição de pintura de autoria de Ana Sota. 

CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL 

O Centro Museológico do Alportel acolhe até dia 30 de abril a exposição “Cimentando”, com peças 

decorativas em cimento de autoria de Tânia Madeira.  

X. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

1. CENSOS 2021 

O INE (Instituto Nacional de Estatística) iniciou em abril de 2021, por todo o país, o XVI 

Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2021), tendo 

sido já feito o recrutamento da equipa que irá desenvolver no terreno esta tarefa.  

Neste âmbito, e de forma a colaborar para o sucesso deste importante trabalho, a Câmara Municipal 

disponibilizou desde logo uma sala do Centro de Artes e Ofícios para todas as reuniões necessárias, 

manifestando também a melhor colaboração com todos os intervenientes. 

Neste momento a estrutura organizacional já se encontra no ativo, composta por: uma delegada 

municipal e uma técnica municipal, um coordenador e um subcoordenador de freguesia e ainda uma 

equipa de 12 recenseadores. A formação para toda a estrutura envolvida decorreu nos dias 29, 30 e 31 

de março, encontrando-se agora a decorrer o processo de disponibilização de códigos aos munícipes, 

no sentido de promover a recolha de informação online. 

Neste âmbito e de forma a contribuir para uma melhor informação/sensibilização da população para a 

importância deste trabalho, a Câmara Municipal lançou uma campanha de informação com a 

colocação de cartazes e mupis em locais estratégicos do município, com reforço nas redes sociais e 

agenda “São Brás Acontece” para dar a conhecer os intervenientes deste processo, reforçar a 

necessidade de resposta, bem como os locais de apoio disponíveis para o efeito. 

2. GEOPORTAL 

A Câmara Municipal continua a investir na modernização administrativa e facilidade de acesso à 

informação online, nomeadamente através do Geoportal, tendo recentemente atribuído à empresa 

WKT – Sistemas de Informação Lda a prestação de serviços de sistema de informação geográfica, 

nomeadamente serviços de Manutenção Evolutiva do Geoportal de forma a garantir o bom 

funcionamento desta plataforma interativa de gestão territorial que alia as potencialidades de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), com as potencialidades de acesso, transferência, 

visualização e manipulação de informação na internet. 
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XI. RENOVAÇÃO URBANA E MOBILIDADE 

1. PLANO DE AÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - PARU  

REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO EXTERIOR DA RETROSARIA TRADICIONAL “4 OLHOS” 

No âmbito do PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana e no seguimento da estratégia de 

renovação urbana implementada pela Câmara Municipal, execução a obra de reabilitação e 

beneficiação da Retrosaria Tradicional “4 Olhos” encontra-se concluída em termos exteriores, 

prosseguindo neste momento os acabamentos interiores e trabalhos de restauro do mobiliário 

existente. 

 Trata-se de uma intervenção executada pela empresa Al-Consige Lda.profunda pelo montante de 

36.597,00 acrescido de IVA à Taxa Legal em Vigor, composta por trabalhos na cobertura e fachada 

exterior com o objetivo de valorizar este elemento do património, assegurando a segurança e 

dignidade a este edifício emblemático da memória são-brasense. 

 

O município integrou este Plano de Ação de Regeneração Urbana em 2016 com mais 13 municípios da 

região que apresentaram projetos a concretizar até 2024. Em 2017, devido à rapidez de execução dos 

projetos, o município foi beneficiado com mais 10% do valor de financiamento previsto. 

Mais recentemente, segundo dados facultados pela  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve- CCDR, o município são-brasense ocupa, a nível regional, o 2º lugar com uma 

concretização do Plano de Ação de Regeneração Urbana e 68% o que irá permitir um reforço de 

financiamento e consequentemente a concretização de mais projetos.  

O reconhecimento agora alcançado surge na sequência da concretização de projetos estruturantes, 

tais como como a Requalificação do Largo de São Sebastião da Rua Gago Coutinho e do troço Sul da 

Av. da Liberdade, a criação de Espaço Memória do Município e toda a reabilitação do edifício do 

município na Rua Teófilo Braga, a reabilitação do Cineteatro – 1.ª fase ao nível da teia de palco e a 1.ª 

fase da Reabilitação do Edifício 4 Olhos, na Loja Tradicional agora em fase final de conclusão. 

2. PAMUS – PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA 

SUSTENTÁVEL 

TERMINAL RODOVIÁRIO “CIRCULAR” 

A conclusão do Novo Terminal Rodoviário dá continuidade à estratégia de mobilidade e 

sustentabilidade, patente no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, defendida pela 

Câmara Municipal.  

Um investimento de €466.191,93 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cofinanciado a 50%, que visa 

dotar o município de um espaço com melhores condições para passageiros e profissionais dos 

transportes públicos, promovendo a sua utilização e consequentemente a redução da pegada 

ecológica. 
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Concluídos os trabalhos do projeto, o espaço encontra-se agora a aguardar a colocação do mobiliário 

urbano e equipamento técnico para a conclusão final deste espaço que virá contribuir em muito para a 

qualidade de vida dos são-brasenses. 

Neste âmbito e no seguimento da parceria estabelecida com o operador de transportes públicos, 

E.V.A Transportes S.A, encontra-se em curso um plano de dinamização e conceção do espaço de 

apoio, integrando também a vertente de bilheteira, no sentido de facilitar e melhorar o atendimento 

ao público. 

