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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 20 DE JUNHO DE 2014 

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

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

atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 28 de abril de 2014. 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, propor à assembleia municipal a 

nomeação do concorrente Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados – SROC como 

revisor oficial de contas da autarquia, por ser a proposta mais vantajosa entre as 

apresentadas no âmbito no procedimento desenvolvido para dar cumprimento aos 

artigos, 76.º e 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que torna obrigatória a 

contratação por parte das autarquias de um auditor externo. 

Refira-se que sobre este já havia sido concedido, por unanimidade, parecer positivo e 

autorizar a abertura da Prestação de Serviços suprarreferida e que nos termos do n.º 1 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, o auditor externo é nomeado por 

deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre os revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas. 

Entidades Classificação Valor por 3 Anos 

Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados - 
SROC 

1.º Classificado € 17.400,00 + IVA 

DFK & Associados-Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas Lda. 

2.º Classificado € 17.970,00 + IVA 

Bdo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, Lda. 

3.º Classificado € 19.020,00 + IVA 

Mariquito, Correia & Associados - Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas 

4.º Classificado € 19.170,00 + IVA 

(Reunião – 03/06/2014) 

ii. SERVIÇO LOCAL DE FINANÇAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Foi remetida para a assembleia da república, ministério das finanças, AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve e para a associação nacional dos municípios portugueses a 

tomada de posição do presidente da câmara municipal contra o encerramento do serviço 

local de finanças de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 22/04/2014) 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 20 de junho de 2014 Página 6 de 26 

iii. CONTRATAÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO – PEDIDO DE PARECER. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento para prestação de serviços de contratação de apólices de 

seguro de duas viaturas, tendo uma sido adquirida junto da Associação Rota da Cortiça, 

para efeitos de apoio aos serviços operativos da autarquia e a outra, em estado novo, para 

dar apoio ao Centro de Convívio de Parises. 

(Reunião – 22/04/2014) 

iv. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE MICROSOFT AO ABRIGO DO ACORDO MICROSOFT 

ENTERPRISE AGREEMENT. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento de licenciamento de software Microsoft ao abrigo do acordo 

Microsoft Enterprise Agreement, com o valor base definido em € 489.999,84, a que 

acresce IVA à taxa legal em vigor. 

(Reunião – 06/05/2014) 

v. AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E CAPRINO DO CONCELHO 

DE ALCOUTIM – QUOTA ANUAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da quota anual, no 

valor de € 10,00, ao Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do 

Concelho de Alcoutim. 

(Reunião – 06/05/2014) 

vi. HASTA PÚBLICA DO BAR DA FONTE FÉRREA. 

Após a câmara municipal ter deliberado, por unanimidade, promover a hasta pública do 

bar da Fonte Férrea, em reunião de 6 de maio, a mesma realizou-se a 19 de maio, tendo 

sido adjudicada, por arrematação, a Glen Sousa Costa, por ter sido o autor do último lanço, 

concretizado este no valor de € 3.650,00. 

(Reunião – 19/05/2014) 

vii. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA WEB PÁGINA DO MUNICÍPIO E PORTAL DO 

MUNICÍPIO ONLINE. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento para prestação de serviços de consultadoria web página do 

município e portal do município online, com um valor base de € 2.500 acrescidos de IVA à 

taxa legal. 

(Reunião – 19/05/2014) 
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viii. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO ESPAÇO MULTIUSOS. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização prévia à 

assembleia municipal para assunção do compromisso plurianual para a prestação de 

serviços de internet no espaço multiusos, tendo por valor base de procedimento € 292,40 

a acrescer o Iva à taxa legal em vigor. 

(Reunião – 19/05/2014) 

ix. ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA. 

Continuam a decorrer as negociações com a Junta de Freguesia de modo a levar a bom 

porto a operacionalização da transferência de competências previstas na Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

II. PROTEÇÃO CIVIL. 

i. PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL PARA O ANO 2014. 

A Comissão de Defesa da Floresta de São Brás de Alportel reuniu-se no passado dia 15 de 

abril no Salão Nobre dos Paços do Concelho, para discutir o Plano Operacional Municipal 

para o ano 2014 apresentado pelo Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta, o qual 

foi aprovado por unanimidade. 

O Plano Operacional Municipal consiste numa atualização anual do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, que permite a sua operacionalização, em particular 

para ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1.ª intervenção, combate, rescaldo e 

vigilância pós – incêndio. No Plano estão também incluídos o levantamento de meios e 

recursos locais, o dispositivo operacional e a cartografia de apoio à tomada de decisão. 

ii. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL - PROTOCOLO. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração para 

constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais e dar poderes ao 

presidente para o assinar. 

O protocolo celebra-se entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Federação dos 

Bombeiros do Algarve, os 16 municípios do algarve, e as 13 Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do algarve e visa estabelecer para o período mais vulnerável à 

ocorrência de Incêndios Florestais (15 de maio a 15 de outubro), os critérios e 

procedimentos, a adotar pelos outorgantes, relativos ao financiamento às Entidades 

Detentoras dos Corpos de Bombeiros, por forma a assegurar a constituição do Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais do Algarve, que permita abordar as fases de 
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maior perigo, com elevado grau de segurança e eficácia, tendo por base o histórico e a 

previsibilidade de ocorrências. 

(Reunião – 22/04/2014) 

III. EDUCAÇÃO. 

i. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

A câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 

€210,00 ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de modo a poder compensar as 

despesas realizadas no âmbito de uma aula prática dos alunos dos cursos profissionais de 

cozinha e de mesa/ bar, no espaço da Academia dos Sabores, por ocasião da visita do Sr. 

Reitor ao Concelho de São Brás de Alportel e à Escola Secundária. 

