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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 junho de 2017.  

 

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

I. RANKING DO ANUÁRIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

São Brás de Alportel continua a ser um Município exemplar na gestão financeira, com 

resultados comprovados no anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2016. Ao 

nível distrital, São Brás de Alportel é o quinto melhor município na classificação geral e o 

primeiro município de pequena dimensão de toda a região.  

O Ranking Global dos Municípios é calculado com base em vários indicadores que são 

aplicados aos 308 municípios portugueses do continente, integrando o ranking dos 100 

municípios melhor classificados, as autarquias que obtiveram a pontuação global mais 

elevada. A pontuação total possível é de 1.900 pontos, sendo que São Brás de Alportel 

obteve 1.254 pontos. 

A gestão exemplar são-brasense destaca-se ao nível do passivo exigível dos municípios, 

um indicador que tem que ver com dívidas de médio e longo prazo, e onde São Brás de 

Alportel é o 2.º município algarvio melhor classificado, com mais baixo passivo e 39.º a 

nível nacional. Neste campo, destaca-se ainda uma tendência decrescente de passivo 

desde 2010, o que é bem demonstrativo da boa saúde financeira do município e da 

correta gestão dos recursos. 

 

PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

I. EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

Dando continuidade à estratégia de prevenção e combate aos incêndios florestais, a 

Câmara Municipal preparou uma candidatura para um concurso lançado a nível nacional 

para a constituição de novas equipas de sapadores florestais. Em todo o país apenas 

foram aprovadas 20 das 120 candidaturas apresentadas, sendo uma delas a do município 

são-brasense. Em resultou da aprovação da candidatura apresentada, a autarquia 

recebeu, no passado dia 3 de agosto uma viatura, totalmente equipada, que servirá a nova 

Equipa de Sapadores Florestais de São Brás de Alportel.  
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Para além da viatura devidamente equipada, no valor de 40.000€, o município de São Brás 

de Alportel recebe, por parte do Governo, o apoio financeiro que permitirá fazer face, 

durante os primeiros cinco anos, às despesas necessárias para o funcionamento da equipa 

de sapadores florestais municipais, constituída por cinco elementos. Esta equipa 

trabalhará durante todo o ano na gestão e defesa da floresta, desenvolvendo trabalhos de 

manutenção e limpeza, bem como de vigilância durante o período crítico de prevenção de 

incêndios florestais. 

II. PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 

> PROTOCOLO COM O EXÉRCITO PORTUGUÊS PARA VIGILÂNCIA DA FLORESTA 

No âmbito do protocolo de cooperação existente entre a Câmara Municipal e o Exército 
português, pelo 4º ano consecutivo, teve início no dia 12 de julho o patrulhamento e 
prevenção de fogos florestais na zona serrana de São Brás de Alportel, que irá decorrer 
até dia 30 de setembro. 

Integradas no Plano de Ação de prevenção de Incêndios, as ações de patrulhamento pela 
equipa de militares, complementam as ações de prevenção de incêndios constituindo 
uma ajuda primordial nesta missão prioritária, na defesa da floresta e das populações da 
zona serrana do concelho. 

>BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS EM ÁREAS DE RISCO DE INCÊNDIO 

No âmbito do Plano de Ação de Prevenção de Incêndios do município e com vista a 

melhorar a segurança e a capacidade de resposta em caso de incêndio florestal, a Câmara 

Municipal procedeu a um conjunto de intervenções integradas na empreitada de 

beneficiação de caminhos florestais e agrícolas e construção de aquedutos, resultante da 

avaliação das necessidades existentes no concelho realizada pelo Gabinete Municipal de 

Proteção Civil e Defesa das Florestas com o apoio de diversas entidades. 

Os caminhos foram estrategicamente selecionados, em vários pontos do território, em 

áreas classificadas de elevado risco de incêndio florestal, e estabelecem ligação entre si e 

com a rede viária municipal, contribuindo desta forma para fortalecer as ligações e 

acessos existentes. Esta intervenção adjudicada à empresa António José de Brito 

representou um investimento de 46.295,00€+IVA por parte da autarquia. 

>LIMPEZA DE BERMAS 

A autarquia procedeu a uma ação intensa de limpeza de bermas e valetas, integrada no 

Plano de Ação de Prevenção dos incêndios florestais, visando a proteção das populações e 

a prevenção de cheias com as primeiras chuvas de outono. 

Parte destas intervenções foram realizadas em zonas habitacionais, por uma equipa de 

sapadores florestais, ao abrigo do protocolo estabelecido entre o município de São Brás 
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de Alportel e a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, que se insere 

no Plano Municipal de Proteção Civil. 

Dada a vital importância deste trabalho, em complemento a estas ações, a autarquia 

adjudicou o serviço de limpeza de aproximadamente 70 quilómetros de bermas de 

caminhos e de estradas municipais, como reforço a todo o trabalho realizado um pouco 

por todo o concelho, pelos serviços municipais. Esta operação permitiu abranger a 

maioria dos caminhos municipais e secundários do Concelho. 

 

III. ATIVAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL. 

Na sequência da declaração de situação de calamidade pública, declarada no dia 18 de 

agosto, pelo Governo, para parte do território nacional devido aos Incêndios Florestais, 

onde se inclui o concelho de São Brás de Alportel, e ao abrigo da Lei de Bases de Proteção 

Civil, foi automaticamente ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 

São Brás de Alportel, de 18 a 21 de agosto. Neste âmbito, foram tomadas de imediato 

todas as medidas de antecipação e reforço de meios e recursos face à avaliação do risco 

de incêndio florestal no concelho, e para eventual apoio à Região do Algarve. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel reuniu 

extraordinariamente no dia 19 de agosto, tendo sido definidas algumas medidas 

complementares às ações do Plano de Ação de Prevenção de Incêndios Florestais. O 

apelo público à população integrou as medidas do Plano Municipal de Emergência, 

solicitando a colaboração de toda a população nesta nobre missão de proteger a floresta. 

 

EDUCAÇÃO  

I. PLANO “VALE + FAMÍLIA” 

>VALE + EDUCAÇÃO . ALARGAMENTO AO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

No âmbito do Plano de Apoio à Família “Vale + Família”, a Câmara Municipal, atenta aos 

encargos que a educação das crianças e jovens representa para as famílias são-brasenses, 

tem vindo a implementar um conjunto de medidas com o intuito de minimizar os 

condicionamentos sentidos e facilitar o acesso a materiais essenciais para a formação dos 

jovens que são o futuro da nossa sociedade. 