PLANO DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS 

DE PASSAGEIROS - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL  

Constituída pelos 16 municípios do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve desenvolve 

trabalho em diversas áreas de intervenção, em prol do desenvolvimento e defesa dos interesses da 

região e das suas populações. Neste âmbito e no seguimento da aprovação, em reunião de Conselho 

Intermunicipal de dia 5 de março foi definido o valor da contribuição dos municípios para acesso ao 

financiamento do PART- Plano de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos coletivos de 

passageiros.  

Assim sendo e dada a pertinência deste contributo no acesso e incentivo à utilização dos transportes 

públicos de passageiros, imprescindíveis aos cidadãos, e à redução da pegada ecológica, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 13 de abril o pagamento de €10.730,59 

correspondente ao montante definido para o município de São Brás de Alportel. 

3. REDE VIÁRIA MUNICIPAL  

MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL 

A segurança rodoviária é considerada prioritária para a Câmara Municipal que, cumprindo um plano de 

gestão criterioso e consciente, tem levado a efeito por administração direta inúmeras ações de 

desbaste/poda de arbustos e árvores que ocupam a via pública, salvaguardando assim a segurança de 

pessoas e bens. Os trabalhos em plena execução integram a limpeza de ramos de árvores e arbustos 

que se encontrem a obstruir a circulação rodoviária, melhorando assim as condições de visibilidade do 

trânsito. 

REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 517 

No âmbito do Plano Municipal de reparação e reabilitação da rede viária municipal, executado 

anualmente de forma programada e regular, a Câmara Municipal adjudicou à empresa Candeias & 

Silva, Lda. a obra de “Reabilitação da Estrada Municipal 517”, que liga a estrada 514 desde o 

cruzamento da Alfarrobeira da Tumba, passando pelo Peral até ao limite do concelho. 

Em plena execução este investimento de € 187.101,82 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, integra 

trabalhos de reabilitação do pavimento, execução de drenagens de águas, e ainda a sinalização 

vertical e horizontal, que visam garantir a qualidade e segurança da via. 
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4. MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL  

A Câmara Municipal dispõe de um conjunto de transportes municipais que garantem uma prestação 

de serviços eficiente à população, quer em termos escolares, sociais, desportivos, entre outras áreas 

de apoio. Neste sentido, é imprescindível a manutenção regular das viaturas, tendo a autarquia 

investido recentemente cerca de €8.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, em pequenas 

reparações essenciais à segurança e conservação dos veículos. 

XII. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

1. GESTÃO DE RESÍDUOS 

LAVAGEM DE CONTENTORES 

A lavagem dos contentores é um procedimento absolutamente necessário para a manutenção da 

saúde pública. Com esta preocupação, o Município procedeu à adjudicação do fornecimento de 

produtos de elevado desempenho para lavagem de contentores à empresa NCH Portugal, Lda, no 

valor de €1.764,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. LIMPEZA E GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E JARDINS 

A manutenção dos espaços verdes, essenciais para a qualidade de vida da população são-brasense, faz 

parte das prioridades da Câmara Municipal que investiu recentemente mais de €7.000,00 na aquisição 

de diversos equipamentos, nomeadamente moto serra e roçadoura, escarificador, cortador de relva, 

tesouras para sebes e tesouras de poda, bem como plantar ornamentais, entre outros produtos. 

Os equipamentos e materiais acima referidos destinam-se aos 4 trabalhadores recentemente 

contratados para os serviços de jardinagem da autarquia, numa ótica de valorização dos recursos 

humanos e prestação de serviços por administração direta, em detrimento da contratação de serviços 

a empresas externas. 

Dos espaços verdes intervencionados, a Câmara Municipal garante ainda através da contratação de 

serviços externos para a manutenção dos jardins escolares, num investimento de €15.120,00 e do 

Centro de Saúde, no valor de €650,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS NO ECOPONTO 

Na continuidade de uma estratégia de sensibilização para a adoção de hábitos mais amigos do 

ambiente, a autarquia tem veiculado, através da agenda mensal, informações sobre a importância da 

separação de resíduos nos ecopontos para que estes sejam reciclados. Apela-se ainda a uma maior 

consciencialização relativamente à necessidade de redução do lixo produzido, que não sendo 

separado é encaminhado para aterro e pago à tonelada, consistindo numa avultada fatura para a 

Câmara Municipal e para o meio ambiente. 
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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO: NÃO DEPOSITE AS CINZAS NO CONTENTOR  

Atenta a diversas ocorrências de incêndios em contentores de resíduos urbanos provocados pela 

colocação indevida de cinzas incandescentes, a Câmara Municipal continua a sensibilizar a população 

para evitar este comportamento de risco, através da uma campanha de informação/sensibilização na 

Agenda “São Brás Acontece” para o acondicionamento e depósito correto destes resíduos e evitar 

incêndios na via pública. 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DIA NACIONAL DA AR – CAMPANHA POR UM PAÍS COM BOM AR 

No âmbito da estratégia Municipal de qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável do 

município, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em reunião de câmara de 30 de março, o 

protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente para a divulgação e promoção da 

Campanha “Por um País com Bom Ar”, lançada no Dia Mundial do Ar como objetivo de destacar a 

importância da qualidade do ar e sensibilizar a população para a necessidade de conhecer e atuar com 

vista à proteção e melhoria deste recurso indispensável à vida. 