(Reunião – 22/04/2014) 

ii. EXPOSIÇÃO “UM LIVRO, UMA FAMÍLIA, UM PROJETO …” 

A Biblioteca Municipal acolheu a exposição dos trabalhos, de 10 a 28 de maio, realizados 

no âmbito de um projeto de turma da educadora Olga Ludovico. Estes trabalhos 

resultaram do desafio que foi lançado às famílias das crianças de escolherem um livro e 

fazerem algo sobre o mesmo, tendo como principal intuito incentivar a leitura, e 

envolvendo as famílias no processo educativo das crianças. 

iii. “ARTISTAS DE PALMO E MEIO” 

O Centro Museológico do Alportel foi o espaço escolhido para a exposição dos trabalhos 

dos alunos da Escola EB1 Alportel, designada de “Artistas de Palmo e Meio” e que ficará 

patente de 7 a 29 de junho, sendo uma organização conjunta da câmara municipal e do 

agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

iv. “AS PEDRAS TAMBÉM CONTAM HISTÓRIAS”. 

No átrio da Biblioteca Municipal encontra-se patente de 31 de maio a 20 de junho, a 

exposição de Libéria Matos “As pedras também contam histórias”, que é uma organização 

conjunta da câmara municipal e do agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

Encerramento de escolas básicas no concelho. 

O presidente da câmara municipal, após tomar conhecimento, através do delegado 

regional de educação do Algarve, acerca do ministério de educação estar a equacionar 

proceder ao encerramento de três escolas no concelho de São Brás de Alportel, tomou 

posição pública contestando tal possibilidade e remeteu-a para o gabinete do ministro, 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 20 de junho de 2014 Página 9 de 26 

solicitando uma reunião urgente para efeitos de melhor explicitação das intenções do 

governo e de argumentação por parte da câmara. 

Deu ainda conhecimento a distintas entidades: assembleia da república, associação 

nacional de municípios, comunidade intermunicipal do algarve, entre outras. 

IV. SAÚDE. 

i. CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES CENTRAL. 

O presidente da câmara municipal foi nomeado, em representação dos presidentes das 

câmaras municipais de Olhão, Loulé, Albufeira, Faro e, naturalmente, São Brás de Alportel, 

presidente do Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve 

Central. 

Com a criação dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), pelo Decreto-Lei n.º 

28/2008, de 22 de Fevereiro, foi prevista ainda a existência de um conselho da 

comunidade onde têm assento representantes das assembleias municipais, do centro 

distrital de segurança social, das escolas ou agrupamentos de escolas, das instituições 

particulares de solidariedade social, da associação de utentes do ACES, das associações 

sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, das associações de 

empregadores com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, do hospital de 

referência, das equipas de voluntariado social, da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens e das câmaras municipais da área de atuação do ACES, que preside o mesmo 

conselho. 

Compete ao conselho da comunidade: a) Dar parecer sobre os planos plurianuais e anuais 

de atividades do ACES e respetivos orçamentos, antes de serem aprovados; b) 

Acompanhar a execução dos planos de atividade, podendo para isso obter do diretor 

executivo do ACES as informações necessárias; c) Alertar o diretor executivo para factos 

reveladores de deficiências graves na prestação de cuidados de saúde; d) Dar parecer 

sobre o relatório anual de atividades e a conta de gerência, apresentados pelo diretor 

executivo; e) Assegurar a articulação do ACES, em matérias de saúde, com os municípios 

da sua área geográfica; f) Propor ações de educação e promoção da saúde e de combate à 

doença a realizar pelo ACES em parceria com os municípios e demais instituições 

representadas no conselho da comunidade; g) Dinamizar associações e redes de utentes 

promotoras de equipas de voluntariado. 
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V. AÇÃO SOCIAL. 

i. BALNEÁRIO SOCIAL 

Encontra-se já em funcionamento o Balneário social de São Brás de Alportel, tendo 

resultado de obra de adaptação dos sanitários públicos existentes na Avenida da 

Liberdade. Dispõe de cabines de duche, com água quente, mediante instalação de painéis 

solares, para que todos aqueles que precisem possam aí encontrar um espaço onde fazer a 

sua higiene, de forma gratuita e acessível a todos. 

Este espaço é complementar a um conjunto de respostas e serviços existentes, tais como a 

Loja Social, a qual se localiza nas imediações. 

ii. ESPETÁCULO SOLIDÁRIO “SEMEANDO SORRISOS”. 

Decorreu no dia 3 de maio, no Cineteatro de São Brás um espetáculo de solidariedade 

cujas receitas reverteram para o Projeto de Voluntariado Missionário Espiritano e que 

sendo organizado pelo Núcleo de Jovens Sem Fronteiras de São Brás de Alportel, contou 

com o apoio da câmara municipal. 

iii. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) – DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, designar a vereadora Marlene Guerreiro 

para dar continuidade ao seu mandato na CPCJ, como representante na autarquia, na 

sequência de ofício rececionado da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a solicitar a 

indicação de um representante da autarquia para integrar a comissão em referência. 

(Reunião – 06/05/2014) 

iv. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS”. 

O Ciclo de Tertúlias “Aqui entre Nós”, promovido pelo Serviço Municipal de Psicologia, 

recebeu no dia 16 de maio, o tema do mês: “Conversas à Volta do Mundo”, integrado na 

edição de 2014 da Quinzena Intercultural de São Brás de Alportel. 

v. CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO. 