Neste âmbito, a autarquia criou em 2015/2016 o Vale + Educação destinado a todas as 

crianças do 1º ciclo; no ano letivo 2016/2017 esta medida foi alargada ao 2º ciclo e para o 

ano letivo 2017/2018, o executivo municipal decidiu contemplar também os alunos do 3.º 

ciclo. Esta medida destina-se aos estudantes matriculados no Agrupamento de Escolas 
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José Belchior Viegas e com residência comprovada no concelho, para efeitos de aquisição 

de manuais e material escolar.  

Tendo em consideração que o artigo 61º da Lei n.º 25/ 2017, de 3 de março contempla 

a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os estudantes do 1.º ciclo do 

ensino básico, os montantes concedidos para cada aluno/a para todo o ano letivo de 

2017/2018 são de: 20 € para o 1.º ciclo; e de 30€ para os 2.º e 3.º ciclos. 

Além de auxiliar as famílias e incentivar ao ensino, o Vale + Educação visa também 

dinamizar o comércio local, dado que os vales são de utilização exclusiva na aquisição de 

materiais escolares nas papelarias do concelho. 

Neste âmbito, as Normas de Atribuição do Vale + Educação apresentadas em reunião de 

Câmara de 27 de junho foram aprovadas por unanimidade. 

(Reunião – 27/06/2017) 

> FORMAÇÃO “+ FAMÍLIA” 

Apoiar as famílias na complexa tarefa que é educar constitui-se como uma das prioridades 

para a autarquia são-brasense. 

Neste sentido, numa parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São 

Brás de Alportel o município deu início ao Programa de formação “+ família”, constituído 

por sessões de participação gratuita- workshops temáticos-, destinadas a todas as famílias.  

Na concretizou deste ciclo de formação, a parceria conta com a colaboração da Associação 

para o Planeamento da Família – APF - . No âmbito desta parceria, a Camara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir 1.300,00€ à Associação para fazer face a despesas 

resultantes com a realização destas atividades.  

(Reunião – 11/07/2017) 

II. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2017/2018 

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) surgem como resposta às 

necessidades dos agregados familiares para além do período letivo da educação pré-

escolar. Neste âmbito, e na continuidade do trabalho desenvolvido anteriormente a 

autarquia deliberou, por unanimidade, facultar um período de prolongamento da 

atividade diária até às 18h30, mediante comparticipação das famílias de acordo com as 

respetivas condições económicas. 

(Reunião – 22/08/2017) 
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III. APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLO COM O CCD “SÍTIO DOS GRAÚDOS.” 

A pensar nas famílias são-brasenses que durante o período de férias se deparam com 

dificuldades em encontrar alternativas de atividades de tempos Livre para as crianças, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal e o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel no sentido de criar o Centro de 

Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos”. 

 (Reunião – 27/06/2017) 

IV. MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR. 

Como tem sido desde há muito o procedimento habitual neste período de pausa para 

férias, a autarquia procedeu a um conjunto de trabalhos de manutenção para melhorar e 

preparar o Parque Escolar para arranque das aulas.  

Neste âmbito foram executadas obras na Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, 

nomeadamente a remodelação da cozinha do refeitório, com a substituição de 

revestimentos interiores, paredes e tetos e colocação de uma nova estrutura (“hotte”). 

Na Escola EB 1 de São Brás de Alportel a Câmara Municipal procedeu à remodelação das 

casas de banho.  

O conjunto de intervenções foi adjudicado à empresa J.G. Benedito Lda. por 

52.987,51€+IVA. 

 

V. COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES ESCOLARES - ANO LETIVO 2017/2018 

No sentido de apoiar os jovens são-brasenses a prosseguir os seus estudos, a autarquia 

contratualizou, à semelhança de anos anteriores, com a empresa EVA, Transportes, Lda. 

a assinatura de “Linha Estudante” para os estudantes do município do ensino secundário 

que não tendo resposta de área/curso no agrupamento de escolas concelhio necessitam 

realizar a sua progressão de estudos nos concelhos limítrofes. 

Neste sentido foram estipuladas as seguintes comparticipações: 

  • Alunos com Escalão A – comparticipação de 100% por parte do município;  

 • Alunos com o Escalão B – comparticipação de 75% por parte do município;  

 • Alunos sem Escalão atribuído – Comparticipação de 50% por parte do município;  

(Reunião – 22/08/2017) 
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VI. PRÉMIO “MELHORES ALUNOS 2016/2017”. 

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal atribuiu o Prémio “Melhores 

Alunos 2016/2017”, com oferta de uma viagem cultural aos 2 melhores alunos d0 2º ciclo, 

3º ciclo e ensino secundário, segundo o quadro de honra e de valor do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas. 

Na edição deste ano esta viagem de mérito tem como destino Londres, realizando-se de 7 

a 10 de setembro, e representa um custo global de 3.510,00€ para a autarquia. 

Este investimento visa constituir-se como incentivo ao sucesso escolar dos jovens são-

brasenses e reverte-se de uma forte vertente cultural e de enriquecimento pessoal. 

(Reunião – 22/08/2017) 

 

VII. APOIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

A qualidade dos refeitórios escolares é essencial para a saúde e bem-estar dos estudantes 

são-brasenses. Neste âmbito, a autarquia deliberou, por unanimidade, apoiar em 922,50€ 

o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, valor correspondente à despesa global do 

contrato com a AHISA, Associação de Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, para 

prestação dos serviços de HACCP, higiene e segurança alimentar, nos refeitórios das 

escolas 1.º ciclo.  

(Reunião – 27/06/2017) 

 

 

JUVENTUDE. 

 

I. ESPAÇO JOVEM 

Encontra-se neste momento em execução a obra de remodelação de fração municipal 

destinada a colher o novo “Espaço Jovem” composto por atividades e diversas 

funcionalidades especialmente criadas a pensar nos mais jovens.  

Esta obra levada a cabo pela empresa J G Benedito Lda por 8.267,69€+IVA contempla a 

substituição de revestimentos interiores, portas, pavimento de paredes e teto e a 

substituição de iluminação, garantindo assim a utilização do espaço. 
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II. INTERCÂMBIO JUVENIL 

No âmbito de uma parceria entre o município de São Brás de Alportel enquanto entidade 

de acolhimento e o programa de intercâmbio Mobility Activity Experience (MAE) o Centro 

de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral acolheu, durante o mês de 

julho, um grupo de jovens estudantes franceses. Estes jovens tiveram como missão 

participar nos trabalhos de manutenção da Quinta do Peral, mediante o tratamento e 

pintura das paredes da quinta pedagógica, do mobiliário de jardim e dos equipamentos 

existentes neste espaço. Um importante contributo para a manutenção e melhorias de 

um espaço de sensibilização ambiental utilizado anualmente por centenas de utilizadores. 