Trata-se de uma matéria de extrema relevância para o município, amplamente reconhecido como 

“Terra de Bons Ares”, facto que impulsionou a construção do Sanatório Vasconcelos Porto, em 1918. 

Neste âmbito o município encontra-se a promover uma Campanha de marketing turístico assente na 

valorização histórica da qualidade do ar do território são-brasense, complementada com a divulgação 

no site do município, redes sociais e meios de comunicação físicos da informação disponibilizada no 

site da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Ciente da importância da sensibilização para esta matéria junto das gerações mais jovens, o Município 

com a cooperação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas vai facultar cartazes, folhetos e 

vídeos da campanha à comunidade escolar. 

Na continuidade desta Campanha, o município tem vindo a divulgar curiosidades sobre a qualidade de 

bom ar no concelho, encontrando-se previstas outras iniciativas de reforço deste importante 

contributo na diferenciação e posicionamento turístico do território são-brasense. 

DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA 

O Dia Internacional da Floresta foi assinalado em parceria pela Câmara Municipal e o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas com uma ação de sensibilização em defesa da floresta que integrou a 

plantação de uma árvore com o apoio de uma turma do 1º ciclo, um gesto simbólico, que pretendeu 

sensibilizar os mais jovens para a importância das árvores no equilíbrio e qualidade ambiental do 

município e do planeta. 

O aguardado momento de plantação decorreu no recinto da Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos, 

para o qual foi escolhido um plátano. 
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DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

Na edição deste ano do Dia Mundial da Água, 22 de março, as Nações Unidas desafiaram à 

participação numa Campanha Pública Mundial de partilha de histórias e experiências sobre o valor da 

água nas redes sociais. O município associou-se uma vez mais às celebrações desta importante data 

ao partilhar e sensibilizar a população para esta iniciativa através da agenda “São Brás Acontece” de 

março e reforçar assim o papel ativo de cada cidadão nesta missão comum de utilização eficiente da 

água, um recurso cada vez mais escasso. 

XIII. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

1. APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

A Câmara Municipal tem vindo a implementar a estratégia Municipal de Eficiência Energética, 

mediante a execução de diferentes projetos em edifícios municipais ou através do apoio a associações 

locais que garantem o aproveitamento de fundos específicos para a eficiência de espaços associativos 

de utilidade pública. Neste âmbito, e na continuidade de outras parcerias já concretizadas no âmbito 

do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2020), a Câmara Municipal aprovou, 

por unanimidade, em reunião de Câmara de 16 de março, um apoio extraordinário no valor de 

25.000,00€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel para efeitos 

de apoio à execução do projeto da candidatura ao PRID 2020, Melhoria de Eficácia energética do 

pavilhão Desportivo do Quartel dos Bombeiros. 

Um investimento na qualidade de vida da população, mediante o aumento e melhoria dos espaços 

desportivos do município, mas também num futuro mais sustentável e amigo do ambiente. 

XIV. ÁGUAS E SANEAMENTO 

1. PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Na continuidade da implementação do Plano Municipal de Eficiência Hídrica que tem como eixo 

prioritário a redução de perdas de água no sistema de abastecimento, a Câmara Municipal efetuou 

recentemente um conjunto de trabalhos de manutenção e melhoria no abastecimento de água. Um 

investimento prioritário de mais de €8.000,00 concretizados em diversos espaços, entre os quais a 

montagem e desmontagem da bomba de água (reparação) do furo da Cabeça do Velho, a aquisição de 

Eletrobomba Grundfos CR4-100, para a Estação Elevatória de Águas – Bico Alto, a aquisição de 

reagentes e filtros para tratamento de água de abastecimento público, a limpeza e aplicação de 

químicos em diversas fontes do concelho, entre outras intervenções que visam permitir e garantir 

melhores condições no abastecimento de água, bem como responder eficazmente ao Plano Municipal 

de poupança de água. 
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2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PLANO MUNICIPAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA 

No âmbito do Plano Municipal de Eficiência Hídrica, a Câmara Municipal encontra-se a implementar o 

serviço de telegestão que tem por objetivo uma monotorização rápida e eficiente das perdas de água. 

Atualmente encontra-se em fase de audiência prévia o concurso público de colocação de 17 

caudalimetros, num investimento superior a €50.000,00, com financiamento a 70% no âmbito da 

candidatura ao Programa de Estabilização Económica e Social da Candidatura, em toda a rede de 

distribuição de água, o qual irá permitir uma monitorização do sistema identificando eventuais perdas 

de água nas várias zonas de medição e controlo (ZMC) e rápida resolução. 

Sendo um dos objetivos da autarquia a substituição de contadores foram substituídos mais de uma 

centena de contadores, sendo que na zona serrana a substituição de contadores também tem 

decorrido a bom ritmo, prevendo-se a conclusão desta área em particular no mês de maio. 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No Regulamento Municipal de Serviço de Abastecimento Público de Água de São Brás de Alportel 

encontra-se concluído, tendo sido publicado em Diário da República no dia 7 de abril, com entrada em 

vigor 15 dias após a sua publicação. 

