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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

22 DE FEVEREIRO DE 2017 

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 23 de novembro de 2016. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, DA ILHA DE SANTIAGO, 

REPÚBLICA DE CABO VERDE. 

Com o intuito de aproximar e fortalecer a relação entre os dois municípios, a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel assinou, no dia 21 de novembro do ano transato, um 

acordo de cooperação com o município de São Miguel, da Ilha de Santiago, República de 

Cabo Verde. A oficialização desta parceria permitirá o intercâmbio de ações e de 

informação em áreas como a cultura, o desporto, a juventude, a solidariedade e o turismo. 

O acordo de cooperação assinado visa valorizar a história comum dos dois territórios 

lusófonos, aproximando as comunidades destes dois municípios através da criação de 

parcerias e da partilha de conhecimento. 

ii. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA 2017. 

O projeto vencedor do Orçamento Participativo para 2017 foi a nova fase de execução da 

Rede de Passeios Acessíveis, com a execução de passeios em falta nas ruas Machados dos 

Santos e Rua Matos Proença, estabelecendo uma ligação totalmente acessível da Rua 

João de Deus à Rua Serpa Pinto, incluindo a criação de três passadeiras acessíveis e a 

ampliação da Rede de Passeios Acessíveis para as habitações a norte do arruamento. A 

execução deste projeto permite dar continuidade ao projeto “São Brás Acessível para 

Todos”, com o alargamento da extensão da Rede de Passeios Acessíveis, esta nova fase 

de execução de trabalhos constitui um investimento de cerca de 60 mil euros. 

Para além do exercício de escolha entre quatro propostas sujeitas à votação foram ainda 

apresentadas pelos munícipes 17 sugestões, muitas das quais integradas na proposta de 

orçamento e outras que estão a ser analisadas para futuros investimentos. 

O Orçamento Participativo é uma medida de democracia participativa, assente na 

partilha de uma tarefa do executivo municipal com a comunidade, lançando o convite aos 

são-brasenses para intervir na definição dos investimentos do município. Com este 
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objetivo, São Brás de Alportel foi o primeiro município do Algarve a instituir o Orçamento 

Participativo, no ano de 2006, e um dos primeiros do país. 

iii. VENDA DE PARCELA DE TERRENO À EMPRESA SIIPEMOR. 

Na sequência da deliberação da última sessão da Assembleia Municipal relativa ao Pedido 

de Afetação para o Domínio Público Municipal – Construção do Jardim das Amendoeiras, 

onde se autorizou a Câmara Municipal a vender um terreno à empresa SIIPEMOR 

atendendo ao seu interesse para efeitos de edificação de uma unidade de saúde, por ser 

importante para o complemento do equipamento, bem como à negociação amigável 

realizada, e destinando-se o mesma para a construção de estacionamento público a cargo 

do comprador, foi celebrada escritura pública de venda do terreno em referência, pelo 

valor total acordado de 55.235,16€ (cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e cinco euros e 

dezasseis cêntimos). 
(Reunião – 29/11/2016) 

iv. REUNIÕES MENSAIS COM STAL. 

Com uma periodicidade regular, o executivo tem vindo a reunir com o Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local (STAL) – Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel de modo a potenciar uma maior proximidade e união com os colaboradores 

desta autarquia. Esta prática evidencia o interesse e a preocupação em conhecer a 

realidade vivida pelos colaboradores e a vontade de melhorar as suas condições de 

trabalho, criando condições que levem à melhor resolução de problemas, e de fomentar 

um melhor desempenho e o acréscimo de motivação no local de trabalho. 

v. AMAL - AUTORIDADE DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de 

€8.895,00 à AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, após a receção do valor em 

causa por parte do IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para efeitos de fazer 

face às despesas decorrentes da preparação do exercício das competências próprias no 

âmbito da Autoridade de Transportes Intermunicipal. 

(Reunião – 27/12/2016) 

vi. OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DOS SONS. 

Foi concluída a intervenção na Oficina dos Sons com o intuito de proporcionar algumas 

melhorias naquele espaço, nomeadamente: a execução de uma nova porta para o 

exterior, a substituição de janelas laterais e a pré instalação de ar condicionado, um 
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conjunto de trabalhos que vêm melhorar significativamente o conforto e o isolamento 

acústico daquele edifício da autarquia. 

Esta obra foi adjudicada à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda. pelo montante global 

de € 9.260,16 (IVA incluído) e tinha um prazo previsto para a sua conclusão de 30 dias. 

vii. ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS CANIS INTERMUNICIPAIS DO 

SOTAVENTO E BARLAVENTO ALGARVIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 1.562,50 € + 

IVA à AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve para fazer face às despesas 

decorrentes da preparação do estudo económico e financeiro para implementação dos 

Canis Intermunicipais. 

(Reunião – 27/12/2016) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

i. “COMO ESCUTAMOS AS CATÁSTROFES” – TERTÚLIA. 

Na senda da construção de uma comunidade mais resiliente, o Município de São Brás de 

Alportel organizou, no dia 21 de novembro do ano transato, a Tertúlia “Como escutamos 

as catástrofes”, tendo contado com Carina Coelho, da Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, Catarina Neves, jornalista da SIC, e João Estevão, investigador da Universidade do 

Algarve, como oradores. 

Enquanto Carina Coelho apresentou o simulador de Risco Sísmico e Tsunami, ferramenta 

atual que nos permite obter previsões de danos georreferenciadas e assim melhor gerir as 

emergências após uma ocorrência, Catarina Neves partilhou o seu testemunho sobre as 

mudanças que se viveram em Amatrice, cidade italiana fortemente abalada por um sismo 

de magnitude 6,2 no passado mês de agosto, quase três meses depois, e João Estevão, 

cruzou dados para explicar o comportamento de diferentes infraestruturas, a dinâmica de 

edifícios e abordar os efeitos diferenciados dos sismos nas construções. 

“Como Escutamos as Catástrofes” foi o tema da tertúlia que pretendeu assinalar o Dia 

Internacional para a Redução das Catástrofes, celebrado mundialmente a 13 de outubro, 

com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a adoção de comportamentos de 

segurança na tentativa de construir cidades mais resilientes. 

ii. CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA. 

O Município de São Brás de Alportel assinou, no dia 5 de dezembro do ano transato, em 

Loulé, um protocolo para a criação de um Contrato Local de Segurança com a Ministra da 
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Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, no âmbito de uma sessão de 

assinatura de protocolos com todos os municípios do Algarve. Trata-se de uma iniciativa a 

nível nacional que vem solidificar a atividade já desenvolvida pela Câmara Municipal na 

promoção da segurança na comunidade e na prevenção da criminalidade e da 

delinquência juvenil. 

O protocolo assinado representa a consolidação de todo o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela autarquia, em parceria com diversas entidades locais, na prevenção da 

delinquência juvenil, na tentativa de reduzir as vulnerabilidades sociais existentes na 

comunidade concelhia e em prol da promoção da cidadania e da igualdade de género. 

A criação do Contrato Local de Segurança terá uma fase inicial com a constituição de uma 

Comissão Interministerial responsável pela monitorização e avaliação das principais áreas 

de intervenção no concelho são-brasense, com vista a definir um plano de ação melhor 

adequado ao território em causa. 

iii. SESSÃO PÚBLICA SOBRE A REFORMA DA FLORESTA. 

Realizou-se no dia 2 de janeiro, no espaço do salão nobre, uma sessão pública 

subordinada ao tema da Reforma da Floresta, com a presença do Ministro Capoulas dos 

Santos, na qual o governo se disponibilizou para discutir publicamente um conjunto de 

medidas legislativas que foram aprovadas no Conselho de Ministros dedicado à Reforma 

das Florestas. Com o intuito de envolver a administração central, as autarquias, a 

comunidade académica e a sociedade em geral, abriu-se a possibilidade dos cidadãos se 

pronunciarem, através de críticas ou sugestões, sobre uma reforma que o governo 

considera estruturante para o País, tendo sido uma sessão bastante participada num 

espaço que esgotou toda a sua lotação. 

iv. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

| Apoios a atribuir no ano de 2017 | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o valor global do apoio a atribuir 

- €168.000,00, dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o montante de 

€14.000,00, na linha da constante disponibilidade do Município em apoiar as iniciativas e 

o funcionamento de uma das associações locais com uma missão muito nobre e que dá 

um importante contributo para a formação cívica dos mais novos que desta forma 

conquistam “novas ferramentas para a vida”, que podem fazer toda a diferença na sua 

formação e cumprem com prontidão e profissionalismo muitas outras missões, não 

descurando a primordial: o socorro. 

(Reunião – 07/02/2017) 
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III. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. 

i. PROJETO DE INTERVENÇÃO JUVENIL “+ SUCESSO”. 

Com uma nova candidatura aprovada pelo programa Escolhas – 6.ª geração, o Município 

de São Brás de Alportel congratula-se com o novo projeto de intervenção juvenil “+ 

Sucesso”, direcionado a crianças e jovens provenientes de contextos sociais vulneráveis, o 

qual incorpora atividades e iniciativas promotoras de um estilo de vida saudável, do 

sucesso escolar, da qualificação profissional e da empregabilidade deste grupo social e 

que contribuem para a prevenção da delinquência juvenil. 

Entre as inúmeras atividades previstas para estes jovens encontram-se oficinas de apoio 

ao estudo, programas educativos, sessões temáticas e atividades desportivas, um 

programa diversificado que procura colmatar algumas lacunas no quotidiano destes 

jovens em situações de risco, com a garantia de um acompanhamento adequado e de um 

trabalho desenvolvido em prol da sua integração na comunidade. 

O projeto “+ Sucesso” é promovido pela Associação IN LOCO, numa parceria que integra 

a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Com o propósito de ajudar quem 

mais precisa, a parceria integra ainda a Loja Social, o Gabinete de Inserção Profissional do 

IEFP e a Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”. 

O projeto terá como sede o futuro Espaço Jovem do município, que a Câmara Municipal 

está a criar mediante obras de adaptação num edifício municipal, localizado na Rua 

Virgílio Coelho. 

ii. AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 2016/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência dos montantes 

necessários atendendo à identificação de novas situações, pelo Agrupamento de Escolas 

José Belchior Viegas, de apoio à aquisição de material escolar, senhas de refeitório e 

valores de prolongamento de horário, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

(Reunião – 13, 27/12/2016, 11 e 24/01, 

07/02/2017) 

iii. BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR. 

A atribuição de bolsas de apoio a alunos do Ensino Superior envolve uma análise criteriosa 

das candidaturas apresentadas considerando a situação social e financeira da família do 
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jovem e os resultados escolares alcançados nos anos precedentes, como prova da 

dedicação e empenho do jovem em prosseguir os seus estudos. 