Durante os meses de maio e de junho, e no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento 

Social, Plano LARA – Intervenção Social após-incêndio, foram desenvolvidas várias 

atividades / sessões: 

 “1.º de Maio na Serra” – o campo do Futebol Clube da Cabeça do Velho acolheu o 

tradicional almoço de maio e uma tarde animada com baile e jogos tradicionais; 
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 “Teatro na Aldeia: Vidas e Tradições desta Serra” – a 11 de maio, e no Centro de 

Convívio dos Parises, a comunidade serrana protagonizou a peça de teatro 

construída com base na vivência rural; em 27 de junho repetiu a representação da 

peça no âmbito da sessão de encerramento do ano letivo da Universidade sénior 

de São Brás de Alportel, agora no Cineteatro São Brás; 

 Ateliê da Serra – o “Ciclo da lã” esteve presente no dia 20 de Maio, no Centro de 

Convívio de Parises, dando a conhecer melhor as fases desde a tosquia à produção 

de peças utilitárias para a vida serrana; 

 “Conversas com sabor a amêndoa” e “Conversas com sabor a figo” – 

respetivamente a 23 de maio e a 20 de junho, o Museu do Trajo “recebeu” estes 

frutos autóctones e com utilizações muito diversificadas. 

vi. AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 2013/2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição escalão e de 

transferência escolar para mais 1 aluno em senhas de refeitório face às alterações da sua 

situação familiar. 

(Reunião – 06/05/2014) 

vii. PROJETO “MAIS VIVER MAIS APRENDER” 

No âmbito do projeto “Mais Viver Mais Aprender”, uma organização conjunta da Câmara 

Municipal e da UCC Al-Portellus, Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde 

de São Brás, que promove ciclos de sessões informativas destinadas à população sénior, foi 

realizado o passeio final de ano que contemplou uma visita ao Zoo de Lagos, no passado 

dia 16 de maio.  

Neste momento, encontra-se em preparação a próxima edição da iniciativa “2014/2015”, 

pretendendo-se o sucessivo alargamento a áreas do território, inicialmente apenas na 

zona serrana, na edição 2013/2014 também no barrocal – Peral - e na próxima edição 

possivelmente também noutra nova área. 

viii. CAMPANHA “ROUPA POR ALIMENTOS”. 

Foi lançada a nova campanha “Roupa por Alimentos” em simultâneo com a instalação de 

um novo contentor da Associação Humana Portugal no Mercado Municipal, destinado à 

recolha de roupa e calçado para todas as idades e ambos os sexos, e que serão convertidos 

em alimentos no âmbito da colaboração estabelecida entre a autarquia e a associação. 

Todos os alimentos obtidos com esta “troca” serão entregues pela Loja Social às famílias 

do concelho que dispõem de fracos recursos financeiros. 
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VI. HABITAÇÃO. 

i. PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL 

Dando continuidade às intervenções de manutenção e melhoria do Parque de Habitação 

Social Municipal, para melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais mais 

desfavorecidos, encontra-se em fase de execução a reparação da cobertura da habitação 

social na Sinceira – São Brás de Alportel, obra adjudicada à empresa Trunforiginal, 

Unipessoal Lda., pelo montante de € 7.848,52. 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CIRCULAR NORTE – FASE 3.1. 

A Circular Norte – Fase 3.1 mantém-se em bom ritmo de construção estando prevista a sua 

conclusão muito antes do prazo estabelecido para o término da mesma - 15 de Janeiro de 

2015. De acordo com o assumido pela empresa e pelo andamento dos trabalhos, a 

finalização desta infraestrutura fundamental para o concelho e vila de São Brás de Alportel 

pode ocorrer dentro de dois a três meses, sensivelmente no término do mês de Agosto. 

Como anteriormente informado, estamos perante a construção de uma rodovia com uma 

extensão de 500 m, dotada de separador, rotunda, 2 faixas de rodagem (com 6,50m de 

largura em cada sentido), passeio com 2,50m e via ciclável com 2,50 m de largura e 

infraestruturas complementares de drenagem, rega e iluminação pública. 

ii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

Encontra-se em fase final o concurso da obra da Circular Norte – fase 3.2 com o valor 

global de € 997.460 (com IVA), a qual obteve a aprovação da candidatura ao 

financiamento no âmbito do Programa Operacional do Algarve 2007-2013, para executar a 

última fase da Circular Norte, num valor superior a 700 mil euros, o que representa 65% 

do montante de investimento, incluindo aqui os encargos com projeto e estudos. 

Fechar-se-á, deste modo, o anel de acessibilidades rodoviárias, sendo que a Circular Norte, 

concluída na sua totalidade, constitui o principal eixo de ligação entre a variante sul, a 

Estrada Nacional 270 e a Estrada Nacional n.º2. Este novo troço permite melhorar as 

condições de acesso ao centro urbano e contribuir para evitar congestionamento nas vias 

de circulação, aumentar a funcionalidade nas deslocações e reduzir a sinistralidade 

rodoviária, aumentando a segurança e qualidade de vida dos cidadãos. 
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Esta obra consiste na construção do último troço desta via, com 710 metros, 2 faixas de 

rodagem em cada sentido, separador, passeio e ciclovia, bem como todas as 

infraestruturas complementares de drenagem, rega e iluminação pública. 

iii. CONTRATO DE CONCESSÃO E PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. 

Com a aprovação da assembleia municipal da minuta do contrato de Concessão e 

Protocolo de Colaboração – Utilização em exclusivo de parte de parcela de terreno do 

domínio municipal, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar poderes ao 

presidente da câmara municipal para assinar o mesmo. 

O contrato de concessão e protocolo de colaboração estabelece que a câmara municipal 

conceda ao sr. José António Pádua Paulino a utilização em exclusivo de parte de parcela de 

terreno com área de 638 m2, que a utilizará unicamente para aceder ao seu prédio rústico 

e em contrapartida deverá manter esta parcela devidamente limpa e tratada e realizar um 

pequeno parque de estacionamento e arranjos exteriores. 