 

XV. BEM-ESTAR ANIMAL 

 

1. PREVENÇÃO E CUIDADOS PRESTADOS AOS ANIMAIS ERRANTES  

Empenhada na resolução dos problemas associados aos animais errantes no município, a Câmara 

Municipal em estreita colaboração com a Associação Coração 100 Dono e o Consultório Veterinário 

Municipal têm vindo a reforçar as ações de recolha, tratamento e sensibilização para a adoção e não 

abandono animal.  

O abandono animal é um flagelo a nível nacional, que tem vindo a ganhar contornos ainda mais 

preocupantes em tempos de pandemia, implicando uma ação e capacidade de resposta cada vez mais 

exigente. 

RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES 

No âmbito do trabalho desenvolvido no município em parceria com a Associação Coração 100 Dono e 

após verificação, identificação e preparação do espaço para acolher os animais errantes da via pública, 

o município, com o apoio do Consultório Veterinário Municipal procedeu à recolha de duas matilhas de 
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animais de grande porte, habitualmente reunidos nas proximidades do Intermarché. Uma intervenção 

morosa, com recursos a sedativos, transporte e adaptação dos animais ao seu novo espaço, sob 

coordenação da Associação parceira. 

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DESPARATIZAÇÃO 

Na continuidade do trabalho desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal e a Associação 

Coração 100 Dono, e dada a necessidade regular de desparatização dos animais errantes, de modo a 

evitar a propagação de doenças, a autarquia adquiriu recentemente medição para esse efeito no valor 

de aproximadamente € 1.500,00 acrescidos de IVA à Taxa legal em vigor. 

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL 

Atenta ao crescente número de animais errantes, a Câmara Municipal adquiriu recentemente rações 

para animal no valor de € 1.606,03 acrescidos de IVA à Taxa legal em vigor para fazer face às 

necessidades dos animais abandonados. 

 

2. AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO 

E CAPRINO DO CONCELHO DE ALCOUTIM. PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO. 

A Pecuária representa um setor relevante para a economia local, gerador de riqueza e emprego para 

muitas famílias. Contudo, esta atividade carece de um controlo sanitário periódico, de forma a 

prevenir e combater doenças infeciosas e parasitárias e melhorar as condições de higiene das 

explorações. Neste âmbito e à semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, em reunião de câmara de 16 de março, o protocolo de colaboração com o Agrupamento 

de Defesa Sanitária de Alcoutim e os Municípios de Alcoutim e Loulé com vista à promoção da saúde 

pública e veterinária, com um custo de 750,00€ anuais para o município são-brasense.  

XVI. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

1. APOIO À ECONOMIA LOCAL E AO EMPREENDEDORISMO EM 

CONTEXTO DE CRISE 

  PLANO “COVID 19: SOS ECONOMIA LOCAL” 

RENOVAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA LOCAL 

Na continuidade das políticas de apoio à economia local que têm sido desenvolvidas pelo município 

para responder a esta crise, provocada pela Pandemia, a Câmara Municipal previu no seu Orçamento 

para o ano de 2021 a manutenção do Fundo de Emergência COVID-19, no seio do qual se desenvolve o 

Plano SOS Economia Local COVID-19, constituído por um conjunto de medidas de minimização de 

impacto económico-social. Considerando que este Plano integra, entre outras, as seguintes medidas 
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de apoio aos comerciantes e empresários, com atividade suspensa devido às regras decretadas pelo 

segundo confinamento geral, designadamente: 

> Medida 1 | ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE  

> Medida 2 | ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TARIFAS FIXAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS  

> Medida 6 | SERVIÇO MUNICIPAL DE ENTREGA AO MUNICÍPIO PARA APOIO AO 

COMÉRCIO NÃO ALIMENTAR  

> Medida 9 | VALE RENDA- PROGRAMA DE APOIO EXCECIONAL E TEMPORÁRIO (COVID-

19) a RENDAS COMERCIAIS  

> Medida 10 | VALE LOJA - PROGRAMA DE APOIO EXCECIONAL E TEMPORÁRIO (COVID-19) 

AOS EMPRESÁRIOS COM ESTABELECIMENTO PRÓPRIO  

No sentido de promover a acessibilidade aos munícipes e eficácia na disponibilização destas medidas 

junto dos empresários e comerciantes a quem se destinam, foi criado o Balcão “SOS Economia Local”, 

que atendeu até ao passado dia 25 de fevereiro 142 candidaturas válidas, devidamente analisadas e 

validadas pelo Gabinete do Empreendedor. 