Na edição 2016/2017, a Câmara Municipal deliberou atribuir 6 bolsas de estudos; três das 

quais a jovens que ingressaram pela primeira vez no ano letivo 2016/2017 no Ensino 

Superior, nomeadamente: Catarina Rosa Martins, estudante de Música na Universidade 

de Évora; Cristina Oliveira Coruche, estudante de Arquitetura na Universidade de Lisboa; 

e Paulo Guerreiro Martins, estudante de Medicina Veterinária na Universidade de Évora. 

Simultaneamente, foram concedidas três renovações de bolsas de estudo, 

nomeadamente a Andreia Filipa Martins Adriano, estudante de Educação Social na 

Universidade do Algarve, Laura Cunha Sancho, estudante de Gestão da Universidade do 

Algarve e a Marília Guerreiro Martins, estudante de Medicina da Universidade de Lisboa. 

Com esta iniciativa de atribuição de bolsas a jovens que ingressam no Ensino Superior a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel pretende valorizar a aposta na educação e no 

ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de cidadãos conscientes e 

devidamente informados para enfrentar os desafios profissionais que surgirão no futuro. 

iv. VOTO DE LOUVOR AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas pelos excelentes resultados mais uma vez 

obtidos em termos de “ranking” de avaliação das escolas no ano letivo de 2015/2016. 

Obteve, nos exames nacionais do 9.º ano e do ensino secundário, a segunda melhor 

média global de entre todas as escolas públicas do Algarve, o que confere uma excelente 

posição, comparativamente às escolas da região! Numa análise nacional, para um 

universo de 1.218 escolas do 3.º ciclo, públicas e privadas, ocupa o 202.º lugar, e para um 

universo de 626 escolas secundárias, públicas e privadas, ocupa o 140.º lugar, subindo 

respetivamente 345 e 19 lugares em relação ao último ranking. 

(Reunião – 27/12/2016) 

 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL. 

A Câmara Municipal manteve o diálogo com o Ministro da Saúde de modo a melhor 

compreender a avaliação que este último faz do funcionamento do Centro de Medicina e 

Reabilitação do Sul – CMR Sul, e solicitar as medidas necessárias e adequadas para que 

seja retomado o funcionamento em pleno e em qualidade de uma das unidades de saúde 

mais relevante do concelho, dotada de uma abrangência extrarregional, e com um 
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trabalho na área da reabilitação física digno de reconhecimento nacional e internacional, 

tendo sido assegurado pelo Ministro que a Câmara Municipal seria informado durante o 

processo de decisão da mesma. 

ii. PLANO VALE + FAMÍLIA | VALE + NATALIDADE. 

O executivo municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de Câmara a 11 de janeiro, 

dar continuidade à execução desta medida de apoio às famílias que apoia a natalidade no 

concelho mediante a entrega de vales no total de 100€ por cada nascimento ou adoção 

que seja registado no concelho. Em 2016 foram atribuídos 47 vales “+ Natalidade” para 

utilizar em quase duas dezenas de estabelecimentos de comércio local na aquisição de 

bens e produtos para os novos cidadãos. 

O Plano de Apoio à Família “Vale +” abrange uma outra medida de apoio, os vales “+ 

Educação”, destinados aos alunos do 1.º e 2.º ciclo do concelho, no valor de 20,00€ para 

os alunos do 1.º ano e de 30,00€ para os alunos dos restantes anos do 1.º ciclo e do 2.º 

ciclo, e neste momento, a autarquia encontra-se a preparar o lançamento de uma terceira 

medida deste plano com a atribuição de apoios na área da saúde, nomeadamente na área 

da oftalmologia, de modo a ajudar as famílias a melhorar a sua qualidade de vida e o bem-

estar de todos. 

O Plano de Apoio à Família “VALE +” consiste numa importante iniciativa da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel que tem vindo a integrar gradualmente diversas medidas 

de apoio aos agregados familiares do concelho nas áreas da educação, natalidade e saúde, 

enquanto contributo para melhorar as condições de vida dos munícipes. 

iii. “MAIS VIVER MAIS APRENDER” - PROJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

Com a organização de sessões informativas nas áreas da alimentação, saúde e segurança, 

de carácter regular, o projeto de intervenção comunitária “Mais Viver mais aprender” 

contribui para manter a população melhor informada, promove a sua autonomia e reduz o 

isolamento social. Mesquita, Parises, Peral e São Romão são os núcleos rurais deste 

projeto, que é complementado pelo projeto Envolve, responsável pela dinamização de 

atividades nos núcleos de Alportel e Machados; e pelo projeto “Bem-me-quer” sediado no 

Espaço Multiusos do Bairro Social, no centro urbano do concelho.  

O projeto “Mais Viver Mais Aprender” alargou-se recentemente até à zona poente do 

concelho, tendo chegado à localidade de São Romão no início do ano de 2017, com a 

primeira sessão a decorrer no dia 27 de janeiro. Esta iniciativa constitui atualmente uma 

referência na área da intervenção comunitária pelo papel que desempenha na promoção 

do envelhecimento ativo e da inclusão social, medidas fundamentais para garantir melhor 

qualidade de vida para a comunidade sénior são-brasense. 
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iv. AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE ALCOUTIM - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um protocolo de colaboração a 

celebrar com o Agrupamento de Defesa Sanitária de Alcoutim e os Municípios de 

Alcoutim, Loulé e Tavira com vista à promoção da saúde pública e veterinária. 

(Reunião – 11/01/2017) 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. 

De modo a apoiar o nobre trabalho desenvolvido por instituições de cariz social que 

auxiliam a população do município são-brasense, algumas das quais com respostas que 

são inexistentes no nosso território concelhio, no final do ano, a Câmara Municipal 

atribuiu, uma vez mais, âmbito do Plano de Apoios Sociais do Município, apoios a 10 

instituições de cariz social, locais e regionais, num valor global de 13 mil euros. 

 No âmbito deste Plano de Apoios Sociais foi concedido um apoio de 1.000€ ao 

Núcleo Local da Cáritas de São Brás de Alportel, com vista a apoiar a aquisição de 

alimentos para que esta entidade possa continuar a apoiar a Plataforma Local de Ajuda 

alimentar coordenada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, que reforça o seu 

trabalho com a distribuição de Cabazes da Consoada. 

 A Santa Casa da Misericórdia, que oferece um amplo conjunto de serviços sobretudo 

para a comunidade sénior, foi contemplada com um apoio extraordinário de 1.200€ para 

adquirir uma cama articulada, equipamento muito importante para as valências de apoio 

sénior daquela instituição. 

 Ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia, outra das Instituições Particulares de Solidariedade Social locais, foi 

concedido um apoio de 3.200€ para a aquisição de um andarilho, no âmbito de uma 

parceria de apoio a uma menina com dificuldades especiais na sua mobilidade. 

 Os apoios financeiros cedidos à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC), 

Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), Associação EXISTIR, Instituição de 

Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, Banco Alimentar do Algarve, Centro de Bem-

Estar Social Nossa Senhora de Fátima e ao Refúgio Aboim Ascensão complementaram os 

apoios, visando reconhecer o meritório trabalho desenvolvido por estas entidades na 

promoção da inclusão social de pessoas com necessidades especiais, na preciosa oferta de 

apoio domiciliário à população idosa que vive isolada no território serrano, na procura de 

soluções ao nível da emergência infantil e na angariação de produtos alimentares para 

entregar às famílias mais carenciadas do concelho. 
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O longo do ano a Câmara Municipal atribui todo um conjunto de outros apoios a estas e 

outras entidades procurando apoiar a continuidade dos seus projetos de cariz social que 

auxiliam a população local com respostas adequadas às suas necessidades. 

ii. ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE – APOIO PARA TRANSPORTE DE UTENTE. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º1 do art.º 

33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro atribuir a verba no valor de € 964,20 (novecentos e 

sessenta e quatro euros e vinte cêntimos) à ASMAL – Associação de Saúde Mental do 

Algarve, na sequência da sua solicitação de apoio financeiro para assegurar o transporte 

de uma utente daquela instituição residente no concelho de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 07/02/2017) 

iii. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. 

O Fundo Social de Emergência da Câmara Municipal, criado em 2014, tem sido uma ajuda 

valiosa para as quase duas dezenas de famílias que viviam em situação de maior 

vulnerabilidade social. Para 2017, o Município reforça o investimento nesta medida. 

O Fundo Social de Emergência, destinado a apoiar situações de maior emergência ao 

nível das necessidades básicas entre os agregados familiares do concelho, ao longo de 

dois anos de existência permitiu ajudar inúmeras famílias nas mais variadas ocasiões: na 

aquisição de alimentos, lentes graduadas ou próteses oculares, e ainda num conjunto de 

equipamentos para apoio a pessoas com mobilidade reduzida. O valor de apoio prestado 

em 2016 ultrapassou os 5.000€. 

Com este fundo pretende a autarquia dar continuidade ao eficaz trabalho de parceria que 

tem vido a ser desenvolvido na área social, através da Rede Social e de outras estruturas 

informais. Esta resposta social é gerida pelos Serviços Sociais Municipais, a quem cabe 

analisar as situações e avançar com os devidos procedimentos, contando para isso com a 

colaboração de uma instituição de solidariedade social local, o Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia (CCD). 

| Reforço | 

Atendendo ao facto de ao longo do ano de 2016 terem sido atribuídos diversos apoios, e à 

necessidade de se dar continuidade a esse apoio em situações de agregados familiares 

com carência social e económica, acompanhadas pelos Serviços Sociais do Município, e 

apoiadas em Loja Social, com todo um conjunto de bens de primeira necessidade, a 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o reforço do Fundo Social de Emergência, 

mediante a atribuição de um apoio no valor de 1.200,00 euros ao CCD. 

(Reunião – 27/12/2016) 
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iv. CONCERTO SOLIDÁRIO DO CORO DE SÃO LOURENÇO. 