III. INTERCÂMBIO DE JOVENS DE ROCHE LA MOLIÈRE  

Um grupo de 20 jovens franceses, residentes no município de Roche La Molière, região de 

Ródanos-Alpes, com o qual o município de São Brás de Alportel está a desenvolver um 

projeto de geminação, visitou o nosso concelho durante cinco dias, para conhecer a 

realidade dos jovens são-brasenses e descobrir a região mais a sul de Portugal. 

O programa de atividades integrou um conjunto diversificado de visitas e atividades, que 

permitiu aos jovens conhecer o concelho e a região.  

Esta visita vem concretizar um dos objetivos da Geminação entre os municípios de São 

Brás de Alportel e Roche la Molière, firmado oficialmente no passado dia 01 de junho, 

nomeadamente o intercâmbio entre os jovens de ambas as regiões, de modo a 

proporcionar uma saudável e muito enriquecedora partilha de realidades e experiências. 

Neste âmbito, a autarquia deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 134,50€ à 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel a fim de suprir algumas despesas com 

este intercâmbio que incluiu uma incursão pelo Museu do Trajo e património local. 

 

IV. SÃO BRÁS DE ALPORTEL ACOLHEU PROJETO INTERNACIONAL DE DANÇA INCLUSIVA   

Durante o mês de agosto a Câmara Municipal apoiou a realização do Projeto internacional 

de dança inclusiva In Dance composto por 27 jovens oriundos de Portugal, Hungria e 

Alemanha, cuja formação culminou no dia 19 de agosto no espetáculo “The Selfish Giant”. 
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Esta iniciativa da Associação Jovens e Natureza e da equipa IN DANCE de São Brás de 

Alportel, apoiada financeiramente pelo fundo europeu ERASMUS, destinou-se a jovens 

oriundos de meios sociais desfavorecidos ou portadores de deficiência e necessidades 

especiais, tendo por objetivo proporcionar a estes jovens a oportunidade de desenvolver 

as suas competências, nas áreas do teatro, do canto e da dança.  

A Câmara Municipal apoiou logisticamente o projeto, disponibilizando espaço, transporte 

e refeições; contando com a parceria da Santa Casa da Misericórdia e do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas no alojamento necessário aos jovens. 

 

SAÚDE. 

i. PROJETO-PILOTO DE RASTREIO DO CANCRO DO COLÓN E RETO 

O município de São Brás de Alportel integra o projeto-piloto de cancro do cólon e reto, 

apresentado no passado dia 11 de julho, no Laboratório Regional de Saúde Pública, pela 

Dr.ª Laura Ayres, na presença do Secretário de Estado Adjunto, Fernando Araújo. 

O projeto será posto em prática, em São Brás de Alportel, pela Unidade de Saúde de 

Cuidados na Comunidade – UCC Al-Portellus e visa prevenir e detetar precocemente 

potenciais casos para que se possa reduzir riscos e promover a taxa de eficácia de 

tratamento do cancro do cólon e do reto. 

A adesão a este projeto pioneiro visa promover a qualidade de vida da comunidade são-

brasense, bem como sensibilizar para uma vida mais saudável e duradoura. 

ii. CENTRO DE MEDICINA E DE REABILITAÇÃO DO SUL  

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) 

iniciou funções a 23 de agosto pelo Decreto-Lei nº 101/2017. Até à data já foram 

realizadas reuniões com a diretora do Centro de Medicina e de Reabilitação do Sul a fim 

de avaliar de forma próxima as necessidades desta unidade hospitalar. Numa reunião 

posterior, realizada no final de agosto, entre a presidente do CHUA e o edil são-brasense, 

Ana Paula Gonçalves transmitiu que iria colocar em marcha o plano de reestruturação do 

Centro de Medicina e de Reabilitação do Sul para resolver os constrangimentos sentidos o 

mais rapidamente possível.  
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AÇÃO SOCIAL. 

 

i. APOIOS A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de 250,00€, à 

Associação Existir para fazer face às despesas das atividades desenvolvidas no âmbito de 

uma Colónia de Férias. 

(Reunião – 27/06/2017) 

 

ii. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA 

A Câmara Municipal apoiou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel, mediante a atribuição de verbas no valor global de 1170,00€ para fazer 

face aos custos estimados com deslocações de transporte em ambulância, de uma menor, 

que é alvo de apoio por parte da Câmara Municipal.   

(Reunião – 27/06/2017) /  (Reunião – 22/08/2017 

 

iii. RENOVAÇÃO DO PARQUE DE HABITAÇÃO SOCIAL 

A habitação é um eixo fundamental do trabalho social do município, que tem motivado o 

investimento na ampliação e na renovação do seu parque de habitação social. 

A par do contínuo trabalho que é realizado pelos serviços da Câmara Municipal na 

manutenção regular dos 50 fogos de habitação social do município, a autarquia levou a 

cabo obras de maior envergadura, num investimento fundamental para ampliar e renovar 

o Parque Habitacional, ao serviço da comunidade. Neste âmbito foram realizadas diversas 

obras, em diversos fogos, num investimento global superior a 50.000 euros. 

 

iv. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO ÂMBITO DA 

HABITAÇÃO SOCIAL 

No âmbito do Protocolo de Colaboração estabelecido, a 22 de maio de 2017, entre a 

Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel com vista à 

melhoria da resposta ao nível da habitação social na área do concelho, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a Santa Casa da Misericórdia com 7.995,00€ 

para a execução de um conjunto de trabalhos necessários à habitabilidade de uma casa 
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sita em Farrobo, objeto do primeiro comodato firmado entre ambas as entidades, ao 

abrigo do protocolo de colaboração. 

Esta intervenção visa a disponibilização desta habitação para integrar o Parque de 

Habitação Social Municipal. 

(Reunião – 22/08/2017) 

v. APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

No âmbito de protocolo firmado com o Instituto da Droga e da Toxicodependência e em 

resposta a uma solicitação apresentada pela Equipa Técnica Especializada de Tratamento 

Sotavento/Olhão e da Toxicodependência, a autarquia deliberou apoiar mensalmente, 

durante um período de 12 meses, a Comunidade Terapêutica do Azinheiro - Estoi, no valor 

de 70,00 euros, para fazer face às despesas inerentes ao internamento de um munícipe 

são-brasense, que se encontra a ser seguido por aquela equipa, por motivo de uma 

dependência de álcool, sendo alvo de um projeto contínuo, vital para a sua recuperação e 

reintegração social. 

(Reunião – 22/08/2017) 

 

CULTURA. 

i. CALÇADAS – A ARTE SAI À RUA 2017 

A autarquia em parceria com a Comissão Organizadora do Calçadas promoveu no 

passado dia 14 de agosto a 4ª edição do Calçadas – A Arte sai à Rua”, uma iniciativa que 

trouxe ao Centro Histórico de São Brás Alportel uma noite enriquecida com diversas 

manifestações artísticas, mercadinho de artesanato local, petiscos, casas com arte e ainda 

um concurso de embelezamento de janelas que contou com a participação e 

envolvimento dos moradores locais. A criação artística de Jorge Simões foi a vencedora 

do desafio “A Janela mais bonita”. 