Neste âmbito, a autarquia aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 2 de março, a 

atribuição do primeiro conjunto de 367 apoios, a 136 estabelecimentos, num valor global de 39.496,37 

euros, relativos às Medidas 1, 2, 6, 9 e 10 do Plano de Apoio SOS Economia Local, conforme quadro 

resumo abaixo e mediante homologação da lista anexa:  

 
Comércio Serviços 

Rest. 
Total 

similiares 

Estabelecimentos/empresas 

contactados 
42 49 92 183 

Candidaturas apresentadas 36 41 65 142 

Candidaturas em condições de 

aprovação 
36 41 59 136 

Medidas Vale Renda em condições de 

aprovação 
24 22 41 87 

Valores Vale Renda/mês 3.398,76 € 2.399,40 € 5.619,89 € 11.418,05 € 

Valores Vale Renda/3 meses 10.196,28 € 7.198,20 € 16.859,67 € 34.254,15 € 

Medidas Vale Loja em condições de 

aprovação 
13 14 18 45 

Valores Vale Loja 1.479,33 € 1.743,77 € 2.019,11 € 5.242,21 € 

Total Medidas Vale Renda + Vale Loja 37 36 59 132 

Valor Total de Medidas Vale Renda + 11.675,61 € 8.941,98 € 18.878,78 € 39.496,37 € 
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Vale Loja 

Total de medidas em condições de 

aprovação * 
100 99 164 367 

  

No seguimento deste trabalho foi aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara de 16 de março, 

a atribuição do segundo conjunto de 17 apoios, a 8 estabelecimentos, relativos às Medidas 1, 2, 6, 9 e 

10 do Plano de Apoio SOS Economia Local, conforme quadro resumo abaixo, sendo que o valor global 

das medidas 9 e 10, a que correspondem os Vales Renda e Loja tem um valor global de 1.356,66 euros.

   

 
Comércio Serviços 

Rest. 
Total 

similiares 

Estabelecimentos/empresas contactados 0 0 0 0 

Candidaturas apresentadas 1 1 6 8 

Candidaturas em condições de aprovação 1 1 6 8 

Medidas Vale Renda em condições de aprovação 1 1 1 3 

Valores Vale Renda/mês 142,22 € 126,67 € 83,33 € 352,22€ 

Valores Vale Renda/3 meses 426,66 € 380,01 € 249,99 € 1.056,66 € 

Medidas Vale Loja em condições de aprovação 0 0 2 2 

Valores Vale Loja 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 

Total Medidas Vale Renda + Vale Loja 1 1 3 5 

Valor Total de Medidas Vale Renda + Vale Loja 426,66 € 380,01 € 549,99 € 1.356,66 € 

Total de medidas em condições de aprovação * 3 2 12 17 

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 30 de março, a atribuição de 

7 apoios a 4 estabelecimentos, relativos às medidas acima referidas, e que correspondem a Vales 

Renda e Loja num valor global de 224,00 euros;   

  Comércio Serviços 
Rest. 

Total 
similares 

Candidaturas apresentadas 1 3 0 4 

Candidaturas em condições de aprovação 1 3 0 4 

Medidas Vale Renda em condições de aprovação 0 1 1 3 

Valores Vale Renda/mês 0€ 0€ 0€ 0€ 

Valores Vale Renda/3 meses 0€ 0€ 0€ 0€ 



 

36 

  

Medidas Vale Loja em condições de aprovação 1 1 0 2 

Valores Vale Loja 0,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 

Total Medidas Vale Renda + Vale Loja 1 1 0 2 

Valor Total de Medidas Vale Renda + Vale Loja 114,00 € 110,18 € 0€ 224,00€ € 

Total de medidas em condições de aprovação * 3 4 0 7 

RENOVAÇÃO DO ALARGAMENTO DE ESPLANADAS – MEDIDA 5 

No âmbito do Plano “SOS Economia Local” e com o objetivo de minimizar o impacto do Estado de 

Emergência para a economia local, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 2 de março o seguinte:  

“a) Autorizar o alargamento de esplanadas, com carácter provisório e excecional, até ao final 

do ano de 2021, sempre que tal facto seja legal e tecnicamente possível;  

b) Que, para esse efeito, os estabelecimentos comerciais interessados devem apresentar 

requerimento prévio à Câmara Municipal, com proposta de alargamento da esplanada;  

c) Que os requerimentos serão objeto de análise pelos serviços municipais competentes no 

sentido de ser verificado o cumprimento da legislação em vigor e a salvaguarda da segurança 

rodoviária;  

d) Que o Município de São Brás de Alportel pode fazer cessar a autorização provisória e 

excecional, caso seja verificado, pelo Serviço de Fiscalização Municipal ou forças de 

segurança, o incumprimento das medidas de segurança e proteção por parte dos 

estabelecimentos em causa ou em consequência de alterações à regulamentação da aplicação 

do estado de emergência pelo Governo.”  

NOVA MEDIDA DE APOIO AO SECTOR DE ALOJAMENTO 

No âmbito do Plano “SOS Economia Local” e com o objetivo de minimizar o impacto do Estado de 

Emergência para a economia local, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de 

câmara de 2 de março o alargamento aos estabelecimentos de hotelaria e alojamento local, cruciais 

para a atratividade do município, das medidas 1 e 2, conforme abaixo descrito, e nos termos das 

propostas específicas aprovadas em reunião de câmara de 21 de janeiro:  

 1. ALARGAMENTO, ATÉ AO FINAL DO ANO DE 2021, DA MEDIDA DE ISENÇÃO DE TAXAS 

DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE;  

 2. ALARGAMENTO, ATÉ AO FINAL DO ANO DE 2021, DA MEDIDA de ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DAS TARIFAS FIXAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

URBANOS (Este ponto aplica-se apenas a titulares de contratos de abastecimento de água – do tipo 

“Utilizadores Não Domésticos”) 

Um apoio considerado, após auscultação do Gabinete do Empreendedor do Município junto dos 

agentes económicos locais, para aferir a sua realidade e necessidades.  