O Coro de São Lourenço foi o protagonista do concerto solidário que iluminou o 

Cineteatro de São Brás de Alportel no passado dia 20 de janeiro, com um espetáculo ao 

estilo da Broadway, em que os 35 elementos que compõem o grupo deram voz a alguns 

dos grandes êxitos musicais daquela que é uma das maiores atrações artísticas de Nova 

Iorque – o concerto “Back to Broadway”. Com o propósito de ajudar a Loja Social de São 

Brás de Alportel o Coro entregou a este projeto solidário, que resulta de uma parceria 

entre a Câmara Municipal e Junta de Freguesia, o valor conseguido com a receita de 

bilheteira, nomeadamente um cheque no valor de 795,00€. 

v. PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

| ENVOLVE | 

Decorreram nos dias 11 e 25 de janeiro, sessões subordinadas à temática “Retrospetiva 

fotográfica do ano de 2016”, no âmbito do projeto ENVOLVE, respetivamente na sede do 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados e no Centro Museológico do Alportel. Em 

fevereiro, no dia 8, a sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados recebeu a “Sessão 

de Recolha Etnográfica com Bases no Livro do Alportel de Estanco Louro” 

| PROJETO MAIS VIVER MAIS APRENDER | 

No mês de dezembro, ocorreram várias sessões: no dia 2 uma sessão orientada pela 

DECO – “Vida mais saudável: cuidados e benefícios para seniores”; no dia 9 uma sessão 

orientada pela dr.ª Elisa Pina, Diabetologista do CHAlgarve, – “Alimentação saudável na 

prevenção da diabetes, e no dia 16 uma sessão orientada pelo enfermeiro Rafael Costa, 

do CMR Sul sobre a “Prevenção de AVC”. Em janeiro, o projeto MAIS VIVER, MAIS 

APRENDER também promoveu várias sessões: no dia 6 realizou-se um convívio de Reis, 

no âmbito das Comemorações do 4.º aniversário do centro de Convívio dos Parises, neste 

mesmo Centro; no dia 13 a Quinta do Peral acolheu um Workshop de prevenção de AVC, 

tendo contado com a participação de Rafael Costa, enfermeiro do CMR Sul; e no dia 20 foi 

a vez da Capela da Mesquita receber um Workshop de sensibilização ambiental, com a 

participação de Cristina Medeiros. Ainda no âmbito deste projeto, no mês de fevereiro, no 

dia 3, decorreu uma sessão sobre Sensibilização Ambiental no Centro de Convívio de 

Parises, e no dia 10, outra sessão subordinada à temática Alguns Cuidados de Saúde para 

Séniores – Ativação de Chamada 112, realizada na Quinta do Peral. 

Esta continua a ser uma organização conjunta da UCC Al-Portellus e da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel. 

| ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ | 

O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz manteve uma oferta de atividades regulares, no 

âmbito do programa de atividades de intervenção comunitária “Bem-me-quer”, 
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constituída por atividades de cariz recreativo e desportivo, bem como ações de 

informação e sensibilização, nas quais se incluem ateliês de artes, aulas de informática, 

ginástica, workshops, manhãs de culinária, bem como visitas temáticas. 

Mediante o acolhimento de uma estagiária do Curso Técnico Psicossocial está 

complementarmente a ser desenvolvido um programa de atividades que integra a área de 

expressão dramática, disponibilizada aos utentes. 

vi. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS…” 

| DIGNIDADE EM SAÚDE MENTAL | 

“Dignidade em Saúde Mental – Signos do Fora” foi o tema a refletir no âmbito do Ciclo de 

Tertúlias “Aqui entre nós”, realizado no dia 9 de dezembro, tendo contado com a parceria 

da Associação de Saúde Mental do Algarve. Após a apresentação da curta-metragem 

“Outside Signs” da realizadora libanesa Reem Al Mohtar, seguiu-se a performance 

“Signos de Fora” do grupo inclusivo da ASMAL – Teatro do Sótão (grupo de teatro 

inclusivo constituído por utentes da valência do fórum sócio ocupacional de Faro da 

ASMAL promove a reabilitação psicossocial através do teatro-dança, movimento e 

performance), e, por fim, a intervenção do dr. António Gonçalves, que partilhou a sua 

experiência na área da psiquiatria e desafiou os presentes a exporem questões, partilhar 

experiências, visões diferentes. 

| QUERIDO, MUDEI DE VIDA!... NOVOS APELOS DO MUNDO RURAL… | 

No dia 27 de janeiro, o tema do mês foi “Querido, mudei de vida!... Novos apelos do 

Mundo Rural…” e contou com a participação de Vanessa Sousa, socióloga e docente 

universitária, cuja opção de vida nos últimos meses recaiu exatamente em adotar um 

quotidiano longe dos grandes centros urbanos. 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar Intervenções que permitam 

reparar a cobertura da habitação e criar instalações sanitárias junto à mesma, no valor de 

12.190,00+ IVA, atendendo à situação socioeconómica do agregado familiar em causa, 

manifestamente incapaz de proceder a custos próprios, a esta intervenção necessária 

para a melhoria das condições de conforto e habitabilidade. 

(Reunião – 07/02/2017) 
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ii. PINTURA DE HABITAÇÕES CAMARÁRIAS DO BLOCO A DO BAIRRO SOCIAL. 

Dando continuidade à contínua execução de obras de manutenção no Parque de 

Habitação Municipal, foi concluída mais uma empreitada de pintura de habitações 

camarárias do bloco A do Bairro Social que foi adjudicada a João Manuel Contreiras, pelo 

montante global de € 8.215,74 (IVA incluído). Esta intervenção veio no seguimento do 

plano de intervenções de manutenção e beneficiação do Bairro Social João Rosa Beatriz, 

melhorar amplamente a qualidade estética daqueles edifícios e dignificar aquela área 

residencial. 

iii. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. 

No âmbito do definido pelo Regulamento Municipal de Habitação Social, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização das rendas do Parque de 

Habitação Social Municipal, tendo em consideração a composição dos agregados 

familiares e a realidade económica e social do agregado familiar, e a entrar em vigor a 

partir de fevereiro de 2017. 

(Reunião – 27/12/2016) 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para discussão pública a 

proposta de alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação de São Brás de 

Alportel consubstanciada nas seguintes alterações: 

O n.º 2 do artigo 100.º passa a ter a seguinte redação: 

“2 - Consideram-se infraestruturas urbanísticas, arruamentos e estruturas viárias, sistemas 

de drenagem pública de águas residuais e pluviais, sistemas de recolha e armazenamento de 

resíduos urbanos, sistemas de iluminação pública, sistemas de estacionamento público, 

equipamentos públicos e espaços verdes.” 

No que se refere ao artigo 101.º, a alteração circunscreve-se ao cálculo do coeficiente PI 

no âmbito das taxas pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

urbanísticas. Essa alteração visa a estabilização dos valores do PI e também tornar a 

fórmula mais adequada, para que traduza efetivamente o esforço que o município realiza 

na criação, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas. 

Na versão em discussão pública podia ler-se no artigo 101.º o seguinte: 
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“PI — coeficiente que traduz a influência do Programa Plurianual de Investimentos e das 

áreas correspondentes aos solos urbanizados ou cuja urbanização seja possível programar e 

tem por base a relação entre as taxas cobradas e o investimento realizado em infraestruturas 

gerais, cujo valor é definido anualmente pela câmara municipal e publicado em Diário da 

República.” 

Por se entender que este coeficiente, nomeadamente o seu apuramento, não traduz a 

proporcionalidade desejada para o posterior cálculo da taxa pela realização, reforço e 

manutenção de infraestruturas urbanísticas e de modo a que sejam respeitados os 

princípios da proporcionalidade, da equidade, da igualdade, o coeficiente PI passa a ser 

descrito da seguinte forma: 

“PPI – Plano Plurianual de Investimentos, cujo valor é definido anualmente pela câmara 

municipal, sendo considerado como o coeficiente que traduz a proporção do investimento nas 

infraestruturas urbanísticas, por parte do município, utilizando-se para aferição do mesmo, a 

média de investimento nas infraestruturas urbanísticas dos últimos 4 anos ponderada pela 

população, apurada nos últimos censos, e a área do município, expressando-se na seguinte 

fórmula; 

 

ii. REQUALIFICAÇÃO DA EN 2. 

No seguimento das conversações havidas com a Secretaria de Estado das Infraestruturas 

e com as Infraestruturas de Portugal, IP, com vista à consideração e implementação a 

breve prazo de obras de intervenção na EN2, no âmbito de um projeto mais amplo de 

Requalificação da EN2, entre a vila de São Brás de Alportel e o acesso à Via do Infante, 

para melhorar a segurança rodoviária, o acesso do concelho à Via do Infante e acrescer a 

dinâmica económica do território, e tendo em consideração a alteração da presidência 

das Infraestruturas de Portugal, IP, a autarquia reforçou a informação ao novo presidente 

desta entidade no contexto das conversações referidas. 

Recorda-se que as propostas defendidas pelo Município junto das Infraestruturas de 

Portugal, da Secretaria de Estado das Infraestruturas e do Ministério do Planeamento e 

das Infraestruturas, datam desde o início deste mandato, nomeadamente, de reunião da 

Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL, ocorrida em 21/07/2014, e concretizam-

se nas seguintes intervenções: 

- A criação de uma rotunda no cruzamento da EN2 com o acesso a Faro e à Via do 
Infante, no sítio do Coiro da Burra; 

- A criação de uma segunda faixa em algumas zonas de subida (faixa de lentos) no 
atual traçado da EN2; 

- A retificação de algumas curvas, mais perigosas nesta via; 
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- E a implementação de medidas de segurança para circulação de peões no sítio de 
Machados, atravessado pela EN2. 

iii. “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO”. 

Avançam a bom ritmo os trabalhos na obra de requalificação do Largo de São Sebastião, 

a primeira fase do projeto mais emblemático de reabilitação urbana do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU) do Centro Histórico de São Brás de Alportel. 

Esta é uma intervenção estruturante para o desenvolvimento de São Brás de Alportel e 

para a qualidade de vida dos são-brasenses, num investimento que valoriza o Passado e 

alicerça o Futuro, criando maior dinâmica económica, turística e cultural, no coração da 

vila que ganhará uma nova vida e que permitirá renovar a imagem urbana da principal 

“sala de entrada” da sede do concelho, dando-lhe mais vida e funcionalidade, adaptando-

a aos desafios da atualidade, potenciando a centralidade de São Brás de Alportel no 

Algarve e reforçando a identidade cultural da comunidade no reencontro da sua História. 

O fortalecimento da identidade cultural e a valorização do património constituem a 

preocupação central de todo este plano. Por esta razão, a elaboração do projeto de 

Requalificação do Largo de São Sebastião teve por base um profundo estudo e a 

concretização das obras são alvo de todo um cuidado acompanhamento arqueológico. 

Procura o município aproveitar a oportunidade desta intervenção para alargar o 

conhecimento relativo à História deste local central na memória da comunidade, onde já 

esteve localizada a primitiva Capela de São Sebastião (edificada no século XVII, tendo 

existindo até ao final do século XIX) e onde até ao ano de 1940 existia um quarteirão de 

habitações posteriormente demolidas para a criação do Largo de São Sebastião. Este 

Largo recebeu, em 1957, o monumento em homenagem ao poeta Bernardo de Passos, 

numa iniciativa popular que merece o maior respeito e todo o esforço na sua valorização. 