De entrada gratuita, esta iniciativa constituiu-se como uma ação do Plano de 

Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel e trouxe centenas de visitantes 

ao antigo burgo da vila. 

ii. EDIÇÃO 2017 DO FOLKFARO  

O Festival de Folclore Internacional Cidade de Faro – FolkFaro regressou ao palco do 

Jardim da Verbena, no passado dia 25 de agosto, num espetáculo que integrou a edição 
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de 2017 do programa cultural “Gostos D’Agosto”, que trouxe ao centro histórico música e 

dançares de outras paragens, desta feita da Bulgária, do Cazaquistão e do México. 

Esta é uma iniciativa do Rancho Folclórico de Faro, com o apoio local da Câmara 

Municipal. 

iii. APOIO AO MUSEU DO TRAJO – “FESTIVAL DE BLUES EM SÃO BRÁS” 

A diversidade cultural que o município dispõe é uma mais-valia para a captação de 

públicos diferenciados, um cartão-de-visita que tem vindo a solidificar a imagem do 

município de São Brás de Alportel. Neste âmbito a Câmara Municipal apoiou este 

enriquecimento cultural mediante a atribuição de uma verba de 2.000,00€ à Santa Casa 

da Misericórdia, para fazer face às despesas inerentes à realização do Festival de Blues em 

São Brás, realizado no passado dia 8 de julho nos Jardins do Museu do Trajo. 

(Reunião – 27/06/2017)  

 

iv. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO SÃOBRAZARTE – MARCHAS POPULARES 

A valorização da tradição das marchas populares contou na edição deste ano com a 

Marcha “O Sol”, uma iniciativa da Associação SãoBrazArte com o apoio da Câmara 

Municipal que deliberou por unanimidade atribuir 250,00€ à associação, a fim de suportar 

as despesas alusivas à elaboração e apresentação da Marcha “O Sol” nas atividades das 

Festas Populares dos Arraiais Joaninos, divulgando assim o nome do Concelho de São 

Brás de Alportel. 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – MOTOCLUBE “OS UNIDOS DA ESTRADA” 

O Convívio Motard de São Brás de Alportel celebra em 2017 a sua 25ª edição, uma 

iniciativa que cativa cada vez mais visitantes e que dá a conhecer alguns dos espaços mais 

emblemáticos do município, nomeadamente o Parque da Fonte Férrea.  

Neste sentido, de modo a apoiar este acontecimento e atendendo à necessidade de 

construir diversas estruturas de apoio ao evento, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com a abstenção dos vereadores eleitos pelo PSD, a atribuição de 5.000,00€ para 

apoio a esta associação. 

(Reunião – 25/07/2017) 
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vi. 15º FESTIVAL DE FOLCLORE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  

A Câmara Municipal apoiou mais uma edição do Festival de Folclore, uma iniciativa do 

Rancho Típico Sambrasense que visa a valorização e preservação das raízes culturais 

portuguesas presentes nos trajos, nas danças e cantares de outrora. 

Este evento cultural realizado no emblemático palco do Jardim da Verbena contou com a 

participação do grupo anfitrião Rancho Típico Sambrasense, o rancho Folclórico Regional 

do Lavradio, o Rancho Folclórico e Etnográfico da casa do povo de Maçãs de Dona Maria e 

ainda o Rancho Folclórico da Casa do povo da Aguçadoura. 

 

vii. EXPOSIÇÃO “ALGARVE GENUÍNO”  

Na sequência da 2ª edição do Desafio Fotográfico “Algarve Genuíno: À Descoberta dos 

Centros Históricos” e da parceria estabelecida entre a autarquia e a FNAC, teve início no 

passado dia 10 de julho uma exposição dedicada a este desafio fotográfico, patente no 

espaço da FNAC de Faro até ao início de setembro. 

Esta exposição dá a conhecer um conjunto de 11 fotografias selecionadas para o efeito, 

dando a conhecer esta iniciativa, bem como os olhares artísticos sobre diferentes centros 

históricos do Algarve. 

viii. PUBLICAÇÃO DE NOVA EDIÇÃO MUNICIPAL “BIOBIBLIOGRAFIA SÃO-BRASENSE”   

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi o local escolhido para apresentar a mais recente 

edição municipal “Subsídios para uma Biobibliografia são-brasense”, de autoria do são-

brasense José do Carmo Correia Martins. 

Apresentado pelo conceituado Professor Doutor José d’Encarnação, este livro apresenta 

mais de 80 personalidades, autores são-brasenses, autores que residem em São Brás de 

Alportel, dedicando ainda espaço para a imprensa local e diversos materiais lançados em 

determinadas efemérides. Fragmentos da história local são-brasense que importa 

preservar e valorizar. 

 

ix. FEIRA DA SERRA 2017   

A 26ª edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel realizou-se pela primeira vez 

durante 4 dias, de 27 a 30 de julho, composta por mais de 15 espaços temáticos que deram 

a conhecer os saberes e sabores, as tradições e inovações de São Brás de Alportel e de 

toda a região do Algarve. 
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Dotado de um programa de animação em português e com uma multiplicidade de 

atividades por todo o recinto, este Certame teve como convidado de honra o vinho, sendo 

palco para a excelência dos vinhos do Algarve. 

As quatro noites com um recinto repleto de visitantes confirmaram a consolidação do 

evento na região e no país, com um enorme impacto na economia local, que não se mede 

apenas pelos resultados imediatos colhidos nos dias do evento, dentro e fora do recinto, 

mas também por toda a sua influência ao longo do ano, enquanto cartaz maior da 

promoção turística do concelho. Foi justamente esta perceção que motivou a organização 

da Feira da Serra a fazer uma forte aposta no turismo, nesta edição.  

A Feira ganhou um novo espaço dedicado exclusivamente à promoção turística - Expo 

Turismo – que veio juntar-se ao trabalho que já vinha a ser desenvolvido na Praça do 

Município e que desta feita foi engrandecido com meios audiovisuais. A apresentação do 

novo site turístico “Visit São Brás” e o lançamento do vídeo promocional do município 

complementaram esta aposta. 

 

x. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL- A GORDA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar as Comemorações do 30º 

aniversário do Jornal Postal do Algarve, dinamizadas pela Associação Cultural A Gorda, 

mediante a atribuição de uma verba no valor de 477,00€. 