A proposta aprovada, seguirá, como habitualmente para ratificação em sede de Assembleia Municipal. 
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APOIO AO SETOR DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES –VALE “RESTAURANTEM TAXI” 

NORMAS DE ATRIBUIÇÃO 

Na continuidade da estratégia de apoio municipal à economia local, e na sequência da aprovação, a 21 

de janeiro da Medida de Apoio ao Setor a Restauração e Similares, no sentido de apoiar o Serviço de 

Transporte ao Domicílio, para que a comunidade possa usufruir das refeições dos nossos restaurantes 

e similares, sem necessidade de sair de casa, prevenindo potenciais riscos de contágio, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 2 de março, as Normas de Atribuição 

dos Vales “Restauranteem táxi”. 

Resultante da auscultação do Gabinete do Empreendedor do município ao setor da restauração ficou 

definido o lançamento desta nova medida VALE “RESTAURANTEmTAXI” para concretização do 

Serviço de Entrega de Refeições servidas pelos restaurantes do concelho, com recurso aos taxistas 

locais, nos termos abaixo descritos:   

 1. Caberá ao município a atribuição mensal, por um período de 2 meses, a começar no 

corrente mês de março, de um conjunto de Vales “RESTAURANTEmTAXI“, aos estabelecimentos de 

restauração e similares que se adaptaram ao regime alternativo de fornecimento de refeições, 

conforme informação disponibilizada aos Serviços Municipais.  

 2. Pretende-se com esta medida apoiar este setor restauração e similares, contribuindo para a 

redução das despesas decorrentes com o transporte ao domicílio e em simultâneo, apoiar o setor dos 

taxistas, ambos setores fortemente penalizados pela crise.  

 3. Os Vales RESTAURANTEmTAXI serão custeados pelo município e utilizados pelos 

restaurantes aderentes, unicamente para serviço de transporte ao domicílio das suas refeições, no 

território do concelho, a realizar por taxistas com atividade sediada na Praça de Táxis de São Brás de 

Alportel.  

 4. A adesão a esta medida carecerá de candidatura a realizar pelo restaurante, junto do Balcão 

SOS Economia Local.  

 5. O número de vales a atribuir poderá variar em função do número de estabelecimentos 

aderentes, estimando-se um valor médio mensal de 100 vales RESTAURANTEmTAXI referentes a 

cada taxista, estimando-se um valor de custo desta medida de 5.000€.  

 6. Serão posteriormente divulgadas as normas específicas deste serviço. 

APOIO AO COMÉRCIO LOCAL – LANÇAMENTO DAS COLEÇÕES PRIMAVERA/VERÃO 

Na continuidade das políticas de proximidade e apoio ao comércio local, “Compre Cá Dentro, a 

Câmara Municipal promoveu e apoiou o lançamento das novas coleções Primavera/Verão, em formato 

adaptado, nas redes sociais dos estabelecimentos, como forma de dinamizar a economia local. Neste 

sentido, foram dados a conhecer os links das redes sociais de mais de uma dezena de 

estabelecimentos com as datas e horas das apresentações das coleções. 
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3. DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 

FEIRAS E MERCADOS DE LEVANTE – DECRETO Nº6/2021 DE 3 DE ABRIL 

No âmbito do reforço das medidas de contenção do contágio pelo Coronavírus COVID19 patentes no 

Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 6/2021, de 3 de abril e, atendendo ao exposto no 

artigo 22.º e após auscultação do Grupo de Trabalho Municipal COVID-19, foi decretado por despacho 

a autorização para o funcionamento do mercado semanal de sábado e Mercadinho mensal de Jardim – 

artesãos e produtores, tendo por pressuposto o cumprimento de todas as medidas de segurança 

impostas. Manteve-se a suspensão da Feira de Antiguidades e Velharias, dado integrar um calendário 

regional, promover a circulação entre concelhos e ter uma dimensão maior, dificultando o controlo de 

acessos. 

PROGRAMA DE ATIVIDADES AOS SÁBADOS 

No mês de março, o Mercado Municipal foi palco de diferentes mostras de produtos com a 

participação de Artes & Deco Chic e da Malagueta Encantada. Neste mês especial, os Sabores de 

Páscoa marcaram presença aos sábados pela mão das pastelarias Dofir, Mónica Guerra e Casa Reis. Os 

sabores de Páscoa prosseguiram em abril na companhia de Twins Cake, Padaria do Mercado e Maria 

Teresa Neves. 

A mostra de artesanato contou com a participação, em abril de Maria Alexandra Galvão, Élia 

Gonçalves e os produtos de Green Vide e Fazenda do Cré.  

4. MERCADOS 

MERCADINHO DOS PRODUTORES 

O Mercadinho de Produtores retomou a sua atividade no Espaço Polivalente do Mercado Municipal 

nas manhãs de sábado, com cumprimento de um conjunto de regras de segurança, nomeadamente 

redução de bancas ocupadas e condicionamento das entradas. 

REDE REGIONAL DE MERCADOS 

O Mercado Municipal de São Brás de Alportel integra um projeto de valorização e dinamização 

regional de Mercados, no âmbito do Plano Regional “PADRE”, dinamizado pela Associação Vicentina. 