A execução da obra foi adjudicada à empresa são-brasense Trunforiginal - Construção 

Civil Unipessoal Lda., pelo custo total de 315.450,94€, dado ter sido a melhor proposta 

apresentada ao concurso público lançado para o efeito. Integrada no Plano de 

Regeneração Urbana, aprovado pela Comissão de Coordenação Regional do Algarve 

(CCDR), a obra contará com financiamento comunitário a 65%, mediante recurso ao 

FEDER, Fundo de Desenvolvimento Regional. 

iv. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE – 2.ª FASE. 

Foi concluída a obra de reabilitação da Entrada Nascente – 2ª Fase, após uma intervenção 

que durou cerca de 90 dias, adjudicada à empresa são-brasense J.J. Brito Lda. pelo 

montante de 24.312, 31€, com iva incluído. 
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Concluída a 1.ª fase, esta obra consistiu na criação de estacionamentos, passeios e ainda a 

colocação de vegetação neste último troço da Rua José Dias Sancho. 

Este investimento da autarquia são-brasense veio reforçar a continuidade da estratégia 

de reabilitação urbana adotada pela autarquia com vista a melhorar a imagem e a 

qualidade de vida dos são-brasenses e visitantes. 

v. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS. 

A pavimentação e reparação de caminhos em diversos locais do município representou 

um investimento que ascendeu aos 170 mil euros e que incluiu a construção de 

passadeiras elevadas em algumas zonas, tornando os passeios e a circulação nessa área 

acessível a todos, uma medida que tem vindo a ser implementada pelo Município no 

âmbito do Plano “São Brás Acessível a Todos”: 

• Nos sítios de Campina, Farrobo e Vilarinhos foram executados muros de contenção 

de modo a evitar o deslizamento de terras ou qualquer ocorrência que pudesse colocar 

em perigo a comunidade local e a rede viária; 

• Em diversos pontos do concelho foi feita ainda a reparação de caminhos florestais, 

procedeu-se à construção de uma passagem hidráulica submersível e foram feitos 

trabalhos de conservação das existentes nas zonas intervencionadas. 

As intervenções executadas assentam na manutenção e reparação de diversas 

infraestruturas um pouco por todo o território concelhio e foram concretizadas com o 

objetivo de garantir mais segurança para os cidadãos e para a comunidade são-brasense, 

aquando a utilização dos referidos acessos, espaços, sítios e vias. 

vi. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO BARROCAL NO SITIO DAS MEALHAS E REPAVIMENTAÇÃO DA 

VNC 15  E ACESSOS ADJACENTES NO SÍTIO DE MACHADOS. 

Encontra-se em fase de adjudicação, pelo montante base de 45.813,45 € mais uma 

empreitada de pavimentação, sendo neste caso do caminho do Barrocal no sítio das 

Mealhas e ainda a repavimentação da VNC 15 e acessos adjacentes no sítio de Machados. 

vii. REPARAÇÃO DE MUROS EM PEDRA E TRABALHOS COMPLEMENTARES. 

Nos sítios do Corotelo, Soalheira e Hortas e Moinhos foi concluída a empreitada de 

reparação de muros em pedra e trabalhos complementares pela empresa Vitorino Moleiro 

& Filhos, Lda. a qual havia sido adjudicada pelo montante de € 11.448,00 (IVA incluído). 

Esta foi mais uma intervenção com vista a garantir a segurança e a estabilidade das vias 

mediante a reparação de muros de contenção. 
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viii. REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE LOMBAS. 

Foi concluída mais uma empreitada de Repavimentação de vias e construção de lombas, 

tendo esta sido adjudicada à empresa Rolear.On S.A., pelo valor global de € 31.436,27. 

Esta empreitada incluiu pavimentações nos sítios de Almargens, Gralheira, Machados, 

Mealhas e São Romão bem como diversas reparações em todo o concelho e é mais uma 

intervenção na melhoria da segurança rodoviária na rede viária do concelho onde se 

prevalece a segurança dos peões e automobilistas. 

ix. EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. 

Foi adjudicada à Masitrave, Lda a empreitada de execução e instalação de sinalização 

rodoviária, pelo valor de € 4.934,19 € (IVA incluído), nesta empreitada está incluído 

Sinalização horizontal e vertical no parque de estacionamento na rua 1º de Maio de apoio 

ao Museu, renovação de pintura em passadeiras em locais diversos da Vila; sinalização em 

estacionamentos de pessoas com mobilidade reduzida e marcação de sinalização de 

interdição de estacionamento em diversos locais. 

 

VIII. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO SÍTIO DO FARROBO – 2ª FASE. 

Dando continuidade ao Plano Municipal de Alargamento da Rede de Saneamento, 

encontra-se em fase de adjudicação pelo valor de 35.325,27 € (IVA incluído), a obra de 

ampliação da Rede de Esgotos no Sítio do Farrobo – 2.ª fase. Esta intervenção vem 

melhorar significativamente a qualidade de vida dos habitantes afetados pelos 

trabalhos. 

Sendo que o Plano de Alargamento da Rede de Saneamento estender-se-á a outros 

locais do concelho brevemente, uma vez que se trata de obras de enorme importância 

para a qualidade de vida para os são-brasenses. 

ii. TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – MANUTENÇÃO PARA 2017. 

Tendo em consideração a necessidade de se comunicar à ERSAR – Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos se a Câmara Municipal delibera manter o tarifário dos 

serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos 

urbanos para o ano 2017, e tendo a última atualização entrado em vigor a 01 de fevereiro 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o tarifário atual 

para o ano de 2017. 
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IX. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

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

| CONTOS NA QUINTA | 

Na tarde do dia 17 de dezembro, a Quinta do Peral acolheu o conto “Fiz das Pernas 

Coração”, de José Gomes, naquela que é uma atividade dedicada às crianças; na tarde de 

28 de janeiro, recebeu o conto do “Cão que comia Chuva” de Richard Zimler. 

| SÁBADOS NA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados, em dezembro do ano transato, à temática do 

Natal com atividades para aprender a fazer brinquedos reciclados com Françoise Majola, 

no dia 10, e para aprender a fazer as filhoses tradicionais com Mariana Magoito, no dia 17. 

Na manhã do dia 14 de janeiro houve espaço para aprender a fazer queijinho fresco e na 

do dia 11 de fevereiro houve espaço à atividade “Vamos aprender a cuidar dos animais de 

estimação”, esta última sob orientação do médico veterinário municipal. 

Durante os meses de dezembro/16, janeiro e fevereiro/17, houve ainda oportunidade para 

participação nas rotinas dos animais da Quinta, com descoberta dos alimentos preferidos 

de cada um deles e dos seus hábitos alimentares específicos, no âmbito da atividade 

“Vamos tratar dos animais da Quinta”. 

| TEATRO DE FANTOCHES | 

Na manhã do dia 10 de dezembro, as atrizes Maria José Carocinho e Marion Rexrodt 

apresentaram a peça “Gaspar e o fato de Pai Natal”. 

| VITICULTURA BIOLÓGICA E SEUS VINHOS | 

Na tarde de sábado, dia 10 de dezembro, ocorreu a palestra e prova por Guillaume 

Prigent. A produção de vinho em modo biológico não prejudica o meio ambiente e dela 

resultam vinhos com benefícios para a saúde. 

ii. PARQUE DAS AMENDOEIRAS. 

Encontra-se em execução a obra de criação do Parque das Amendoeiras a qual foi 

adjudicada à empresa Martins Gago & Filhos, Lda. pelo montante global de 83.575,04 € 

(IVA incluído), e cujo prazo para conclusão é de seis meses. 

Esta foi a intervenção escolhida e votada pelos são-brasenses no âmbito do Orçamento 

Participativo de 2015, que vem dar uma nova vida e imagem a uma zona nobre do 
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principal núcleo urbano – Avenida da Liberdade -, integrando espaços de lazer, 

equipamento de jogos para todas as idades e zona de brincadeiras para crianças. 

Esta intervenção vem dignificar este espaço público, promover o ordenamento do 

estacionamento e criar um novo parque de lazer intergeracional. 

iii. PROMOÇÃO DA RECICLAGEM MULTIMATERIAL DE RESÍDUOS URBANOS. 

A Câmara Municipal apresentou candidatura ao programa de financiamento, POSEUR- 

Programa Operacional de sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos com a qual 

pretende aumentar a quantidade de equipamentos de recolha seletiva a disponibilizar à 

população, no sentido de potenciar a separação dos Resíduos Urbanos, para que estes 

possam ser encaminhados para a reciclagem e ainda sensibilizar e esclarecer a 

comunidade sobre a gestão de resíduos urbanos e suas possíveis soluções, no sentido de 

fomentar a alteração de atitudes e comportamentos com vista a maximizar a redução da 

produção e reciclagem de resíduos urbanos. 

A operação “Promoção da Reciclagem Multimaterial de Resíduos Urbanos”, com um 

montante aprovado de 449 712.80€ e um apoio de 382 255,80€, resultado dos 85% de 

financiamento, contempla a realização as seguintes ações:  

 Aquisição e colocação de ecopontos subterrâneos; 

 Aquisição de 6 contentores de 1100L e 6 ecopontos de 240L para deposição seletiva 

de resíduos urbanos; 

 Aquisição de Oleões; 

 Aquisição de estruturas de suporte de sacos para recolha seletiva; 

 Aquisição de uma viatura para recolha seletiva porta-a-porta de resíduos de 

embalagem (papel, cartão, plástico, vidro e metal); 

 Construção e licenciamento de Ecocentro de modo a permitir a triagem e o 

armazenamento temporário dos resíduos recolhidos, como REE'S, pneus, pilhas, rolhas 

de cortiça, lâmpadas, OAU, óleos minerais e outros; 

 Aquisição de balança analítica para o Ecocentro; 

 Ações de sensibilização que incluem a edição de produtos de comunicação com o 

objetivo de reduzir a quantidade de resíduos produzidos e promoção da reciclagem, tais 

como: autocolantes informativos para colocação nos equipamentos de deposição 

seletiva, edição e guia de deposição seletiva de resíduos e colocação de sinalética junto 

aos contentores de deposição de resíduos. 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 22 de fevereiro de 2017 Página 24 de 42 

iv. AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA. 