(Reunião – 06/05/2014) 

iv. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA”. 

Encontra-se concluída a obra de requalificação da Praça da República que havia sido 

adjudicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda., pelo valor global de € 142.600,62. Os 

trabalhos desenvolvidos de renovação de pavimentos, drenagem, iluminação pública, 

sinalização, substituição de mobiliário urbano, plantações e rede de rega, permitiram 

dignificar aquele espaço, e transformaram-no num excelente espaço para eventos 

culturais, para além da sua utilização diária de parqueamento. Tal foi possível comprovar 

com a concretização do programa das Comemorações do Centenário de dia 1 de junho, o 

qual integrou a inauguração oficial da Praça da República. 

A nova Praça integra um murete que evoca a liberdade e sã rebeldia da juventude, 

procurando perpetuar o espírito revolucionário da revolução republicana, cuja história é 

fundamental para a história da fundação do concelho de Alportel. A pintura deste murete 

foi alvo de um concurso de Arte Jovem, do qual se sagrou vencedor o jovem são-brasense 

Alexandre Batista, autor das pinturas que podem ali ser apreciadas. 

v. ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO – TRABALHOS DE TRATAMENTO DE 

CAMINHOS. 

Encontra-se em fase de execução os trabalhos de tratamento de caminhos, no âmbito da 

estabilização de emergência após incêndios, adjudicados a António José de Brito, no valor 

global de € 153.924,99 (com IVA). 
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Esta intervenção é fundamental para a prevenção e combate dos fogos florestais. 

vi. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS EM VÁRIOS SÍTIOS DO CONCELHO. 

Encontra-se em fase de adjudicação, a obra de pavimentação e reparação de caminhos em 

vários sítios do Concelho, com um valor base de € 96.080,72 (com IVA), e adjudicada a 

Candeias & Silva, Lda., permitindo assim requalificar e reparar alguns caminhos do nosso 

concelho em maior estado de degradação consolidando os mesmos de modo duradouro e 

sustentável e sempre com um equilíbrio repartido entre os vários locais do nosso 

Concelho. Prevê-se o início da obra para o final do mês de junho do corrente ano. 

vii. RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA FONTE E DO 

MATADOURO. 

A renovação de infraestruturas e pavimentação nas ruas da Fonte e do Matadouro foi 

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

prevendo-se o início da obra para o final de agosto. 

Esta obra insere-se na renovação do Centro Histórico e integra a substituição das 

canalizações obsoletas da zona histórica. 

VIII. RESÍDUOS SÓLIDOS. 

i. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA. 

Realizou-se no passado dia 3 de junho, a primeira reunião da Comissão de 

acompanhamento da Central de Valorização Orgânica, ocorrida nas instalações desta 

Central. 

IX. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

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

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental da Quinta do Peral promoveu, no âmbito 

do programa “Sábados na Quinta”, nos dias 3, 10 e 31 de maio, respetivamente, as 

atividades “Vamos aprender a alimentar e a cuidar dos animais da Quinta”, “Visita ao 

Moinho de Vento do Bengado”, com o moleiro Paulino e “Confeção de bolo em forno solar”. 

A Quinta do Peral foi ainda espaço para MúsicA’brincar – Oficina de Música para crianças 

no dia 17 de maio, tendo contado com o apoio da câmara municipal. 
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ii. CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2014. 

O Terminal rodoviário foi o ponto de partida, no dia 25 de maio, para mais um passeio no 

âmbito do “Ciclo de Passeios Natureza 2014”, o qual teve por inspiração as “Memórias das 

Terras de Alportel”, livro do Coronel Manuel Guerreiro lançado no início do mês, e por isso 

percorreu as terras de Alportel nas suas distintas riquezas materiais e imateriais. 

iii. INSTALAÇÕES SOLARES DA ESCOLA EB 23 POETA BERNARDO DE PASSOS E DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DESCOBERTAS. 

Encontra-se em fase de adjudicação a obra Instalações solares da escola EB 23 Poeta 

Bernardo de Passos e das piscinas municipais descobertas, tendo sido adjudicada a 

Trunforiginal, Lda, pelo valor global de € 50.609,81. 

X. CULTURA. 

i. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL. 

 Sessão de cinema “O comboio noturno para Lisboa”. 

Organizado por uma comissão local ligada à Associação 25 de Abril, e com o apoio da 

câmara municipal, decorreu no final da tarde do dia 18 de Abril, a sessão de cinema “O 

Comboio Noturno para Lisboa”. 

 Cerimónia comemorativo do 40.º aniversário do 25 de Abril. 

O Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho foi pequeno para receber toda a 

população que quis assistir à sessão solene da cerimónia comemorativa do 40.º 

aniversário do 25 de abril que este ano contou com a participação especial do Almirante 

Martins Guerreiro, ilustre são-brasense, Capitão de Abril, que dá nome a uma das artérias 

da sua terra natal. 

 Exposição “Desafiarte”. 

O salão da União Desportiva e Recreativa Sambrasense foi o espaço escolhido para receber 

a exposição “Desafiarte” que apresenta o antes e o depois da Revolução de Abril no 

concelho. A “Desafiarte”, patente ao púbico desde 25 de abril até 10 de junho, foi uma 

organização conjunta da Comissão Local das Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, 

da junta de freguesia e da câmara municipal, tendo contado com a participação e apoio da 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense e das associações locais. 
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 Espetáculo de música “Canções Livres”. 

Decorreu no Cineteatro São Brás o espetáculo do Grupo de Música Tradicional Portuguesa 

Cante Andarilho que presenteou todos os participantes com um vasto reportório de 

música associada aos valores de Abril. 