 

XVII. TURISMO 

1. COMEMORAÇÃO DIA NACIONAL DOS MOINHOS 

No Dia Nacional dos Moinhos, a Câmara Municipal reconheceu a importância deste legado ao 

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

um encontro intercultural entre o moleiro Paulino que há 15 anos é um colaborador assíduo na 

dinâmica do Moinho e um casal de residentes estrangeiros holandeses amigos e defensores dos 

moinhos para um diálogo em torno das vivências deste espaço recentemente intervencionado para a 

manutenção da roda dentada e das traves, bem como a colocação de novas velas. Este casal 
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entusiasta do conhecimento e preservação dos moinhos disponibilizou-se a realizar um projeto de 

voluntariado para a realização de visitas guiadas ao Moinho do Bengado. 

Neste âmbito, posteriormente, no dia 22 de abril, Dia da Terra, decorreu uma visita com entrega 

simbólica da chave o moinho ao casal de voluntários. O arranque do projeto de voluntariado terá lugar 

no próximo dia 2 de maio. 

2. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RÉPLICA DO HIDROAVIÃO 

“SANTA CRUZ” 

A réplica em tamanho real do hidroavião “Santa Cruz” , de autoria de Carlos de Oliveira Correia, 

patente no jardim exterior das Piscinas Municipais Cobertas é uma obra de arte amplamente visitada, 

consistindo num polo de atratividade turística e de homenagem ao feito histórico da primeira 

travessia aérea do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

Inaugura no âmbito das Comemorações do 95.º Aniversário da primeira travessia aérea do 

Atlântico Sul, em 2017, a instalação artística será alvo de intervenção, tendo sido adquiridos 

para o efeito materiais e serviços especializados para os trabalhos de conservação, num 

investimento superior a €4.000,00 acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

1. ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS 

Está neste momento em fase final de conclusão a Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de 

Alportel, integrada no Plano de Ação para a Valorização dos Recursos Endógenos, no âmbito do 

CRESC Algarve, estando prevista a sua abertura em breve. 

Trata-se de um investimento nas potencialidades turísticas do território são-brasense, no valor de 

€131.419,79 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cofinanciado a 70%, executado pela empresa 

Sérgio Caiado Raminhos, Lda. e que visa cativar um segmento de mercado em ascensão. 

Este novo espaço de acolhimento turístico está preparado para acolher 25 autocaravanas e é 

composto por outras infraestruturas de apoio, nomeadamente: 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. 

2. PROJETOS DE VOLUNTARIADO  

Na continuidade de parcerias de valorização e promoção turística do município, a Câmara Municipal 

encontra-se a desenvolver novas parcerias de voluntariado. Neste sentido foi recentemente firmada 

uma nova parceria que irá permitir, durante a época baixa, a dinamização regular do Moinho do 

Bengado, com visitas guiadas, à 4ª de manhã e 5ª feira à tarde, mediante marcação prévia no Posto de 

Informação Turística municipal. 

A área do turismo foi igualmente contemplada com novas voluntárias de apoio ao Posto de 

Informação Turística Municipal e à Casa memória da EN 2, que irão reforçar o trabalho de voluntariado 

desenvolvido no Posto de Informação Turística desde a sua abertura ao público e que garante o seu 

funcionamento ao fim de semana, da parte da manhã. 
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Um serviço de voluntariado em plena expansão que revela o envolvimento crescente dos são-

brasenses e de novos residentes na valorização turística da nossa história e património local. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS 

1. ATRIBUIÇÃO DE VOTOS DE LOUVOR 

AO COMANDO REGIONAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE FARO E DEMAIS 

ENTIDADES E CIDADÃOS ENVOLVIDOS NA MISSÃO DE BUSCA DE ADELINA VIEGAS 

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na Reunião de Câmara de dia 30 de março, um voto de 

louvor ao Comando Regional da Guarda Nacional Republicana de Faro, na pessoa do seu Comandante 

Coronel Pedro Oliveira e demais entidades e cidadãos envolvidos na missão de busca de Adelina 

Viegas. Foram dias de incansáveis e contínuos esforços, empenho, mobilização, resiliência e 

persistência, mantendo de pé a esperança e a firme vontade de cumprir com a missão de encontrar a 

nossa conterrânea. Uma missão que apesar de lamentavelmente não estar ainda cumprida, foi 

reveladora do elevado profissionalismo e sentido de compromisso com o supremo valor da Vida 

Humana. Este reconhecido agradecimento foi extensível a todas as subunidades da GNR na região 

algarvia, bem como a todas as equipas da GNR envolvidas nesta missão, nomeadamente: 

 > UEPS - Unidade de Emergência, Proteção e Socorro  

 > Equipa de operadores de Drones da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro;  

 > Meios a cavalo do Destacamento de Intervenção de Faro (DI);  

 > GIC - Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção;  

 > Binómio K9H-CIOPS -Força de Busca e Salvamento da OVPC (em apoio ao GIC);  

 > Secção Cinotécnica do DI do Comando Territorial de Évora.  

 Este reconhecido agradecimento é extensível ainda às demais entidades e equipas que se 

associaram a esta missão, nomeadamente:  

 > Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel;  

 > Autoridade Nacional de Proteção Civil;  

 > Serviço Municipal de Proteção Civil;  

 > Equipa Municipal de Sapadores Florestais;  

 > Serviços Sociais do Município e demais setores do município.  