A câmara Municipal adquiriu uma viatura elétrica para o serviço de higiene e limpeza 

urbana, que veio enriquecer a frota ecológica da autarquia, com vista a facilitar as 

deslocações dos colaboradores aos locais para efetuarem avaliações e averiguações das 

situações. A opção pela viatura elétrica insere-se no âmbito do Plano Municipal de 

Eficiência Energética e que procura assim responder às questões atuais do aquecimento 

global, da qualidade do ar que respiramos e da dependência que existe dos combustíveis 

fósseis. 

A viatura foi adquirida à entidade Entreposto Almotor – Comércio e Reparação de 

Veículos, S.A. pelo valor de € 15.344,57, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

X. ASSOCIATIVISMO. 

i. PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO / 2017 - PRINCÍPIOS BASE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de Apoio ao 

Associativismo para o ano de 2017. 

A dinâmica cultural, desportiva e recreativa das comunidades encontra-se fortemente 

suportada nas associações locais que, paulatinamente com o esforço e dedicação dos seus 

corpos dirigentes e associados, têm vindo assumir o desenvolvimento de projetos 

preponderantes e de referência concelhia ou até mesmo regional. 

Por lhes reconhecer o mérito, a capacidade de fazer e a qualidade das atividades e 

eventos desenvolvidos a par da perceção dos constrangimentos vários com que se 

deparam, quer sejam de teor material, financeiro ou logístico, a câmara municipal, na 

esfera das suas competências e disponibilidades financeiras e logísticas, apoia e incentiva 

a prossecução das suas iniciativas. 

(Reunião – 07/02/2017) 

ii. ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E OUTRAS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. 

Tendo em consideração que a história associativa em São Brás de Alportel é uma das mais 

consolidadas da região e reconhecendo a ampla diversidade nas atividades desenvolvidas, 

pelas várias associações que se envolvem e participam na dinâmica do concelho e que 

prestam serviços meritórios à população são-brasenses, com um programa de atividades 

permanente e intenso que contribui para a formação de cidadania e para a entrega à 

comunidade local, reforçando a identidade e consolidação do sentimento de comunidade, 

bem como a premência da cooperação e o reconhecimento do papel único das 
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associações locais na realidade sociocultural do concelho, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar os seguintes apoios: 

Associação Cultural Sambrasense - €11.320,00, dividido por duodécimos, correspondentes 

ao montante de €943,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última 

tranche; 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense - €11.885,00,, dividido 

por duodécimos, correspondentes ao montante de €990,00, efetuando-se acerto ao 

montante anual atribuído na última tranche; 

Rancho Típico Sambrasense – €4.200,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €350,00; 

OUTRAS ASSOCIAÇÕES – PROTOCOLO DE APOIO 

Santa Casa da Misericórdia – Museu do Trajo de São Brás de Alportel - €17.475,00 

dividido por duodécimos, correspondentes ao montante de €1.456,00€ efetuando-se acerto 

ao montante anual atribuído na última tranche. 

Associação de Agricultores de São Brás de Alportel - €5.100,00 dividido por duodécimos, 

correspondentes ao montante de €425,00. 

Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados - 

€6.000,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao montante de € 500,00. 

Fábrica da Igreja - Paróquia de São Brás de Alportel - €1.710,00 dividido por duodécimos, 

correspondendo ao montante mensal de €142,50. 

(Reunião – 07/02/2017) 

iii. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. 

Tendo em consideração que a história associativa em São Brás de Alportel é uma das mais 

consolidadas da região e reconhecendo a ampla diversidade nas atividades desenvolvidas, 

pelas várias associações que se envolvem e participam na dinâmica do concelho e que 

prestam serviços meritórios à população são-brasenses, com um programa de atividades 

permanente e intenso que contribui para a formação de cidadania e para a entrega à 

comunidade local, reforçando a identidade e consolidação do sentimento de comunidade, 

bem como a premência da cooperação e o reconhecimento do papel único das 

associações locais na realidade sociocultural do concelho, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar os seguintes apoios: 

Bike Clube São Brás - €6.240,00, dividido por duodécimos correspondentes ao montante de 

€520,00; 
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BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São 

Brás de Alportel - €6.750,00, dividido por duodécimos correspondentes ao montante de 

€562,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel - €3.300,00, dividido por duodécimos 

correspondentes ao montante de €275,00; 

Clube de Caça e Pesca - €3.240,00, dividido por duodécimos correspondentes ao montante 

de €270,00; 

Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel - €12.075,00, dividido por duodécimos correspondentes 

ao montante de €1.006,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última 

tranche; 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro - €28.200,00, dividido por duodécimos 

correspondentes ao montante de €2.350,00; 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense - €18.120,00, dividido por duodécimos 

correspondentes ao montante de €1.510,00; 

Casa do Benfica de São Brás de Alportel - €2.975,00, dividido por duodécimos 

correspondentes ao montante de €247,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído 

na última tranche; 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM ATIVIDADE CULTURAL 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados 

Apoio ao Desporto – €14.016,00; Apoio à Cultura – €2.625,00 

Valor global do apoio a atribuir - €16.641,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €1.386,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

(Reunião – 07/02/2017) 

 

XI. CULTURA. 

i. CICLO DE EXPOSIÇÕES - 2017. 

Em 2017 a Câmara Municipal mantém a aposta na cultura com o lançamento de mais um 

Ciclo de Exposições, composto por três espaços abertos ao público: Galeria Municipal, 

Centro de Artes e Ofícios e Centro Museológico do Alportel. 

De entrada gratuita, estes espaços de promoção artística apresentam ao longo do ano 

mais de 2 dezenas de exposições. Manifestações artísticas das mais diversas áreas 
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passando pela pintura, fotografia, escultura, cerâmica, trabalhos em cortiça, brinquedos 

de madeira, entre outras que revelam a visão multicultural de criativos naturais da região 

ou que escolheram a mesma como sua segunda casa. 

Esta viagem cultural teve início no dia 6 de janeiro, no Centro de Artes e Ofícios de São 

Brás de Alportel para desvendar “Gentes e Costumes”, da autoria de Ana Nobre. Uma 

reflexão através da arte sobre “serei eu o fruto do costume ou serei eu a sua origem?” 

A viagem prosseguiu no dia 14, na Galeria Municipal que revela “O Despertar” de Elsa 

Revez, um despertar para a pintura enquanto forma de expressão de emoções e vivências, 

e continuará no dia 21 com a inauguração da exposição “Mouras Encantadas” no Centro 

Museológico do Alportel. Uma mostra de trabalhos de Sofia Pinto Correia alusiva a peças 

representativas de lendas de Mouras Encantadas existentes em território português. 

Estes três espaços de exposição valorizam a diversidade artística e respetivos autores, 

numa mostra de qualidade que pretende sensibilizar e aproximar o público da criação 

artística. 

ii. EXPOSIÇÕES. 

| FEITO POR MÃOS ESPECIAIS | 

Encontrou-se patente de 3 a 30 de dezembro, no espaço da Galeria Municipal, a exposição 

“Feito por mãos especiais” que resultou de trabalhos dos alunos com Necessidades 

especiais de Carácter Permanente (Currículo Específico Individual) dos 2.º e 3.º ciclos do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, orientados pelas professoras de Educação 

Especial. Os trabalhos desenvolvidos, no âmbito do atelier de expressão plástica, visam 

promover a imaginação, a criatividade, o sentido estético e a motricidade fina, bem como 

competências de relacionamento interpessoal e social. 

A exposição contou com a organização da Câmara Municipal. 

iii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

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

bem como outras cuja especificidade faz com que tenham um cariz mais pontual. 

 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “DEIXAR ALEPPO”. 

Na sexta-feira, dia 2 de dezembro, ocorreu a apresentação do livro “Deixar Aleppo”, de 

autoria de Manuela Niza Ribeiro, o qual relata um romance curioso entre uma médica 

voluntária e um inspetor do Serviço de Fronteiras e Estrangeiros, que nos leva a conhecer 

melhor os factos reais da vida dos refugiados de Aleppo na Grécia. O livro em causa 

contou com a presentação de Maria Luisa Francisco. 
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 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A PLANTINHA DOS MEUS PAIS…”. 

Ocorreu no sábado, dia 18 de fevereiro do corrente ano, a apresentação da obra “A 

plantinha dos meus pais…” pela autora Manuela Ribeiro, obra destinada às crianças do 1.º 

ciclo do Ensino Básico. 

 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NA LONJURA DE TIMOR, ILHA DOOK RAI TIMOR”. 

Ocorreu no sábado, dia 23 de novembro do ano transato, a apresentação da obra “NA 

LONJURA DE TIMOR, ILHA DOOK RAI TIMOR …” de José António Cabrita por José do Carmo 

Correia Martins, numa também homenagem a Manuel Viegas Carrascalão. 

 SÁBADOS FANTÁSTICOS. 

A Biblioteca Municipal dedicou as tardes do dia 3 de dezembro de 2016, de 7 de janeiro e 

de 4 fevereiro de 2017 aos Jogos de tabuleiros. 

 CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER”. 

Decorreu na tarde de 23 de janeiro, na Sala João Belchior Viegas, mais uma sessão do Clube 

de Leitura indo à descoberta da poesia popular com António Aleixo. 

 TAPETE VOADOR. 

As histórias contadas no “Tapete Voador”, na tarde de 10 de dezembro, foram ao 

encontro da magia dos Contos de Natal que fizeram as delícias dos mais pequenos. E na 

tarde de 14 de janeiro abriu-se o véu sobre “O grande AAAuuuh!”, de Jonny Lambert!. Em 

fevereiro, no dia 11, o espaço da Biblioteca Municipal desafiou a descobrir “Contos de 

Principes, Princesas e… Sapos”! 

 ATELIÊS DE NATAL PARA A PEQUENADA. 

A Biblioteca Municipal desenvolveu ateliês de natal para as crianças dos 6 aos 10 anos 

onde estes puderam fantasiar, ler, construir, reciclar com a temática do Natal e Ano Novo. 

 DEMOCRACIA E LIBERDADE ECONÓMICA – QUE AMANHÃ? 

Realizou-se no dia 14 de janeiro uma sessão-debate sob o tema Democracia e Liberdade 

económica – qua amanhã? Decorreu no âmbito dessa sessão a projeção do filme Demain, 

de Mélanie Laurent e Cyril Dion, que serviu de base à reflexão sobre os impactos dos 

acordos comerciais internacionais, TTIP e CETA na esfera das nossas liberdades. 

 Workshop “Sono do Bebé” 

No sábado, dia 28 de janeiro, realizou-se o workshop “Sono do Bebé”, atividade para 

famílias e bebés, desenvolvida com a orientação de Silvana Gaspar, onde se procurou 

mostrar porque choram os bebés e decodificar os sinais e ainda, ajuda-los a acalmar e a 

dormir. 
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 Curso Breve de Nova Literatura (1990-2015). 

