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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015 

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 25 de novembro de 2014. 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. CIG - COMISSÃO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO – APROVAÇÃO DE 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E DESIGNAÇÃO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL. 

A Câmara Municipal criou um novo serviço de atendimento e encaminhamento de 
vítimas – SOS Vítima, com a parceria da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 
(APAV) e a colaboração da Rede Social de São Brás de Alportel. 

Infelizmente a violência doméstica é uma realidade no nosso país. Transversal na 
idade, nas classes sociais e em distintos contextos culturais, tem vindo a acentuar-se 
face à complexidade social e económica com que se deparam na sequência das 
medidas de austeridade. 

O serviço agora criado pela autarquia assume por missão o atendimento 
personalizado e confidencial a vítimas, o seu aconselhamento e encaminhamento 
para as entidades competentes. As vítimas encontrarão neste serviço apoio 
psicológico e jurídico, com recurso a técnicos especializados. 

(Reunião – 13/01/2015) 
 

ii. AMAL – CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O ANO 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência da 
contribuição financeira mensal no valor de € 1.910,00 (mil novecentos e dez euros) e 
da contribuição financeira anual suplementar no valor de € 467,00 (quatrocentos e 
sessenta e sete euros) para a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, na 
sequência do ofício apresentado por esta. 

(Reunião – 27/01/2015) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. PLANTAR PORTUGAL: REFLORESTAR A SERRA SÃO-BRASENSE. 

São Brás de Alportel abraçou a iniciativa “Plantar Portugal”, um movimento nacional 
de cidadania ativa, que procura tornar Portugal um país mais sustentável, com vista a 
garantir um futuro melhor e mais ecológico para todos. 
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Este ano foi novamente lançado o desafio ao qual o município são-brasense aderiu 
através de um conjunto alargado de iniciativas que decorreram em simultâneo com as 
comemorações do Dia da Floresta Autóctone, entre os dias 24 e 28 de novembro. 

Para fazer chegar a mensagem aos mais pequenos, foram organizadas sessões sobre a 
arte de semear, na EB1 Jardim de Infância, durante as quais os alunos tiveram a 
oportunidade de aprender a preparar uma sementeira com espécies autóctones, 
através da reutilização de garrafas de plástico que substituíram os habituais vasos de 
plástico ou barro. Foram ainda convidados a semear sobreiros no âmbito do projeto 
“O sobreiro e a cortiça” e desafiados a fazer a retancha de sobreiros, desta feita sob a 
alçada do projeto “Devolver a vida à Serra”. 

As atividades promovidas no âmbito do projeto “Plantar Portugal” foram organizadas 
pelo Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral, com a 
colaboração do Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta, à exceção das duas 
últimas. 

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

a. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA VIATURA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Atribuição de Apoio à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, no 
montante de 3.000,00 (três mil euros) nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de aquisição de uma nova viatura para 
colocar ao serviço de toda a comunidade. Trata-se de um veículo para transporte de 
doentes, uma Ambulância Tipo A1, dotada com excelente equipamento, de acordo 
com as especificações técnicas exigidas pelas portarias do sector. 

(Reunião – 13/01/2015) 

A aquisição da nova ambulância resulta de uma candidatura ao programa financeiro 
PRODER -Subprograma 3 - Medida 3.2 – “Melhoria da Qualidade de Vida - Melhoria de 
serviços à população” em julho passado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de S. Brás de Alportel (AHBVSBA), obtendo uma comparticipação 
financeira de 75%, numa candidatura de 45.549,92€, possibilitando ainda a realização 
de obras de remodelação e recuperação nas instalações do quartel. 

Os restantes 25% tiveram a colaboração da comunidade, com uma forte participação 
em ações de recolha de fundo e de um apoio extraordinário de 6.000,00€, pela 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia. 

O dia da entrega da ambulância coincidiu com o dia em que a corporação juntou todos 
os seus dirigentes e colaboradores em fraterno convívio de Natal, e celebrou a tomada 
de posse dos novos membros dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários, cuja direção é presidida por Acácio Martins, acompanhado 
por Amável de Sousa, João Rosa, Custódia Reis, Ana Cristina Correia e Paulo 
Gaudêncio. 
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b. APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2015. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no 
montante de € 144.000,00, dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o 
montante de € 12.000,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
São Brás de Alportel, bem como aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar. 

(Reunião – 27/01/2015) 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. NOVA UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADO. 