 (Reunião – 22/08/2017) 

xi. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA 

SAMBRAZENSE 

A ACREMS - Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrazense desenvolve 

um importante papel na promoção do ensino musical no concelho, nomeadamente 

através da Banda Filarmónica, reconhecida pela sua qualidade.  

Neste âmbito e atendendo à necessidade da associação adquirir um novo instrumento 

musical, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 

6.000,00€ para esse efeito. 

(Reunião – 22/08/2017) 
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xii. ESPETÁCULO FINAL DE ANO ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL  

No dia 25 de julho, o Cineteatro São Brás foi palco de mais um emocionante espetáculo 

protagonizado pelas alunas e alunos da Escola de Dança Municipal. A Festa de Final de 

Ano da Escola de Dança Municipal revela o trabalho desenvolvido neste projeto municipal 

de dança inclusiva com cerca de 80 participantes. 

 

xiii. CICLO DE EXPOSIÇÕES 2017 

De 3 a 31 de julho a Galeria Municipal abriu portas à exposição “ Eu e o meu cão” , uma 

mostra de trabalhos de pintura e cerâmica de Jane Page e Lucia Minder.  

Seguiu-se e, agosto, com início no dia 2 a exposição “Arte é a minha vida”, um conjunto 

de trabalhos de pintura de autoria de Maria Pires Ferreira. 

 

xiv. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA - 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 “INSÓNIAS”. 

A Biblioteca Municipal promoveu mais um encontro com a leitura e os livros ao acolher o 

lançamento do livro “Insónias” de autoria do jovem são-brasense David Bernardo 

Marques Mendes, no passado dia 10 de agosto. 

 SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM. 

Nos dias 24 de junho, 8 e 22 de julho e 12 de agosto a Biblioteca Municipal marcou 

novamente presença no Mercado Municipal, dando continuidade ao trabalho de 

proximidade desenvolvido junto da comunidade são-brasense.  

 EDIÇÃO ESPECIAL LINHAS & LETRAS “LINHA VERMELHA”. 

No dia 7 de julho o encontro habitual Linhas & Letras associou-se à iniciativa “Linha 

vermelha” e desafio toda a comunidade a juntar-se e a tricotar quadrados vermelhos, 

como forma de apoiar o Não à prospeção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal e 

no Mundo. 

 EXPOSIÇÕES NO ÁTRIO. 
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De 17 a 28 de julho o átrio da Biblioteca Municipal acolheu a exposição “Do Campo ao 

jardim”, uma mostra fotográfica de Francisca Graça. A exposição e ilustração de livros de 

Sofia Passos decorou este espaço com diversos livros infantis de 1 a 14 de agosto. 

 

CICLO DE FORMAÇÃO + FAMÍLIA. 

Criado com o intuito de melhor informar as famílias são-brasenses o Ciclo de Formação + 

Família é uma iniciativa gratuita organizada pela Câmara Municipal através da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e a Associação para o Planeamento da Família.  

Neste âmbito, no dia 1 de julho foi abordada a temática: sinais de alerta no 

desenvolvimento da criança, com a participação da terapeuta da fama Mónica Rocha, da 

Físio São Brás. 

 

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

 QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 24 de junho, o Centro da Calçadinha acolheu mais um ateliê para famílias com 

crianças dos 3 aos 12 anos onde se partiu à descoberta da ciência e dos segredos do ADN, 

das impressões digitais, entre outros códigos misteriosos. 

XVII. PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO 

DO ALGARVE. 

Com o intuito de promover o desenvolvimento na área do teatro junto das comunidades 

locais e em especial junto das camadas mais jovens da população, a Câmara Municipal 

assinou um protocolo de desenvolvimento cultural com a ACTA – A Companhia de Teatro 

do Algarve.  

(Reunião – 25/07/2017) 

 

 

TEMPOS LIVRES 
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i. PASSEIOS SENIORES – EDIÇÃO DE 2017 

A Câmara Municipal promoveu mais uma edição dos Passeios Seniores, uma iniciativa que 

leva todos os anos os seniores do concelho a conhecer um novo destino, na região ou no 

país, promovendo assim um dia diferente de convívio e combate ao isolamento e solidão. 

Nesta edição, Alqueva, no Alentejo foi o destino escolhido para este convite dirigido a 

todos os são-brasenses com mais de 60 anos, que envolveu cerca de 800 seniores.  

 

DESPORTO. 

I. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE PETANCA  

O Parque de Desporto e Lazer de São Brás de Alportel continua a ser ampliado com o 

objetivo de promover a prática desportiva de diferentes modalidades. Neste sentido 

encontra-se em execução pela empresa Trunforiginal Unipessoal Lda., junto ao 

Polidesportivo Municipal, o novo complexo de petanca, com 4 campos de petanca, um 

investimento de 16.400,47€+IVA. 

 

II. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL “SUMMER 

FIGHT NIGHT”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa “Summer Fight Night” 

mediante a atribuição de 500,00€ ao Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel, 

associação organizadora, que trouxe uma vez mais ao município alguns dos melhores 

atletas dos desportos de combate a nível nacional.  

(Reunião – 27/06/2017) 

III. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO CASA DO BENFICA. 

No sentido de incrementar a dinâmica desportiva do município, a Câmara Municipal 

atribuiu à Associação Casa do Benfica a verba de 369,00€ para fazer face às despesas da 

participação dos órgãos sociais da Casa do Benfica no Mundial de Futsal das Casas do 

Benfica, realizado no dia 9 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa. 

 (Reunião – 11/07/2017) 
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IV. ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO ESCOLA TRADICIONAL DE ARTES MARCIAIS E 

CURATIVAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação Escola Tradicional 

de Artes Marciais e Curativas – Karaté Clube São Brás de Alportel, mediante atribuição de 

verba no valor de 790,00€ para fazer face às despesas decorrentes das atividades da 

associação. 

(Reunião – 25/07/2017) 

 

V. SÃO BRÁS GYM 2017. 

No passado dia 9 de julho o Pavilhão Municipal foi palco de mais uma edição do São Brás 

Gym, que na edição deste ano contou com a participação de cerca 200 atletas algarvios, 

entre os quais um par misto de ginástica acrobática adaptada, com recurso a cadeira de 

rodas. 

Organizado pela autarquia com o intuito de promover distintas modalidades de ginástica 

e dar a conhecer o que de melhor se faz nas escolas algarvias, este Festival Gímnico 

contou com as apresentações da Escola de Dança Municipal de São Brás de Alportel, do 

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

Brás de Alportel, do Louletano Desportos Clube, do Ginástica Clube de Loulé, do Imortal 

Desportos Clube (Albufeira), do Núcleo Sportinguista “Os Leões de Olhão” e do Grupo 

Desportivo e Cultural do Enxerim (Silves). 