Decorreu de 1 a 8 de Fevereiro, no período da tarde, um Curso Breve de Nova Literatura 

(1990-215), ministrado por Paulo Pires, particularmente vocacionado para professores, 

mediadores de leitura, bibliotecários ou técnicos, animadores socio culturais ou ainda, 

curiosos e apaixonados da literatura. Com este curso pretendeu-se contribuir para a 

desmitificação de visões redutoras e de preconceitos diversos que persistem 

relativamente à escrita breve e ao género poético contemporâneo, realçando a sua 

diversidade, originalidade e “utilidade”, quer para a contínua estimulação de leitores já 

consolidados, quer para a desejada criação de novos públicos. 

iv. ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

| QOISAS DO PLANETA TERRA | 

Na tarde de 21 de janeiro, o Centro da Calçadinha acolheu o atelier para famílias com 

crianças dos 3 aos 12 anos onde se foi à descoberta das curiosidades do Planeta Terra: 

Vulcões, explosões, muita cor e fenómenos curiosos. 

| QOISAS DE NATAL | 

Decorreu na tarde do dia 17 de dezembro um ateliê para famílias com crianças dos 3 aos 

12 anos onde se pode aprender fazer Qoisas de Natal. 

| QOISAS DO CARNAVAL | 

A tarde de sábado, dia 18, foi ocupada com muita ciência, explosões de animação, cor e 

diversão, a fazer máscaras, tintas e muitas surpresas, no âmbito dos ateliês para famílias 

com crianças dos 3 aos 12 anos. 

v. CONCERTO DE ANO NOVO PELA BANDA FILARMÓNICA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

No dia 15 de janeiro, a Igreja Matriz de São Brás de Alportel abriu as portas, pelo 4º ano 

consecutivo, ao Concerto de Ano Novo pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, 

numa organização conjunta da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, Câmara 

Municipal e Paróquia de São Brás de Alportel 

O espirito inovador desta banda relativamente recente revelou-se em palco com um 

reportório de obras originais e adaptadas para Orquestra de Sopros, numa variedade de 

estilos e géneros musicais, sem esquecer a tradicional Marcha "Radetzky", dando a 

conhecer o trabalho desenvolvido pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel na 

formação de músicos e na formação de públicos. 
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vi. ESPETÁCULOS. 

| FESTA DE NATAL DA ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL | 

Realizou-se ao fim do dia de 17 de dezembro, no espaço do Cineteatro São Brás, a Festa 

de Natal da Escola de Dança Municipal, num espetáculo inspirado na magia de Natal, que 

se revelaram “pequenos” talentos.´ 

| MORPHOSIS – HUGO ALVES & JOÃO FRADE | 

No âmbito do Programa 365 ALGARVE, e em organização conjunta com a Câmara 

Municipal, decorreu no dia 3 de fevereiro, no espaço do Cineteatro de São Brás, um 

improvável Dueto de Trompete e Acordeão com temas originais: Morphosis. Este dueto 

deu asas à improvisação sobre temas escritos a pensar nas potencialidades do trompete e 

do acordeão, na sequência do convite de Hugo Alves a João Frade para um dueto onde 

explorassem temas originais mas que se iniciou com alguns standards norte americanos. 

vii. | CONCERTO COM A BANDA DA ARMADA | 

No dia 10 de fevereiro, o Cineteatro de São Brás foi palco de um espetáculo memorável da 

Banda da Armada Portuguesa que atuou sob orientação do Maestro Capitão-tenente 

Chefe da Banda da Armada, Délio Alexandre Coelho Gonçalves. 

Com mais de quinhentos anos de existência de formações musicais na Armada, a Banda 

da Armada Portuguesa é fruto do esforço e renovação que tem vindo a ganhar visibilidade 

nacional e internacional ao longo dos tempos e contempla inúmeras atuações e distinções 

a nível nacional e internacional, das quais se destacam: a atribuição da Medalha de Ouro 

de Serviços Distintos por Sua Excelência o Almirante CEMA ou a conquista do Prémio 

Identitas Mare, galardão da PwC (PricewaterhouseCoopers) Portugal, que visa reconhecer 

a excelência e o mérito de pessoas ou entidades que utilizam as temáticas do meio 

aquático como recurso e meio inspirador das suas produções de arte e cultura. 

Ao longo dos tempos a Banda da Armada tem desenvolvido um trabalho de grande 

interesse público, tanto ao nível do cerimonial militar e do protocolo de Estado, como no 

âmbito cultural, mediante a realização de concertos por todo o território português e no 

estrangeiro. 

Esta foi uma iniciativa da ACREMS e que contou com o apoio e colaboração da autarquia. 

viii. FADOS À MODA DE SÃO BRÁS. 

A noite de sábado, dia 18 de fevereiro, foi preenchida com o espetáculo “Fados à Moda de 

São Brás” que teve lugar no Cineteatro São Brás, resultado de uma iniciativa de um grupo 

informal de músicos são-brasenses que teve por objetivo promover o Fado e dar a 
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conhecer brilhantes fadistas são-brasenses numa noite muito especial, na qual foram 

homenageados e recordados grandes nomes da música portuguesa. 

Contou esta iniciativa com a ampla colaboração e apoio da câmara municipal. 

ix. PROTOCOLO DE PARCERIA RELATIVO À OPERAÇÃO “FOME – FESTIVAL DE OBJETOS, 

MARIONETAS E OUTROS COMERES”. 

Tendo em consideração o Aviso de Candidatura ALG-14-2016-10, eixo Prioritário 4- 

reforçar a competitividade do território”, enquadrado na Prioridade de Investimento 6.3- 

“Conservação, Proteção, Promoção e desenvolvimento Cultural e Natural”- Programa 

Operacional CRESC Algarve 2020, e que os municípios de Albufeira, Faro, Olhão, Loulé e 

Tavira manifestaram interesse na elaboração de uma candidatura conjunta, e cujos 

conteúdos se encontram perfeitamente inseridos nos objetivos daquele Eixo Prioritário, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a adesão ao Projeto intitulado “FOME- 

Festival de Objetos, Marionetas e Outros Comeres” e se prevê possa constituir uma oferta 

cultural multidisciplinar, para São Brás de Alportel. 

(Reunião – 29/11/2016) 

x. PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – CONCERTOS DE NATAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição de um subsídio de € 700,00 

à Igreja Paroquial de São Brás de Alportel, na sequência da sua solicitação para efeitos de 

ajudar a suportar as despesas decorrentes com o concerto de Natal. 

(Reunião – 13/12/2016) 

xi. UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO. 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência de € 250,00 para a 

Universidade do Algarve, na sequência da solicitação apresentada a solicitar apoio para a 

publicação da série “Promontoria Monográfica – Série História do Algarve”. 

(Reunião – 27/12/2016) 

xii. ACREMS –ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. 

| Intercâmbio com o Centre Musical de Roche La Molière | 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor de € 1.140,86 (mil 

cento e quarenta euros e oitenta e seis cêntimos) à ACREMS - Associação Cultural e 
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Recreativa Escola de Música Sambrazense, na sequência da sua solicitação de subsídio 

para fazer face as despesas de deslocação no âmbito do intercâmbio com o Centre 

Musical de Roche La Molière. 

(Reunião – 27/12/2016) 

| Aquisição de Instrumento | 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor de € 4.000,00 (quatro 

mil euros) à ACREMS - Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrazense, 

no seguimento do pedido de subsídio efetuado para a aquisição de instrumento musical. 

(Reunião – 27/12/2016) 

xiii. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor de € 600,00 

(seiscentos euros) à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, na sequência da 

sua solicitação de apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à aquisição de 

ofertas para distribuição pelos utentes desta entidade na quadra natalícia. 

(Reunião – 27/12/2016) 

xiv. ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um protocolo de colaboração a 

celebrar com a Associação Musical do Algarve no âmbito da Orquestra do Algarve no qual 

se estabelece as contribuições e contrapartidas de cada um dos outorgantes sendo que o 

Município como associado Apoiante, reconhece que o elevado valor da ação cultural e 

artística desenvolvida pela associação impõe o seu suporte financeiro continuado, com 

vista a garantir a estabilidade económica e material indispensável à prossecução dos seus 

objetivos. 

(Reunião – 11/01/2017) 

xv. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de verbas para o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas respeitante a um valor de 1€ (um euro) por 

aluno, que se traduz num total de 635€ (seiscentos e trinta e cinco euros) para o total de 

635 alunos do agrupamento, para Jardim-de-infância e Creche da Stª Casa da Misericórdia 

de 131 € (cento e trinta e um euros), correspondendo de igual modo a 1€ (um euro por 

criança) e ainda para o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel - ”Sitio do Bebé”, 64€ 
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correspondendo o mesmo ao valor de 64 crianças de creche a 1€ (um euro) no intuito de 

contribuir para as despesas com a elaboração de fatos e adereços de Carnaval permitindo 

a integração destas crianças no Desfile Anual de Carnaval das Escolas do Agrupamento de 

São Brás de Alportel. 

(Reunião – 24/01/2017) 

xvi. NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL 2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atribuição de 

Apoio Financeiro - Carnaval Tradicional 2017, iniciativa que tem como objetivos: valorizar 

e preservar as tradições carnavalescas; incentivar a participação, a criatividade, a 

imaginação, o espírito folião e de sátira social, próprios desta quadra, bem como o espírito 

de trabalho em equipa e de comunidade, em torno de uma atividade lúdica e recreativa. 

Anualmente, as Associações de forma voluntária e o público, de forma espontânea têm 

uma participação ativa e determinante nesta iniciativa. 

As associações devem formalizar a sua inscrição de participação mediante o 

preenchimento de uma ficha de inscrição, que deverá ser entregue no Gabinete do 

Munícipe, na Câmara Municipal, até sexta-feira, dia 24 de fevereiro. 

(Reunião – 24/01/2017) 

xvii. BONS OFÍCIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL. 

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

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor de € 2.500,00 a Bons 

Ofícios - Associação Cultural, dada a sua solicitação de apoio financeiro para fazer face 

aos custos globais de produção do Documentário Fotográfico sobre a desertificação e 

despovoamento no Algarve – “Viagem Interior”. 

(Reunião – 07/02/2017) 

 

XII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. REDE INVESTALGARVE - NOVO BALCÃO. 