Esta foi uma iniciativa organizada pelo Grupo de Música Tradicional Portuguesa Cante 

Andarilho e que contou com o apoio da câmara municipal. 

ii. FESTA DOS TABULEIROS FLORIDOS. 

 Festa dos Tabuleiros Floridos. 

Organizado pela Associação “Os Amigos da Serra de São Brás” e pelo Plano LARA, com o 

apoio da câmara municipal, o Parque da Serra, nos Parises, recebeu nos dias 17 e 18 de 

maio, a Festa dos Tabuleiros Floridos em honra de Nossa Senhora de Fátima 2014. 

 Associação “Os Amigos da Serra de S. Brás” – atribuição de subsídio. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a transferência de € 500,00 para a 

associação “Os Amigos da Serra de S. Brás” na sequência do pedido de apoio financeiro 

formulado para compensar as despesas com a animação da festa em “Honra da Nossa 

Senhora de Fátima 2014”. 

(Reunião – 06/05/2014) 

iii. BORDEIRA LUSITÂNIA PAIXÃO. 

Com o Cineteatro São Brás repleto, na noite de 10 de maio, decorreu o espetáculo musical 

homenageante dos 50 anos do Festival da Canção onde foi possível recordar algumas das 

canções que, ao longo de gerações, foram ficando nos ouvidos dos portugueses.com 

organização da Sociedade Recreativa Bordeirense, contou com o apoio da câmara 

municipal. 

iv. BAILE DA ESPIGA. 

A noite de 29 de maio foi vivida com muita música e animação no Jardim de Infância de 

Mealhas com a realização do Baile da Espiga, iniciativa da junta de freguesia e que contou 

com o apoio da câmara municipal. 

v. “MEMÓRIAS DAS TERRAS DE ALPORTEL”. 

O livro “Memórias das Terras de Alportel”, de autoria do Coronel Manuel Brito Guerreiro, 

foi apresentado ao público no dia 2 de maio, no Centro Museológico do Alportel. Perante 

uma casa cheia, o coronel recordou e partilhou algumas histórias que mantêm vivas as 
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memórias da terra e das gentes de Alportel, terra natal que guardou desde sempre no seu 

coração, ao longo de uma carreira profissional e militar muito preenchida. 

vi. FESTAS DOS SANTOS POPULARES. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 300,00 ao 

Museu do Trajo, perante a solicitação deste para efeitos de apoio nas despesas com a Festa 

dos Santos Populares, a 14 de junho, e com a organização da Marcha do Grupo da Alegria 

do Museu, dedicada este ano ao Centenário do Concelho. 

(Reunião – 19/05/2014) 

vii. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

 Regulamento de concessão de insígnias e medalhas municipais. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de concessão de 

insígnias e medalhas municipais destinado a laurear pessoas singulares e coletivas, 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras que se notabilizem pelos seus méritos 

pessoais, ação cívica e dedicação no desempenho das suas funções, quer no âmbito do 

Município, quer em contexto externo a este. 

(Reunião – 22/04/2014) 

 Atribuição de insígnias e medalhas municipais. 

A câmara municipal deliberou, por maioria, com abstenção dos vereadores eleitos pelo 

PSD, aprovar a proposta de atribuição de insígnias e medalhas municipais a munícipes que 

se notabilizaram por méritos pessoais, por feitos cívicos ou por exemplar dedicação à 

causa pública e logo, com justiça e gratidão, merecedores de público testemunho de 

reconhecimento: 

João Pires da Cruz, António Paulo Jacinto Eusébio, António José Pires Bica (título 

póstumo), José de Sousa Pires (título póstumo), Abílio Mendonça Barros, Júlio Martins 

Negrão, Maria de Sousa Belchior, José da Cunha Duarte, César Luz Dias Correia, Maria 

Manuela Dias de Andrade e Sousa, e Walter Sulzer. 

 Comemorações do dia 1 de Junho. 

Decorreram no dia 1 de junho as Comemorações do dia do Município e do Centenário da 

Elevação de São Brás de Alportel a Concelho. 

Iniciadas com a cerimónia protocolar do hastear da bandeira, e com presença inesperada 

de João Rosa Beatriz, as comemorações seguiram com um desfile participado pelas 

distintas associações e entidades do concelho, desde o edifício dos Paços do Concelho até à 
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Praça da República, no qual tiveram oportunidade de tornar evidente todo o orgulho e 

dinâmica das atividades desenvolvidas. 

E foi já com a Praça da República vestida de cor e vida, que se procedeu à sua inauguração 

pelo sr. Vice-presidente da Assembleia da República, Guilherme Silva. 

A sessão solene, realizada também na Praça da República, contou, para além dos discursos 

oficiais, com a atribuição da medalha do centenário aos representantes de cada uma das 

associações e entidades presentes e ainda com a atribuição de insígnias e medalhas 

municipais a munícipes que se distinguiram, e acima identificados. 

A tarde foi preenchida com a Festa da Criança, com a inauguração da exposição 

Comemorativa do Centenário do Concelho “São Braz d’Alportel, 1914” e contemplou ainda 

uma romagem ao Mausoléu de João Rosa Beatriz, num ato de homenagem ao fundador do 

concelho. 

A noite terminou em grande com o concerto de Miguel Gameiro & tour 20 anos de canções, 

após o qual se cantou os parabéns e se saboreou o bolo de aniversário do centenário, num 

desafio lançado à doçaria do concelho, e ainda com um espetacular momento pirotécnico. 

 Exposição “As personalidades do Concelho”. 

12 personagens relevantes da nossa história “saíram” à rua e surpreendem aos são-

brasenses e visitantes em artérias da nossa vila, apresentando-se de um modo simples e 

pedagógico. A exposição de rua “As personalidades do Concelho” decorre de junho a 

agosto nas ruas de São Brás de Alportel e é mais uma iniciativa da câmara municipal no 

âmbito das comemorações do centenário da elevação de São Brás de Alportel a concelho. 