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Deficiência, assinalado de 1 a 5 
de dezembro, o município de São Brás de Alportel inaugurou, no dia 3 de dezembro, a 
nova Unidade de Ensino Estruturado – Espetro de Autismo, na Escola E B 2, 3 Poeta 
Bernardo de Passos. 

Pioneiro no Algarve, o município de São Brás de Alportel inaugurou a primeira 
Unidade de Ensino Estruturado, em 2009, na Escola EB 1 e Jardim de Infância de São 
Brás de Alportel. A criação de uma segunda Unidade deste género visa dotar a Escola 
E B 2 3 Poeta Bernardo de Passos dos meios de apoio necessários para acompanhar 
estes jovens com necessidades especiais. 

Na cerimónia inaugural realizou-se uma visita ao espaço e a apresentação de um 
pequeno filme de sensibilização, tendo sido enfatizada a união de vontades, entre 
Agrupamento, Direção Regional de Educação e autarquia são-brasense na conquista 
de mais um sonho em prol da qualidade de ensino prestada a diversos jovens com 
necessidades especiais. 

A autarquia são-brasense investiu cerca de 1.500,00€ para dotar este espaço de 
mobiliário e equipamento adequado à realização de tarefas específicas com os jovens. 

ii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O MARF – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE 

FARO E A ASSOCIAÇÃO 5 AO DIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A Câmara Municipal celebrou protocolo no ano transato MARF no âmbito do Projeto 
“5 ao Dia”, cujo objetivo reside em proporcionar uma manhã diferente às crianças, 
bem como, sensibilizá-las para o consumo diário de frutas e hortícolas, como forma de 
potenciar uma alimentação saudável e contribuir para a prevenção de diversas 
doenças associadas a maus hábitos de alimentação. 

Com a renovação para o ano letivo de 2014/2015 do protocolo, o concelho de São Brás 
de Alportel passa a contar com a inscrição de 253 crianças para participar no projeto, 
através da uma visita ao MARF, e comparticipa com um valor de € 253,00 (duzentos e 
cinquenta e três euros), correspondendo a 1 euro por criança. 
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O programa “5 ao Dia" no Algarve desenvolve-se com a parceria de várias entidades 
nomeadamente, o MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro; a Universidade 
do Algarve, a Escola Superior de Saúde do Algarve, as Câmaras Municipais e a 
Associação 5 ao Dia. 

 (Reunião – 13/01/2015) 

iii. CCD (CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E 

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL). 

a. ADENDA AO PROTOCOLO DE ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO (MÚSICA). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira adenda ao 
protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel no âmbito das 
atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho designadamente 
iniciação musical dirigidas às crianças que frequentam os Jardins de Infância do 
Concelho, no período de vigência que ocorre até 31 de agosto de 2015. A 
comparticipação financeira perfará um valor global máximo de € 20.000,00 (vinte mil 
euros). 

(Reunião – 29/12/2014) 

b. ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADES DE APOIO NAS ESCOLAS 

(TAREFEIRAS). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira adenda ao 
protocolo entre a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel 
celebraram um protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito das 
atividades de apoio nas Escolas do Concelho que vigora até 31 de dezembro de 2015 e 
cujo valor global máximo de perfaz € 92.000,00 (noventa e dois mil euros). 

(Reunião – 29/12/2014) 

iv. “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO A ENSINO SUPERIOR – 

ANO LETIVO 2014/2015 

A Câmara Municipal continua a apoiar e a incentivar os jovens estudantes 
universitários do concelho, mediante a atribuição de bolsas de estudo para acesso ao 
ensino superior, tendo atribuído para o ano letivo 2014/2015 três novas bolsas de 
estudo e renovado outras três bolsas a jovens anteriormente apoiados. 

(Reunião – 13/01/2015) 
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IV. AÇÃO SOCIAL. 

i. MERCADINHO SOLIDÁRIO. 

Decorreu no dia 23 de novembro o Mercadinho Solidário, no Espaço polivalente do 
Mercado Municipal, que incentivou a solidariedade com um conjunto de sugestões e 
iniciativas especialmente criadas para ajudar quem mais precisa. 

Organizado pela Câmara Municipal e pela Rede Social de São Brás de Alportel com a 
colaboração de associações e entidades locais e regionais, este evento contou com a 
participação de cerca de 3 dezenas de associações e entidades de índole social que 
deram a conhecer o seu trabalho, bem como um conjunto possíveis ofertas de natal. 