Este reconhecido agradecimento destinou-se ainda aos muitos voluntários da comunidade, entre os 

quais associações e grupos informais locais, que de forma altruísta acederam ao desafio lançado pelo 

município para ajuda nesta missão, numa exemplar mostra de elevado civismo e solidariedade. 
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COMANDANTE DO DESTACAMENTO TERRITORIAL DE FARO EM SUPLÊNCIA DO 

COMANDANTE TERRITORIAL DE FARO DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – 

ALFERES VITOR TEIXEIRA 

A Câmara Municipal aprovou igualmente por unanimidade, em Reunião de Câmara de dia 30 de 

março, um voto de louvor ao Alferes Vítor Seixas Teixeira, em exercício de funções por suplência do 

distinto Comandante Capitão Samuel José de Carvalho Afonso, na sequência da operação de buscas 

da conterrânea Adelina Viegas, de 93 anos, residente no sítio da Cova da Muda, sob coordenação do 

Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Faro. 

O Município testemunhou, desde o primeiro momento, o incansável empenho do Comandante da 

Operação, que sem medir esforços, levou a cabo as mais diversas ações e lançou mão às mais diversas 

estratégias, colocando no terreno todos os meios que estiveram ao seu alcance, incluindo meios 

aéreos tripulados e não tripulados, elementos de Cavalaria, apoio para as telecomunicações e 

trazendo ao teatro de operações as melhores equipas especializadas do Comando na Emergência, 

Proteção e Socorro, e de Cinotécnica do país, nomeadamente o GIC - Grupo de Intervenção 

Cinotécnica e a Unidade de Intervenção de Lisboa e elementos da Secção Cinotécnica CINODI do 

Comando Territorial de Évora. 

Embora lamentando que todos estes incansáveis esforços não tenham sido coroados do sucesso 

pretendido e que tristemente mantenhamos o desconhecimento do paradeiro da nossa conterrânea, 

encontrando-se ainda em curso a ação de busca, é de enaltecer todos os esforços desenvolvidos e a 

dedicação exemplar do Comandante desta Operação, bem como de todos os homens e mulheres que 

comandou, por esta nobre causa, entre os quais estiveram sempre presentes os militares do Posto 

Territorial de São Brás de Alportel, sob o comando do Sargento-ajudante João Dimas, que a seu lado, 

não se poupou a esforços no cumprimento desta missão.  

COLABORADORES DO PROGRAMA “JUNTOS CELEBRAMOS A PÁSCOA EM CASA”  

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, em Reunião de Câmara de dia 30 de março, a 

atribuição de um voto de louvor a todos os colaboradores do Programa “Juntos celebramos a Páscoa 

em Casa. Por mais um ano impedidos de celebrar a Páscoa com a tradicional Procissão da Aleluia e 

com o habitual Programa da Festa das Tochas Floridas, momento ex-líbris do concelho de São Brás de 

Alportel, e dando continuidade à estratégia de adaptação do programa cultural são-brasense ao 

contexto de pandemia, o Município de São Brás de Alportel, em parceria com a Associação Cultural 

Sambrasense e a Paróquia de São Brás de Alportel promoveu o Programa “Juntos celebramos a 

Páscoa em Casa – Unidos pelo Coração e pela Tradição”. Uma iniciativa, coordenada no município 

pelo Gabinete de Gestão Cultural e Eventos, com o apoio dos Gabinetes de Comunicação e Turismo, 

com a parceria da Paróquia e da Associação Cultural Sambrasense, contou com a colaboração do 

Agrupamento de Escuteiros de São Brás de Alportel e da Guarda Nacional Republicana, com o apoio 

da família Elisabete e José Amândio Pereira, Fábio Barros e de toda a comunidade, que uma vez mais 

revelou o seu elevado sentido de cidadania e resiliência. 

O Programa apresentou também a instalação artística “Tocha Florida – Unidos pela Tradição” 

produzida pela equipa da Oficina Municipal de Serralharia (executantes: Jorge Lourenço e Vivaldo 

Adriano) com o apoio da Unidade de Infraestruturas dos setores de carpintaria, pintura, pedreiros, 

calceteiros e eletricidade, sob coordenação da Eng.ª Mónica Inácio. O projeto de execução coube ao 
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Vereador Acácio Martins, sendo o conceito, design e decoração da autoria de Sónia Martins, do 

Gabinete Municipal de Turismo, com o apoio do Gabinete de Comunicação, dos Gabinetes de 

Desporto e Cultura, entre outros colaboradores municipais. Para a sua execução, a autarquia contou 

ainda com a colaboração de Jorge Simões, Bernardino Pires, Lucinda Teixeira, Drogaria Gago, 

Drogaria Parafuso, Garden Lírio, Florista Isilda e com a comunidade são-brasense.  

 

2.  ATRIBUIÇÃO DE VOTO DE PESAR 

ANTÓNIO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUES (1961-2021) 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade ratificar, em reunião de 

câmara de 13 de abril, o voto de pesar endereçado em nome do executivo municipal à família e a todo 

o município enlutado, de António Joaquim Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de 

Viseu, vítima de complicações respiratórias decorrentes da COVID-19.  

 

 

São Brás de Alportel, 26 de abril de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 

 