 Exposição comemorativa do Centenário do Concelho. 

A Galeria Municipal acolhe, no período de 1 a 30 de junho, a Exposição Comemorativa do 

Centenário do Concelho “São Braz d’Alportel, 1914”, que incide o seu foco no início do 

século e em particular no período pré implantação da República e ao período em que 

ocorre a autonomia do concelho. 

Aí se podem ver documentos relevante da nossa história e pela primeira vez expostos ao 

público, para além de outra documentação já conhecida e pequenas curiosidades. 

 “Espaços Imperdíveis”. 

A partir do dia 6 de junho e até 31 de agosto, o Centro de Artes e Ofícios acolhe a exposição 

de fotografia “Espaços imperdíveis” da autoria de Aníbal Hilário, e que foi proposta no 

âmbito das Comemorações do Centenário. 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 20 de junho de 2014 Página 19 de 26 

viii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

Nos meses de maio e junho, a Biblioteca Municipal manteve a dinâmica a que já nos 

habituou. Assim, desenvolveu as atividades de periodicidade mensal, como sejam: “Tapete 

Voador”, “Contos na Quinta”, “Hora do Conto (Canto do Conto)”, Clube de Leitura “Ler para 

Viver”, dedicado ao pintor, caricaturista, ilustrador e publicista, crítico de arte e de cinema, 

jornalista, escritor e ensaísta Roberto Nobre, apresentação “Cinco sentidos”, exposição 

“Livros Miniatura”, “Sábados fantásticos”, “Partilha de leituras”, mas, de igual modo, outras 

como, “Leituras no Caldeirão: na rota da serra”, “Quem do Alto Olhar”, “Hora de Contos 

para Idosos: No aconchego das palavras”, e, ainda, a “Biblioteca Itinerante: Livros sobre 

rodas”. 

No dia 14 de junho recebeu duas sessões de Baby Yoga destinadas a crianças até aos 3 

anos. E a partir deste mês de junho, já em período de verão, a Biblioteca passa a deslocar-

se, ao fim das tardes de terças e quintas-feiras, aos jardins do concelho para levar mais 

perto da população a oferta literária de que dispõe e dar a conhecer todas as novidades. 

ix. CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

No dia 17 de maio, o Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha promoveu mais 

um Teatro de Fantoches: as aventuras do Gaspar. 

x. ESPETÁCULOS. 

A câmara municipal continua a apostar na oferta cultural diversificada no espaço do 

Cineteatro São Brás: 

 “Donos de Portugal” 

Retrato dos 100 anos de poder económico, foi o documentário apesentado no Cineteatro 

de São Brás no dia 7 de junho, de organização conjunta da Comissão Local da Associação 

25 de Abril e da câmara municipal; 

 “FOME – Festival de Objetos e Marionetas” 

Trouxe ao cineteatro o “auto da criação do mundo” pelos Bonecos de Santo Aleixo e 

ocupou a sala do Cineteatro de São Brás na noite de 14 de junho, de organização conjunta 

da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve e da câmara municipal; 

 Espetáculo comemorativo do 25 de Abril (já referido anteriormente) 
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XI. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. FÉRIAS EM MOVIMENTO 2014. 

A partir do mês de junho, a câmara municipal passa a dispor de mais uma edição do 

programa de férias dedicado aos mais jovens, de modo enriquecer os seus tempos livres e 

a incentivar à participação em atividades desportivas e outras. Assim, para além das 

atividades desportivas contempladas, ainda é possível encontrar ateliês de leitura, de 

expressão plástica, mas também passeios e muitas outras atividades! 

 Férias desportivas. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das “Férias 

Desportivas 2014”, à semelhança de anos anteriores, no período compreendido entre 23 

de junho e 18 de julho nas instalações desportivas municipais. 

(Reunião - 19/05/2014) 

 Férias divertidas – atividades de tempos livres. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das “Férias 

divertidas 2014”, à semelhança de anos anteriores, no período compreendido entre 14 de 

julho e 29 de agosto de 2014, nas instalações da Escola EB1 n.º 2 de S. Brás de Alportel. Do 

programa de atividades farão parte ateliês de leitura, expressão plástica, construções com 

materiais de reciclagem, passeios, idas à Biblioteca Municipal, Centro de acolhimento e 

Interpretação da Calçadinha, bem como outras atividades de praia, desporto e atividades 

aquáticas nas piscinas municipais descobertas. 

(Reunião - 19/05/2014) 

ii. III CORRIDA ACS. 

A Avenida da Liberdade e ruas adjacentes receberam no dia 31 de maio, pela tarde, a III 

corrida da ACS, a qual contou com uma ampla participação e por distintas gerações, e que 

sendo organizada pela Associação Cultural Sambrasense contou com o apoio da câmara 

municipal. 

iii. II ENCONTRO REGIONAL DE DESPORTO ADAPTADO. 

São Brás de Alportel recebeu no dia 5 de junho, no Pavilhão Municipal, o II Encontro 

Regional de Desporto Adaptado, iniciativa da Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., 

organizado conjuntamente com o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul e a Câmara 

Municipal. 

Depois do sucesso da primeira edição em 2013, São Brás de Alportel voltou a ser palco 

deste evento, agora em conjunto com o concelho de Faro. Foi a última etapa do 1.º 
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Calendário Regional de Desporto Adaptado do Algarve, composto por diversas atividades, 

desde ações desportivas direcionadas para pessoas portadoras de deficiência a formações 

para técnicos e profissionais da área. Este calendário pretendeu promover um segmento 

do setor desportivo que procura valorizar as capacidades de cada indivíduo, tornando o 

desporto acessível a todos. 

iv. TORNEIO INTER ESCOLAS DE NATAÇÃO DO ALGARVE. 