 

 

VII. APOIO AO ATLETA SÃO-BRASENSE DANIEL PIRES. 

O cavaleiro são-brasense Daniel Pires já tem provas dadas no mundo da equitação, 

alcançando bons resultados em diversas competições que elevam o seu trabalho, 

profissionalismo, bem como o nome de São Brás de Alportel na equitação. 

Deste modo e no sentido de dar continuidade a este trabalho a autarquia decidiu apoiar o 

jovem atleta do Bike Clube São Brás com 750,00€ para fazer face às despesas inerentes à 

sua participação no Campeonato Regional de Ensino e no Campeonato nacional Open. 

(Reunião – 22/08/2017) 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 
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I PLANO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 

>REQUALIFICAÇÃO DO ÚLTIMO TROÇO DA ESTRADA MUNICIPAL 514 

A Estrada Municipal 514, desde o cruzamento da Mesquita com o Desbarato até à 

povoação de João Cavaleiro foi alvo de obras de beneficiação no valor de 148.519,40€ 

acrescido de IVA, para a recuperação de 2,22 km. 

Este é o último troço desta via até ao limite do Concelho de São Brás de Alportel, na sua 

ligação a Olhão e à Via do Infante que carecia de renovação, apresentando zonas 

degradas e com abatimentos nas bermas.  

Trata-se de uma obra estruturante e promotora do desenvolvimento económico e que 

cria melhores condições de segurança e acesso à área empresarial existente ao longo 

daquela estrada municipal assim como para todo o Concelho de São Brás de Alportel. 

 

>PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS EM DIVERSOS SÍTIOS DO MUNICÍPIO 

No âmbito do Plano Municipal de Pavimentação de Caminhos foram concluídos os 

trabalhos de beneficiação e reabilitação de pavimentos em estradas e caminhos 

municipais, em diversos locais do município, num investimento global de 100.591,45€, 

acrescido de IVA, adjudicado à empresa Algarbetume Lda. 

ii. EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

Encontra-se neste momento em fase de execução uma empreitada de pintura horizontal 

de sinalização de vias e de colocação de sinalização vertical em diversas vias do município, 

trabalhos adjudicados à empresa Masitrave Lda, pelo montante de 4.654,90€ acrescidos 

de iva à taxa legal em vigor. 

RENOVAÇÃO URBANA 

i. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) 
Encontram-se neste momento concluídas as obras dos primeiros dois projetos integrados 

no Plano de Ação de regeneração urbana, nomeadamente a 1.ª fase da requalificação do 

Largo de São Sebastião e ruas adjacentes; e requalificação do edifício municipal - sede de 

2 associações locais, na Rua Aníbal Rosa da Silva.  

Neste momento, encontra-se em execução o terceiro projeto do plano que consiste na 

Reabilitação de edifício na Rua Teófilo de Braga para criação de Espaço Memória; e 

encontram-se em preparação os trabalhos dos próximos projetos, nomeadamente a 

requalificação do Pátio do Burguel e zonas adjacentes. 
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ii. PARQUE DAS AMENDOEIRAS – 

Encontra-se em fase de conclusão a execução do Parque das Amendoeiras, junto à 

Avenida da Liberdade, adjudicado à empresa Martins Gago e Filhos Lda. pelo valor de 

78.844,38€+IVA. 

Este projeto, que foi o vencedor do Orçamento Participativo de 2016, consiste numa zona 

verde no centro urbano do município, um espaço de lazer para toda a família com 

equipamentos de atividade física outdoor, uma casa na árvore para os mais pequeninos, 

uma zona estacionamento, mobiliário urbano e iluminação adequadas.  

 

SANEAMENTO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

i. PLANO DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO  

>AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO SÍTIO DO PERAL - 2ª FASE 

No âmbito da execução do Plano de Alargamento da Rede de Saneamento do Concelho, a 

pensar na qualidade de vida dos são-brasenses, a Câmara Municipal aprovou a 

adjudicação da empreitada de “Ampliação da Rede de Esgotos no Sítio do Peral” à 

empresa Unifluídos – Equipamentos para Fluidos, Lda. pelo valor de 234.766,85€ +IVA. 

(Reunião – 25/07/2017) 

ii. RENOVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS VILARINHOS – 1ª FASE 

Encontra-se neste momento em execução a 1ª fase da obra de renovação da rede de 

abastecimento de água dos Vilarinhos. Os trabalhos contemplam a renovação d cerca de 

1km de condutas de abastecimento público de água, a renovação de 37 ramais 

domiciliários, a colocação de marco de incêndio e a reposição de pavimentos. 

A intervenção, adjudicada à empresa Hidralgar – Equipamentos Eletromecânicos, S.A., 

por 46.520,61 euros +IVA tem como objetivo assegurar uma maior eficiência e a melhoria 

da qualidade no abastecimento de água à população dos Vilarinhos.  

iii. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, ESGOTOS E PAVIMENTAÇÃO NA FONTE DA MESQUITA 

Encontra-se neste momento em execução a ampliação da rede de abastecimento de água 

e esgotos, bem como pavimentação em zonas adjacentes à Fonte da Mesquita.  

Este investimento, na qualidade de vida da população foi adjudicado à empresa Eduardo 

pinto Viegas Lda. pelo montante global de 42.374,55€+IVA. 
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MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

>NOVO PROJETO “CENTRO HISTÓRICO A RECICLAR- VAMOS TODOS COLABORAR” 

Dando continuidade ao trabalho em prol da qualidade ambiental do município arrancou 

no mês de agosto o serviço de recolha porta-a-porta dos resíduos recicláveis, no centro 

histórico. Esta iniciativa da Câmara Municipal visa facilitar o processo de separação dos 

resíduos aos habitantes do Centro Histórico, uma vez que no coração da vila os ecopontos 

existentes ficam distantes das habitações. 

Trata-se de um serviço gratuito de recolha que contempla ainda a entrega de sacos com 

sinalética para a deposição seletiva das embalagens recicláveis de vidro, plástico/ metal e 

papel/cartão nos Serviços de Águas e Saneamento. Este serviço pretende sensibilizar para 

que mais munícipes do concelho possam cumprir a sua missão cívica de separar 

corretamente os resíduos que produzem e os encaminhem para a reciclagem. 

> INSTALAÇÃO DE NOVOS ECOPONTOS ENTERRADOS  

Dando continuidade à aposta prioritária na qualidade ambiental, a Câmara Municipal 

investiu na instalação de mais oito ecopontos subterrâneos e seis oleões. Uma 

intervenção que se traduz no aumento da capacidade de armazenamento de resíduos 

recicláveis com um sistema mais higiénico, com menor libertação de odores e maior 

qualidade de vida para a população. 