São Brás de Alportel aderiu à Rede InvestAlgarve com o objetivo de aproximar 

empreendedores e entidades competentes enquanto assume o papel de facilitador e 

procura estruturar a oferta entre os apoios e os serviços. No Gabinete do Empreendedor 

passa a funcionar um novo balcão da Rede InvestAlgarve que vem reforçar a colaboração 

entre câmaras municipais, associações empresariais e demais instituições regionais no 

sentido de fortalecer a criação de novas parcerias. 
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Este novo serviço garante ao empresário acesso à informação sobre apoios financeiros e 

procedimentos, o esclarecimento de dúvidas sobre o setor empresarial, bem como o 

devido encaminhamento de acordo com a sua atividade de negócio. Com esta nova 

valência, o Gabinete do Empreendedor vem reforçar o papel que desempenha junto da 

comunidade são-brasense dando um importante contributo para a dinamização do tecido 

empresarial local e regional. 

ii. “DEMOCRACIA E LIBERDADE ECONÓMICA – QUE AMANHÃ?” – DEBATE. 

O município de São Brás de Alportel declarou-se Zona Livre dos acordos comerciais 

CETA/TTIP/TISA (Acordo Integral de Economia e Comércio; Acordo de Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento; Acordo do Comércio e Serviços, 

respetivamente) no seguimento da proposta apresentada pela Assembleia Municipal a 23 

de novembro. Estes tratados negociados em segredo e omitindo esclarecimentos aos 

cidadãos, estes tratados ameaçam a qualidade de vida da população mundial e a 

preservação dos recursos naturais, com vista a beneficiar financeiramente alguns grupos 

privados. Para além disso, representam uma ameaça à democracia e aos direitos 

humanos, ao ambiente e saúde pública, à segurança alimentar, ao controlo financeiro e 

colocam em risco o futuro das pequenas e médias empresas. 

Para alertar consciências e dar a conhecer possíveis alterações regulamentares no 

comércio internacional, a Biblioteca Municipal acolheu, no sábado, dia 14 de fevereiro, a 

sessão “Democracia e Liberdade Económica” na qual as alternativas propostas no filme 

“Demain/Amanhã”, realizado em 2015 por Cyril Dion e Mélanie Laurent, foram o ponto de 

partida para a reflexão e o debate em torno de um assunto que interfere com o futuro de 

todos nós. 

No sábado posterior, dia 21 de janeiro, o Município de São Brás de Alportel associou-se ao 

Dia Europeu de Ação contra o CETA, com a abertura do Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, local onde se declarou município livre destes acordos, à comunidade, no mesmo 

momento em que decorreu uma concentração em Lisboa, entre as 14 e as 16 horas. 

iii. AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (AMA) – PROTOCOLO RELATIVO AO 

BALCÃO DO EMPREENDEDOR. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a 

AMA - Agência para a Modernização Administrativa relativo ao Balcão do Empreendedor, 

o qual estabelece a regulação do sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar pelo 

Município na cobrança de taxas relativas a serviços disponibilizados no BdE, e ainda os 

mecanismos de atualização de taxas e outros conteúdos informativos. 

(Reunião – 24/01/2017) 
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XIII. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 

2017, foi espaço de diversas iniciativas: 

 “A Biblioteca Fora de Si”, a 10 de dezembro, a 14 de janeiro e a 11 de fevereiro 

levando a Biblioteca Municipal quinzenalmente ao Mercado Municipal; 

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

participação da empresa “Beauty Luxury” no dia 21 de janeiro; 

 “Mostras de artesanato”, com a participação da Casa Reis e Leopoldina Coutinho, a 

10 de dezembro; e com a participação de Robert Whalley a 11 de fevereiro; 

 “Artes e Sabores”, com a Pastelaria Dofir no dia 3 de dezembro, com a Ana Lúcia 

Simão e Mónica Guerra, no dia 17 de dezembro, com a Padaria do Mercado e Célia 

Sousa, no dia 24 de dezembro, e com a Padaria do Mercado no dia 31 de dezembro; 

 “Mostra de Produtos”, a 4 / fevereiro, com a participação de Manoli Ortiz de la Torre; 

 “Presépio vivo” com a SãoBrásArte, no dia 17 de dezembro; 

 “Demonstração gastronómica” com a participação do Chef André Rodrigues, no dia 

28 de janeiro; 

 “Sabores de São Valentim” com a participação da Pastelaria DOFIR, no dia 

11/fevereiro. 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados dos meses de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro e 

fevereiro de 2017, o Mercado Municipal, acolhe o mercadinho dos produtores onde os 

produtos locais marcam presença e fazem a delicias de quem por eles passa e / ou 

disfruta. 

iii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de novembro/16 e de janeiro e fevereiro de 2017, como usual, 

realizou-se a Feira das Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, 

dando oportunidade a encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para 

muitos de grande interesse e estima. 
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De modo a melhorar a organização da feira e proporcionar melhor bem-estar a 

vendedores e consumidores, a Câmara Municipal implementou novos procedimentos a 

partir de presente mês permitindo serem disponibilizados e sinalizados mais espaços de 

venda ocasionais no recinto (Parque Roberto Nobre e espaços adjacentes). 

iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses de novembro/16 e de janeiro e fevereiro 

de 2017 teve lugar o Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, 

iniciativa da câmara municipal, no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o 

artesanato e produção local. 

v. NOITE VERMELHA. 

A Noite Vermelha voltou a dinamizar o centro urbano de São Brás de Alportel, no dia 10 

de dezembro, com um serão repleto de animação e o comércio local de portas abertas, 

sendo organizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel em colaboração com os 

estabelecimentos do comércio local e com o apoio da ACRAL e de diversas entidades 

locais com o objetivo de dinamizar a economia local e incentivar a comunidade a aderir à 

campanha “A tradição do Natal é no Comércio Local”. 

Os visitantes puderam assistir de forma gratuita a várias atuações, deixar as crianças 

brincar nos espaços de animação infantil gratuita e deixar-se surpreender pelas 

promoções da noite! Tiveram oportunidade de, por cada € 50,00 de compras, receber uma 

“nota vermelha” equivalente a um desconto de € 5, bem como habilitar-se a receber vales 

de compras no valor global de € 500,00. 

vi. FEIRA DE SÃO BRÁS – “FEIRA DO PAU-ROXO”. 

No passado dia 2 de fevereiro, decorreu mais uma edição de Feira de São Brás, no espaço 

do Parque Roberto Nobre. Outrora a Feira do Santo Padroeiro “São Brás” foi também 

conhecida como Feira do pau-roxo, época do ano em que se vendiam as invulgares 

cenouras roxas. 

 

XIV. TURISMO. 

i. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2016. 

O passeio temático de novembro a “São Brás Contemporâneo”, no dia 27 de novembro, 

encerrou o Ciclo de Passeios 2016 – Pegadas no Tempo, um ciclo formado por 8 passeios 

pedestres por diferentes épocas históricas. Esta iniciativa mensal da Câmara Municipal de 
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São Brás de Alportel começou no período romano, prosseguiu pelo islâmico, Medieval, 

Barroco, Romântico, Industrial, Moderno até ao contemporâneo. 

A última expedição partiu rumo à zona serrana do município, na companhia do 

antropólogo Artur Gregório da Associação IN LOCO e ao longo de um percurso de 8,5 KM 

em plena Serra do Caldeirão os participantes foram desafiados a refletir sobre “Como 

gostaríamos que fosse São Brás de Alportel de aqui a 100 anos? “ uma viagem imaginária 

pela utopia, mas que deve ser orientadora de escolhes e opções do presente. 

O Ciclo de Passeios Natureza, sob a temática das “Pegadas no Tempo”, visou promover e 

valorizar o património histórico, arquitetónico e de natureza do município de São Brás de 

Alportel, dando a conhecer as suas características e mais-valias de forma descontraída e 

saudável a participantes de todas as idades. 

ii. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2017. 

Em início de novo ano, no domingo, dia 29 de janeiro, teve início um novo Ciclo de 

Passeios Natureza de São Brás de Alportel sob o tema “Somos o que comemos”, 

inspirado nos Sabores e Valores da Dieta Mediterrânica. O primeiro passeio do ano 

desafiou os participantes a “Começar pelos Cogumelos” num sugestivo percurso, que 

contou com interpretação da especialista Ana Frutuoso. 

O ciclo de passeios de 2017 tem como guia a Dieta Mediterrânica, Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, declarado pela UNESCO desde 2013, e que é muito mais que 

um padrão alimentar, pois integra todo um valioso património com identidade e 

memória, que vale a pena conhecer. Mês após mês, esta iniciativa promete dar a conhecer 

saberes e sabores e a ensinar a colher e também a semear, através de interessantes 

passeios guiados por especialistas nestes interessantes temas. 

O primeiro passeio do ano “….E se começar pelos Cogumelos”, teve como ponto de 

encontro o Terminal rodoviário pelas 09h30 e partiu rumo ao desafiante mundo dos 

cogumelos selvagens… verdadeiras preciosidades campestres que encerram imensas 

curiosidades e benefícios para a saúde! 

iii. VIA ALGARVIANA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio anual 

para manutenção e gestão da Via Algarviana à Associação Almargem no montante de € 

1.560,59 (mil quinhentos e sessenta euros e cinquenta e nove cêntimos) no ano de 2016 e 

€ 1.560,59 (mil quinhentos e sessenta euros e cinquenta e nove cêntimos) no primeiro 

trimestre de 2017, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e na sequência de solicitação efetuada pela associação em causa. 

(Reunião – 27/12/2016) 
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XV. PATRIMÓNIO. 

i. REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - VALORIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO 4 OLHOS. 

A Câmara Municipal encontra-se a desenvolver toda uma estratégia de requalificação de 

edifícios e refuncionalização do Quarteirão 4 Olhos: 

• Reabilitação do edifício da retrosaria tradicional Renascente (vulgarmente 

conhecida por loja “4 Olhos”), no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração 

Urbana, recentemente aprovado pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional – CCDR Algarve. 

• Requalificação dos edifícios adjacentes, que acolherão o Centro de Incubação de 

Empresas e Empreendedorismo de São Brás de Alportel, projeto da maior importância 

para a criação de emprego e a dinamização da economia local, desenvolvido ao abrigo do 

Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE);  

 Criação de uma Cozinha Comunitária, para apoio aos produtores locais, espaço 

polivalente e formação e acolhimento das mais diversas iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo; também desenvolvida ao abrigo do Plano de Ação de 

Desenvolvimento dos Recursos Endógenos (PADRE); e Refuncionalização de espaços 

para atividades culturais são outros projetos para o local. 

• Reabilitação do pátio interior do Quarteirão, que acolherá infraestruturas 

complementares às atividades de dinâmica cultual e económica que se desenvolverão no 

Quarteirão. 