As piscinas municipais cobertas receberam, na manhã de dia 8 de junho, o torneio inter 

escolas de natação do Algarve, organizado pela câmara municipal. 

v. 4.ª MARATONA BTT “DAS VEREDAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL”. 

Decorreu no dia 15 de junho a 4.ª Maratona BTT “Das veredas de São Brás de Alportel”, 

contemplando uma meia maratona de 35 kms e uma maratona de 70 kms, organizada pela 

Associação X-Dream Blasius e pela câmara municipal. 

vi. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 

PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE CICLISMO. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 400,00, de 

modo a minimizar as despesas decorrentes da participação do bombeiro Pedro José Viegas 

de Brito, no Campeonato do Mundo de Ciclismo entre Bombeiros 2014 a decorrer em Saint 

Croix na Suiça, e na sequência do pedido formulado pela Associação. 

(Reunião – 03/06/2014) 

vii. AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL. 

Está em fase de concurso a ampliação do edifício de apoio do polidesportivo municipal, 

obra esta com o valor base de € 18.020,00, e com uma previsão de execução de 2 meses, 

que permitirá dotar aquele espaço de um posto médico de apoio às modalidades 

desenvolvidas nos recintos desportivos anexos, assim como melhorar as condições da 

lavandaria e área circundante. 

viii. TORNEIO DA AMIZADE DOS BOMBEIROS. 

Realizou-se o IV Torneio da Amizade, no passado dia 11 de maio, nas instalações do 

Polidesportivo, organizado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, 

tendo participado 8 equipas procedentes de associações e entidades locais e que contou 

com o apoio da câmara municipal. 
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XII. JUVENTUDE. 

i. XII FESTIVAL DE NARRAÇÃO ORAL – “RODA DE CONTOS”. 

No âmbito da Primavera Jovem 2014, decorreu no dia 9 de maio, no espaço do Cineteatro 

São Brás, o XII Festival de narração oral – “Roda de Contos” que contou com o apoio da 

câmara municipal. 

ii. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO ALGARVE – CONTOS DA LIBERDADE. 

Na sequência do pedido de apoio financeiro da Associação Recreativa e Cultural do 

Algarve para fazer face às despesas com a realização do Festival Contos de Liberdade, o 

executivo municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 

3.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 250,00. 

Salienta-se que o município mais uma vez integrou este festival, conjuntamente com o 

município de Faro. 

(Reunião – 19/05/2014) 

iii. EXPOSIÇÃO “PROJETO DESIGN & OFÍCIOS”. 

No período de 3 a 28 de maio, na Galeria Municipal, esteve patente a exposição “Projeto 

Design & Ofícios” que apresentou alguns dos trabalhos realizados nas residências criativas 

já realizadas no âmbito deste projeto, fruto do encontro entre artesãos e jovens criativos, 

com o objetivo de dar vida a produtos nas áreas do design sustentável e artesanato 

contemporâneo. Este projeto é uma organização conjunta da câmara municipal e da 

Associação de Designer do Sul. 

Em maio, em plena Primavera Jovem, a Galeria Municipal apresenta sempre trabalhos de 

autoria de jovens. 

iv. 1.º FESTIVAL DO CARACOL. 

Perante o pedido formulado pela Associação Jovem Sambrasense de apoio financeiro para 

fazer face às despesas com a organização do 1.º Festival do Caracol, o executivo municipal 

deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 500,00.  

Para além de apoio financeiro, a Câmara Municipal apoiou com logística e divulgação a 

Associação Jovem Sambrasense na organização do 1.º Festival do caracol, no espaço junto 

ao Polidesportivo, que se realizou nos dias 24 e 25 de maio. 

(Reunião – 19/05/2014) 
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v. RESIDÊNCIA CRIATIVA 2014. 

O antigo lagar, no Parque Roberto Nobre, foi o espaço escolhido para, no período de 6 a 10 

de junho, receber a oficina criativa para designers, artistas e artesãos que procura 

desenvolver projetos experimentais no âmbito do eco-design e do artesanato. 

Durante este período decorreram ainda atividades destinadas ao público em geral como 

sejam as oficinas experimentais, exposição, arraial, tertúlias, workshops, entre outras. 

Esta foi uma organização conjunta da Associação de Designer do Sul e da câmara 

municipal. 

vi. DIA MUNDIAL DA CRIANÇA. 

Durante a tarde de dia 1 de junho, o Jardim Carrera Viegas foi o palco da animação e da 

diversão dos mais pequenotes. A câmara municipal organizou mais uma edição da Festa da 

Criança e com ateliês de colagem e pintura, reciclagem, pinturas faciais, insufláveis entre 

outras atividades, não faltaram motivos para encher o Jardim Carrera Viegas de sorrisos e 

euforias e para os pais partilharem um pouco mais do seu tempo com os seus filhos. 

XIII. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA. 

i. LIMPEZA DE BERMAS 

Está em execução a prestação de serviços de limpeza de bermas em diversos sítios do 

Concelho (Peral, Mesquita, Fonte Velha, Bico Alto, Almargens, Campina, Alportel, Juncais, 

Calçada, Funchais, Corotelo, Fonte da Murta e S. Romão) numa extensão de 37 Km 

adjudicada à empresa Daniel dos Santos Rodrigues pelo valor de € 7.500+IVA. 

XIV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. HASTA PÚBLICA DA LOJA A1 DO MERCADO MUNICIPAL. 