A aquisição dos equipamentos à empresa SOTKON Portugal, Sistemas de Resíduos, SA, 

contou com um investimento total de 131.856,00 €, financiado em 85% pelo PO SEUR 

(Programa Operacional- Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos), um dos 

programas criados para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020, ao qual a 

autarquia se candidatou. Os ecopontos enterrados e oleões foram instalados nas ruas 

Capitão Caiado, António Bentes, Dr. Evaristo Sousa Gago, Padre Sena Neto, António 

Rosa Brito, 1º de junho, Serpa Pinto e Aristides Sousa Mendes. 

A empreitada de instalação destes equipamentos foi adjudicada à empresa Sérgio Caiado 

Raminhos, Lda. pelo valor de 39.720,04 euros +IVA. 

ii. TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO AO PARQUE DA FONTE FÉRREA 

No sentido de garantir a qualidade do Parque da Fonte Férrea, um espaço de lazer da 

maior relevância para o território do município, a autarquia adjudicou à empresa J. G. 

benedito Lda. pelo valor de 4.535,91€,acrescidos de iva a taxa legal em vigor, um conjunto 
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de intervenções neste local, nomeadamente a pintura interior e exterior de paredes e 

portas, bem como a aquisição de uma cancela que visa limitar o acesso de viaturas à zona 

de piqueniques e merendas. 

iii. REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL  

O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Eng.º Miguel Freitas 

visitou o concelho no passado dia 11 de agosto, para uma reunião que contou com a 

participação do Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro; do Presidente da 

Câmara Municipal de Tavira e da Associação de Municípios do Algarve, Jorge Botelho; do 

Presidente do Instituto de Conservação da Natureza, Rogério Rodrigues; de 

representantes da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, de 

representantes da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Cachopo e do Comandante 

Operacional Municipal de Proteção Civil, Vitor Martins; dos representantes das Forças de 

Segurança; do Vice-Presidente da CCDR Algarve, Nuno Marques; do Diretor Regional de 

Agricultura, Fernando Severino; da Presidente da Direção do Futebol Clube Cabeça do 

Velho, Suzel Gonçalves, e demais entidades públicas regionais convidadas com que 

trabalham a área florestal e da Proteção Civil, no âmbito da temática da Floresta contra 

Incêndios (DFCI). 

Esta reunião permitiu a partilha de boas práticas, bem como dificuldades sentidas no 

sector, uma reflexão necessária para se poder avançar e melhorar algumas questões 

pertinentes sobre os meios de combate e preservação da natureza. 

 

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

| OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS| 

No dia 23 de junho a Quinta do peral acolheu mais uma Oficina de Plantas Medicinais com 

o naturopata João Béles. Nesta sessão foram abordados os benefícios de diversas 

espécies.  

| PASSEIO TEMÁTICO: FONTE FÉRREA AO LUAR| 

Na noite de dia 21 de julho a Quinta do peral promoveu um passeio temático em busca de 

espécies autóctones e noturnas em pleno habitat natural. Uma ação de sensibilização e 

informação diferente promotora de convívio e novas aprendizagens. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 
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i. PROJETO INOVA ALGARVE 2020  

Dando continuidade à estratégia da autarquia de fomento ao empreendedorismo e 

dinamização do tecido empresarial são-brasense a Câmara Municipal, em parceria com a 

Associação Empresarial da Região do Algarve – NERA, acolheu no passado dia 28 de 

junho, a Ação de Sensibilização para a Inovação e de apresentação do projeto INOVA 

ALGARVE 2020.  

Esta iniciativa gratuita, destinada às empresas são-brasenses, teve por objetivo capacitar 

as mesmas para o desenvolvimento e implementação de projetos inovadores, com vista à 

apresentação de candidaturas ao CRESC ALGARVE 2020 | Portugal 2020 e o aumento da 

produtividade e competitividade no domínio da inovação, no âmbito do Projeto INOVA 

ALGARVE 2020. 

ii. WORKSHOP SOBRE APOIO ÀS ATIVIDADES ECONÓMICAS DE BASE LOCAL 

A Agência para a Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI) promoveu, no passado dia 14 

de julho, com o apoio da Câmara Municipal e da Associação In LOCO e um Workshop 

subordinado ao tema: apoio às atividades económicas de base local. 

Este encontro, realizado no Salão Nobre dos Passos do Concelho, contou com a 

participação de técnicos do IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, Direção Geral de Alimentação e Veterinária e IN LOCO que esclareceram os 

participantes sobre questões como o licenciamento das unidades de produção e 

transformação, os mercados locais e a atividade agrícola, e o apoio ao investimento.  

Esta iniciativa integra a estratégia de dinamização do empreendedorismo local 

desenvolvida pela autarquia são-brasense junto dos empresários do município. 

 

 

COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, abriu portas a inúmeras atividades: 

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

contou com a participação da empresa “Natur & Belle”, no dia 15 de agosto, e da 

Empresa Organic Wines Colletion, no dia 19. 
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  “Mostra de Artesanato”, com a participação de Maria da Conceição Nunes, dia 8 de 

julho, Olga Sousa, a 22 de julho; reservando para dia 29 uma ação de promoção da Feira 

da Serra. A artesã Luísa Pires deu a conhecer as suas habilidades e artes no dia 12 de 

agosto e Clara Zacarias no dia 19. 

  “Mostra de Produtos”, a 5 de agosto com a participação da fazenda do Cré, a 

empresa Mima Frutas deu-se a conhecer no dia 12 de agosto. 

  “Demonstração Gastronómica” com a participação do Chef Hélio Silva no último 

sábado de junho, dia 24 e no dia 27 de agosto com a participação da Chef Margarida 

Marques. 

 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês de junho, julho e agosto de 2017, o Mercado Municipal, 

acolheu 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. 

No terceiro domingo de junho, junho e agosto como usual, realizou-se a Feira das 

Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a 

desvendar objetos diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar. 

iv. MERCADINHO DE JARDIM - ARTESÃOS E PRODUTORES. 

O terceiro domingo dos meses de junho, julho e agosto trouxera também o habitual 

Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara 

municipal, a ter lugar no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato 

e produção local. 

 

 TURISMO. 

i. PONTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL. 

O Ponto de Informação Turística Municipal tem registado uma procura turística crescente, 

com especial interesse no património são-brasense, reflexo de toda uma estratégia de 

valorização do Centro Histórico e património que cativa o olhar do exterior.  

A par das visitas de turistas nacionais e estrangeiros que passam as suas férias no 

concelho e na região, os vários espaços de interesse histórico e pedagógico existentes no 
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concelho motivam frequentes visitas de estudo oriundas de vários pontos do distrito que 

são recebidas e acompanhadas pela equipa do Ponto de Informação Turística da 

autarquia. Dos mais diversos espaços destaca-se a réplica do Hidroavião “Santa Cruz”, o 

Centro de Artes e Ofícios, o Jardim da Verbena e o Centro Explicativo da Calçadinha, num 

percurso por São Brás de Alportel, com destaque principal no centro histórico da vila. 