• Requalificação do Largo de São Sebastião e Ruas adjacentes, igualmente 

integrada no PARU, cuja 1.ª fase já está em curso e que constitui o núcleo central de toda 

esta estratégia de revitalização do centro urbano de São Brás de Alportel. 

Valorizar o património e a identidade cultural do centro histórico, e ao mesmo tempo 

potenciar a atratividade turística deste espaço e criar condições para incrementar maior 

dinâmica económica e sociocultural são os objetivos desta estratégia global que a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel está a desenvolver. 

ii. OBRAS EM SEDES DE ASSOCIAÇÕES LOCAIS NO CENTRO HISTÓRICO. 

No Centro Histórico de São Brás de Alportel prosseguem as intervenções do Plano de 

Ação de Regeneração Urbana de São Brás de Alportel (PARU), com a reabilitação de um 

edifício municipal, localizado na Rua Aníbal Rosa da Silva que acolhe duas associações 
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locais: a Associação Jovem Sambrasense e o Moto Clube "Os Unidos da Estrada", numa 

empreitada de 30.181,23 €, adjudicada a Hugo Trindade Dias, Lda. 

Financiada a 65% por fundos comunitários, esta obra visa melhorar as condições da 

cobertura do imóvel que apresentava alguns problemas de infiltração. Neste sentido, os 

trabalhos irão centrar-se na remoção da cobertura, na impermeabilização da cobertura 

plana e da cobertura de 4 águas. As telhas degradadas serão substituídas, e a nível de 

interior a estrutura de madeira será também alvo de conservação e manutenção. 

A preservação do edifício é de extrema importância para estas duas associações, parcerias 

da autarquia no desenvolvimento de atividades desportivas, culturais e recreativas 

dirigidas aos são-brasenses, consideradas vitais na promoção da qualidade de vida 

defendida para São Brás de Alportel. 

iii. REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO 

Encontram-se em curso os trabalhos do projeto de Requalificação do Largo de São 

Sebastião e ruas adjacentes, projeto da maior importância para o desenvolvimento e 

qualidade de vida dos são-brasenses que pretende valorizar o coração da nossa vila, 

fortalecendo a sua identidade, potenciando a sua centralidade, melhorando a segurança 

rodoviária e valorizando este espaço de encontro da comunidade, com zonas verdes e de 

bem-estar para todos. 

Esta obra obteve um financiamento de 65% no âmbito do Plano de Ação de Regeneração 

Urbana de São Brás de Alportel e foi adjudicada à empresa Trunforiginal Construção Civil 

Unipessoal, Lda. (empresa são-brasense) pelo valor de €º315.450,94, sendo que a 

autarquia apenas suporta €º110.407,83, sendo os demais €º205.043,11 financiados por 

fundos comunitários do programa FEDER. 

Com uma previsão de execução de 180 dias, os trabalhos decorrem de 15/Novembro/2016 

a 15/Maio/2017, sendo que serão substituídas as infraestruturas obsoletas, efetuada a 

conservação e manutenção do monumento ao Bernardo Passos, assim como realizados 

trabalhos de plantações arbóreas, inserção de mobiliário urbano digno, luminárias e um 

jogo de água. Estas intervenções implicam naturalmente a necessidade de alterações, 

provisórias, ao funcionamento normal de trânsito em acordo com as fases definidas e de 

forma a causar o menor incómodo a quem mora e circula pela área intervencionada, 

motivo pelo qual foi endereçado ofício explicativo a todos os moradores e comércio local 

das áreas intervencionadas e envolventes. 
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iv. ESPAÇO MEMÓRIA DO MUNICÍPIO 

Encontra-se em execução a obra de Reabilitação do edifício n.º 4 da Rua Teófilo Braga 

para efeitos de criação do Espaço Memória do Município, a qual foi adjudicada à empresa 

Martins Gago & Filhos Lda pelo montante de € 128.474,25 (IVA incluído). 

v. DESAFIO FOTOGRÁFICO “ALGARVE GENUÍNO: À DESCOBERTA DOS CENTROS HISTÓRICOS”. 

De 1 de fevereiro a 1 de março encontra-se a decorrer a 2ª edição do Desafio Fotográfico 

Algarve Genuíno, desta feita dedicado “à Descoberta dos Centros Históricos”, promovido 

pela autarquia. Após o sucesso da primeira edição Algarve Genuíno: Artes e Ofícios, a 

autarquia são-brasense decidiu prosseguir a valorização do património da região, através 

do olhar fotográfico, numa segunda edição dedicada aos centros históricos do Algarve. Os 

antigos burgos, de características peculiares, preservam até aos dias de hoje marcas do 

passado que serão agora captadas de forma única e original.  

As fotografias a concurso serão avaliadas por um júri composto por 5 elementos, idóneos, 

com formação nas áreas de património, da fotografia e do jornalismo. 

Os resultados serão divulgados a partir de dia 29 de março de 2017 no sítio do município 

em www.cm-sbras.pt, bem como numa exposição, em local a definir, composta por 

trabalhos selecionados pelo Júri e os vencedores, 1º, 2º e 3º serão agraciados com um 

Vale de Oferta da FNAC, no valor de 150,00€, 100,00€ e 50,00€ respetivamente. 

O Regulamento encontra-se disponível no sítio do município em: www.cm-sbras.pt. 

vi. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DE GRANDES REPARAÇÕES. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a 

celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial que tem por objetivo a efetivação de grandes 

reparações nos edifícios eclesiásticos localizados no concelho de modo a permitir/ melhorar 

as condições de conforto e segurança das populações que aos mesmos se deslocam. 

(Reunião – 27/12/2016) 

 

XVI. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTOS DE LOUVOR. 

| Manuel Faísca | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor a Manuel 

Faísca reconhecendo o mérito, o esforço, a dedicação e o dinamismo deste sempre 

http://www.cm-sbras.pt/
http://www.cm-sbras.pt/
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“jovem” atleta que participa em inúmeras provas internacionais, na distância de Meia-

maratona e Maratona, e subindo ao pódio no seu escalão, e é um atleta polivalente e 

sempre disposto a ajudar a equipa. Em 2016 no seu escalão, foi Campeão Nacional 

Masters da Meia-Maratona na Moita, Campeão Nacional dos 10 mil metros na cidade da 

Maia, Campeão Nacional de Corta-Mato Longo em Albufeira e ainda representou 

Portugal no "Campeonato Europeu Masters 2016" em Vila Real de Santo António, tendo 

já iniciando o ano 2017 com excelentes resultados, sendo Campeão Regional de Estrada 

em Faro e Vice-Campeão Nacional de Estrada em Lisboa. 

(Reunião – 07/02/2017) 

| Bruno Gomes | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor a Bruno 

Gomes, pelo seu desempenho extraordinário no Programa da RTP “Extraordinários”, a 22 

de janeiro de 2017 e pelo seu elevado exemplo de dedicação, empenho e humildade. 

Desde muito cedo, por volta dos 4 anos, começou a sentir um fascínio especial por puzzles 

e com apenas 7 já Bruno completava puzzles de 900 peças. Aos puzzles de 900 peças, 

seguiram-se rapidamente os de 1.000, depois 2.000, pouco mais tarde de 5.000, de 

6.000… e com apenas 15 anos Bruno aventurou-se pelo maior puzzle do mundo que 

naquela época continha 24.000 peças. 

No programa televisivo, o jovem são-brasense teve a oportunidade de revelar perante o 

grande público a sua extraordinária memória visual, ao ser capaz de identificar 6 peças 

extraídas de um conjunto de puzzles de muitos milhares de peças, indicando 

precisamente, sem nunca errar, qual o puzzle a que cada peça corresponde e qual a sua 

localização precisa no mesmo. 

(Reunião – 07/02/2017) 

ii. VOTO DE PESAR. 

| Cristovão Guerreiro Norte | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de Cristovão Guerreiro Norte, atendendo ao contributo dado à Democracia 

Portuguesa pelo papel que teve na Assembleia Constituinte de 1975, na qual ajudou a criar 

a Constituição e a consolidar o regime democrático após a Revolução dos Cravos, tendo 

para a mesma sido eleito pelo círculo do Algarve e na qual a sua sólida formação 

académica, e reconhecida tenacidade, lhe valeu um lugar na importante Comissão 

Permanente, bem como o impulso dado para a abertura da Universidade do Algarve; para 

a construção da Via do Infante e ainda, relativamente à terra de onde era natural, para a 

elevação da então aldeia de Almancil, sede de Freguesia, à categoria de Vila. 

(Reunião – 29/11/2016) 
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| Aida Cardoso | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de Aida Maria Correia Reis Oliveira Cardoso, profissional competente e 

cidadã dedicada e empenhada que, ao longo de uma vida, sempre se norteou por causas 

nobres, nomeadamente o ensino, partilhando experiências e saber, com um elevado 

espirito de missão e atendendo, ainda, à dedicação que manifestou, enquanto Professora, 

nas escolas do concelho e, como diretora de Escola Secundária José Belchior Viegas e nas 

várias instituições, onde representou o agrupamento, bem como a forma humanista, 

como sempre defendeu os discentes e os docentes, tentando promover o respeito mútuo 

e o bom relacionamento entre todos os atores das escolas. 

(Reunião – 29/11/2016) 

| Mário Soares | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de MÁRIO SOARES, ex-Primeiro-Ministro, ex-Deputado à Assembleia da 

República, ex-Presidente da República Portuguesa, ex-Deputado Europeu, sempre 

Homem da Liberdade e sempre Homem da Democracia, um incansável combatente pela 

Liberdade e pela Democracia em Portugal, sendo-lhe consensualmente reconhecido o 

papel fundamental que desenvolveu na consolidação do regime democrático, mesmo nos 

momentos mais conturbados da sua construção. 

(Reunião – 11/01/2017) 

| José Alberto dos Santos Pereira | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do Dr. Santos Pereira, fundador da Associação Oncológica do Algarve (em 

1994), Instituição Particular de Solidariedade Social, de utilidade pública, sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo a luta contra o cancro e lo apoio ao doente oncológico, 

para além de prestar apoio social e humano a estes doentes e promover a sua integração 

na comunidade; impulsionador e criador da Unidade de Radioterapia do Algarve, 

inaugurada em 2006, com apoio de fundos comunitários (Interreg III-A) e apoios 

municipais, a qual tem dado resposta a muitos algarvios que, na sua ausência, teriam que 

sair da região para realizar os tratamentos necessários, com todos os constrangimentos e 

dificuldades que daí adviriam. 

(Reunião – 07/02/2017) 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

São Brás de Alportel, 20 de fevereiro de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