Decorreu em 22 de abril a hasta pública de 5 bancas de frutas/legumes, 1 banca de peixe e 

marisco e 1 mesa de frutas e legumes no Mercado Municipal que se encontravam vagas. 

As bancas e mesa destinadas a frutas e legumes não foram objeto de licitação por falta de 

interessados na sala, e a banca destinada à venda de peixe e marisco foi licitada pelo 

último lanço no valor de € 175. 

(Reunião – 22/04/2014) 
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ii. EXPOSIÇÃO “OLHARES SOBRE A EUROPA EM SÃO BRÁS”. 

Com o propósito de se associar às Comemorações do dia da Europa (9 de maio), a câmara 

municipal promoveu a exposição “Olhares sob a Europa em São Brás”, no espaço do 

Mercado Municipal e no período de 2 a 31 de maio. 

Esta exposição contou com 22 olhares distintos sobre espaços e lugares que foram objeto 

de intervenção com financiamento comunitário no território concelhio e no decurso das 

duas últimas décadas. 

iii. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, no mês de maio, foi espaço de múltiplas iniciativas dotadas de 

periodicidades distintas: Ação “De mãos dadas com a solidariedade”, “A Biblioteca Fora de 

Si – “Se sabe bem … o Mercado Municipal tem!””, “Ação de divulgação do 

empreendedorismo local – aula aberta de spinning – apresentação do ginásio “The 

wellness Place” e da empresa “Rita Barriga – Nail Art”, “Mostra de produtos”, pela empresa 

“Torrejana”, “Mostra de artesanato”, pela artesã Odília Ribeiro e pelo artesão Custódio 

Cavaco. 

A segunda quinzena de maio, assinalada no concelho como Quinzena Intercultural, voltou 

a acolher o Mercadinho Intercultural – mostra de artes e sabores do mundo”, já na sua 4.ª 

edição, que contou com a colaboração de associações de imigrantes, artesãos e produtores 

e com o Grupo de Amigos do Museu, numa iniciativa promovida pelo CLAII, Centro Local 

de Apoio à Integração de Imigrantes. 

No último sábado do mês, o Mercado Municipal continua acolher a “Demonstração 

Gastronómica”, com diferentes propostas e temáticas, desafiando diferentes chef’s a 

apresentar as suas propostas tendo por base os alimentos à venda no mercado. Em maio, 

tomou lugar a alimentação vegetariana, numa proposta de Francisca Viegas e para junho 

aguarda-se a participação do chef Nelson Viegas do Restaurante Lagar da Mesquita. 

iv. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de maio e de junho, como usual, realizou-se a Feira das 

Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre. 

v. MERCADINHO DE JARDIM. 

Nos mesmos domingos de maio e junho, realizou-se o Mercadinho de Jardim: Mercadinho 

de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, uma iniciativa com o 

objetivo de promover o artesanato local. 
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XV. TURISMO. 

i. FAM TRIP 2014. 

O concelho de São Brás de Alportel foi visitado, em 29 de abril, por mais de 20 operadores 

turísticos, agentes de viagens e jornalistas que aceitaram o convite de participar na “FAM 

Trip” (visita de família) promovida pela Região de Turismo do Algarve para conhecer 

alguns dos melhores e mais bem guardados segredos deste Outro Algarve. A iniciativa 

sendo da Região de Turismo do Algarve recebeu o maior acolhimento da parte da 

autarquia, por a entender poder constituir a génese para um novo ciclo da procura 

turística do território são-brasense. 

ii. ROTA DO CARACOL. 

Durante o mês de maio, decorreu a 4.ª edição da Rota do Caracol que contou com a 

colaboração de muitos dos estabelecimentos locais que não quiseram ficar fora do 

tradicional petisco dos caracóis de São Brás de Alportel. 

XVI. PATRIMÓNIO. 

i. PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

Encontra-se em execução um trabalho de levantamento e diagnóstico de todos os edifícios 

do centro histórico, elaborado pela Divisão de Urbanismo da autarquia, com o objetivo de 

preparar a execução de diversas medidas, com vista à valorização e revitalização do centro 

histórico. Torna-se fundamental para este trabalho conhecer a realidade, em profundidade 

e trabalhar em parceria com proprietários e entidades. 

XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ENERGIA. 

i. FEIRA DA SERRA 2014. 

 Tabela de Tarifas da Feira da Serra de São Brás de Alportel de 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Tabela de Tarifas 

da Feira da Serra de São Brás de Alportel de 2014 que manteve os valores praticados no 

ano anterior, com o intuito de continuar a viabilizar a participação das distintas entidades 

e artesãos neste certame para relevante para o concelho de São Brás. 
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De modo a poder limitação as situações indefinidas, esta proposta trouxe como novidade a 

regulamentação das tarifas de ocupação referentes a outros espaços não especificados, 

cujas Normas de funcionamento dos anos anteriores não contemplavam. 

(Reunião – 22/04/2014) 

 Segurança para a Feira da Serra – pedido de parecer. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura de procedimento para a prestação de serviços de segurança para a Feira da Serra 

2014. 

(Reunião – 22/04/2014) 

 Comissão da Feira da Serra. 

Continuam a decorrer as reuniões do grupo de trabalho da Feira da Serra para efeitos de 

levar a cabo mais uma edição deste certame. Com o tema “O Pão”, e com o espaço 

multiusos de exposição dedicado ao Centenário, esperam-nos ainda mais novidades e 

diversidade cultural, com a presença de novos artesãos que tem vindo a demonstrar o 

interesse em participar nesta Feira. 

Como referido, mantem-se a tabela de tarifas aplicada na Feira da Serra 2013, acrescendo-

se apenas uma nova tarifa referente à Ocupação de outros espaços, de modo a colmatar as 

situações omissas ou de exceção. 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 
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