 

OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTOS DE LOUVOR. 

| Agrupamento José Belchior Viegas – Primeiro Prémio “Ciência na Escola” 

O Agrupamento de Escolas de São Brás de Alportel José Belchior Viegas fez-se 

representar na 14ª edição do Concurso da Fundação Ilídio Pinho, “Ciência na Escola”, pelo 

professor Vítor Gonçalves, enquanto coordenador do clube de robótica, acompanhado 

pelos alunos do curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do 

Departamento de Informática, Alexandre Badalo e Marco Martins, do 1º ano; e Ricardo 

Madeira, do 2º ano. 

A última etapa desta iniciativa realizou-se nos passados dias 29 e 30 de junho, em 

Coimbra, com a atribuição do 1º Prémio à equipa são-brasense pelo projeto “DIGI3D – 

Uma solução para a deficiência motora”, um artefacto que permite a produção de 

próteses de forma célere, com recurso a técnicas de digitalização 3D, num processo pouco 

ou nada invasivo para o doente. 

Neste âmbito, a autarquia atribuiu, por unanimidade, um voto de louvor ao Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas, dirigido muito especialmente aos professores e alunos 

vencedores do concurso. 

(Reunião – 22/08/2017) 

 

| Grupo Desportivo e Cultural de Machados: Conquista do título de melhor jogadora da 

região do Algarve| 

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

Desportivo e Cultural de Machados pela distinção atribuída à atleta de futsal feminino 

Carolina Damasceno, na qualidade de Melhor Jogadora do Ano, na modalidade de Futsal, 
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no âmbito da “Festa do Futebol 2017”, iniciativa promovida pela Associação de Futebol do 

Algarve. 

Na categoria de futsal feminino foi ainda merecedora de nomeação a atleta são-brasense 

Marta faria, detentora de um percurso inspirador nesta área. 

A atribuição destes prémios, a nível regional, contemplou ainda a nomeação de Domingos 

Jacinto, dirigente da Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, na qualidade de Dirigente do 

Ano, uma nomeação que resulta da votação dos dirigentes dos clubes filiados, que 

reconhecem o seu meritório trabalho em prol do futebol e da prática desportiva nas 

camadas mais jovens. 

 (Reunião – 27/06/2017) 

 

| X Dream Blasius – pela conquista do título de Campeões Nacionais DH| 

A Câmara Municipal reconheceu uma vez mais a dedicação e determinação da equipa 

Moto Clube de Faro/X-Dream/Município de São Brás pela conquista de mais um 

ambicioso título desportivo: Campeã nacional de Downhill 2017, após ter arrecadado a 

vitória no Campeonato Nacional da modalidade, cuja prova decisiva foi disputada no 

passado dia 17 de junho em Tarouca. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de 

louvor à equipa Moto Clube de Faro/X-Dream/Município de São Brás. 

 

(Reunião – 27/06/2017) 

 

| Maria Manuel Valagão – Prémio Internacional à sua obra “Algarve Mediterrânico”| 

A excelência da obra “Algarve Mediterrânico, Tradição, Produtos e Cozinhas”, conquistou 

em 2016 o Prémio Internacional Literatura Gastronómica. Em 2017 voltou a destacar-se a 

nível internacional com a atribuição de mais um notável galardão o Prémio de Melhor 

Livro de Cozinha, no âmbito dos Gourmand World Cookbook Awards, realizado nos dias 27 

e 28 de maio, em Yantai, em que concorreram mais de 200 países e 700 livros. 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor proposto, 

como forma de reconhecer o mérito desta autora são-brasense que tanto tem contribuído 

para o enriquecimento da cultura local, nacional e internacional. 

 

(Reunião – 27/06/2017) 

 

| Prior José da Cunha Duarte e padre Afonso da Cunha Duarte| 

A vida e obra dos padres Cunha Duarte marcou e marcará para sempre a História do 

concelho de São Brás de Alportel, merecendo um justo reconhecimento, por parte do 

município e de toda a comunidade. Nesta circunstância, e como prova de reconhecimento 

pelo trabalho e abnegada dedicação à terra e às gentes de São Brás de Alportel a 

autarquia aprovou, por unanimidade, um voto de louvor ao Prior José da Cunha Duarte e 

ao Padre Afonso da Cunha Duarte pelos seus 36 anos de serviço à comunidade. 

(Reunião – 22/08/2017) 

 

ii. VOTO DE AGRADECIMENTO – FEIRA DA SERRA 2017 

A 26.ª edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel, realizada entre 27 e 30 de julho de 

2017, saldou-se com êxito tendo atraído mais de 35 mil visitantes. Um evento com um 

impacto profundo na economia local, que não se mede apenas pelos resultados imediatos 

dentro e fora do recinto, mas também por toda a influência que tem na dinâmica 

económica concelhia ao longo de todo o ano. 

O sucesso da Feira da Serra está intimamente ligado ao grande trabalho e empenho de 

todos os envolvidos na organização, desde os funcionários da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel até aos voluntários, aos membros de associações locais, instituições, 

empresas, comerciantes, artesãos, produtores, forças de segurança, GNR, Bombeiros e a 

comunidade em geral.  

Na sequência do reconhecimento do trabalho, dedicação e desempenho de todos os 

envolvidos na concretização da 26.ª edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel, a 

autarquia deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de reconhecimento à organização 

e a todos os participantes e colaboradores da 26.ª edição da Feira da Serra de São Brás de 

Alportel.  
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 (Reunião – 22/08/2017) 

 

iii. VOTO DE PESAR PELAS VÍTIMAS DO INCÊNDIO DE PEDRÓGÃO GRANDE 

Atenta à catástrofe que afetou toda a região de Pedrógão Grande e consciente do 

impacto que estes flagelos têm na população no meio ambiente, a Câmara Municipal 

endereçou um voto de pesar aos municípios afetados com as mais sinceras condolências 

às famílias e amigos das 64 vítimas mortais e dos feridos que ultrapassam mais de uma 

centena e meia, sublinhando ainda o meritório trabalho dos Bombeiros e de todos os 

Agentes de Proteção Civil que colaboraram nas operações de combate ao incêndio, em 

particular aos elementos das várias corporações de bombeiros do país, entre os quais uma 

equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil e Corpo de Bombeiros de São Brás de 

Alportel, pelo esforço notável demonstrado neste momento particularmente difícil. 

 

(Reunião – 27/06/2017) 

 

 

São Brás de Alportel, 07 de setembro de 2017 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