A edição de 2014 reiterou a necessidade de leite para as crianças de meios familiares 
mais desfavorecidos, conseguindo alcançar 185 pacotes de leite, entre visitantes e a 
colaboração do Intermarché, reencaminhados para a Loja Social. 

A venda de pins e enfeites de natal rendeu um total de 160,00€ destinados à aquisição 
de bens alimentares a disponibilizar pela Loja Social. 

ii. CABAZ DA CONSOADA. 

O Cabaz da Consoada chegou, em dezembro, a mais de 200 famílias, de modo a todos 
os que precisavam puderem dispor de uma quadra natalícia com mais dignidade e 
conforto. Aos alimentos adquiridos pela Câmara e Junta de Freguesia, num 
investimento que ultrapassou os 4.000€, juntou-se o contributo do Núcleo da Cáritas, 
a ajuda do Exército de Salvação que através do projeto “Anjinhos de Natal” permitiu 
oferecer a todas estas famílias presentes para as crianças; e ainda a colaboração do 
benemérito José Bernardo e das empresas locais Intermarché São Brás e Família 
Fidalgo. 

iii. JANTAR SOLIDÁRIO. 

Com organização conjunta da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás 
de Alportel, realizou-se no dia 9 de janeiro o 5.º Jantar Solidário de Reis, nas 
instalações da Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de Passos, e reuniu muitas dezenas de 
famílias carenciadas do concelho, juntando cerca de 2 centenas de participantes. 

Diversas entidades e empresas locais associaram-se para proporcionar a estas 
famílias, com menores recursos financeiros, um jantar condigno e um momento de 
convívio muito especiais, para assinalar o Dia de Reis: Agrupamento de Escolas José 
Belchior Viegas, Exército da Salvação, Rede de Voluntariado "São Brás Solidário”, 
Aviludo, Bafrutal, Dofir – Doçaria, Mónica Guerra – Doçaria, Padaria do Mercado, 
Padaria dos Almargens, Pinguinha e Bota Lda – Bebidas, Publicidades RV Lda., Talho 
Damásio e Talho Jorge. 

Contou, ainda, com a solidária participação musical de: Banda do Exército de 
Salvação, Charola da Mesquita, Valter Reis e Miguel Laginha, a cobertura fotográfica 
de Cláudia Perdigão e o solidário trabalho da equipa da cozinha da Escola Básica EB 1 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de fevereiro de 2015 Página 11 de 37 

JI de São Brás de Alportel e de um grupo de voluntários técnicos da área social, entre 
os quais da Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Equipa de Protocolo de 
Rendimento Social de Inserção. 

iv. CRIAÇÃO DE FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, criar um Fundo Social de 
Emergência, a ser gerido com a colaboração de uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS) local, para utilização em casos de emergência social, 
nomeadamente aquisição de bens de primeira necessidade, artigos para bebés, entre 
outras situações, devidamente justificadas e fundamentadas na intervenção social, 
que terá por base um apoio financeiro, atribuído pela Câmara Municipal, e poderá 
contar também com o apoio de diversas entidades e beneméritos. 

Neste enquadramento, foi atribuído um apoio no valor de 1.200,00 euros ao Centro de 
Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, 
IPSS local por ser esta a entidade que apresenta condições para ser a parceira na 
criação deste serviço, em virtude de toda a vasta experiência de parceria na área 
social, nomeadamente enquanto entidade que integra a Comissão de proteção de 
crianças e jovens, em representação das IPSS’s locais; enquanto entidade responsável 
pela receção dos bens do Banco Alimentar para a Loja Social; enquanto entidade 
responsável pela existência de uma equipa local de apoio às Famílias beneficiárias de 
rendimento social de inserção, através de uma parceria com a Segurança Social bem 
como da existência do Gabinete Local de Inserção Profissional, através de uma 
parceria com a Câmara Municipal e com o Instituto de Emprego e Inserção 
Profissional. 

(Reunião – 29/12/2014) 

v. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

a. 1ª ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - PARCERIA NO ÂMBITO DAS 

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar uma adenda ao protocolo 
celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel que tem por 
objeto o estabelecimento de uma parceria entre o Município de São Brás de Alportel e 
a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, através do Museu do Trajo, com 
vista ao desenvolvimento de atividades no âmbito das Comemorações do Centenário 
da Elevação de S. Brás de Alportel a Concelho que decorrem entre junho de 2014 e 
junho de 2015, que veio contemplar a prorrogação até setembro de 2015. 

(Reunião – 29/12/2014) 

b. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o montante de € 500,00 
(quinhentos euros) para a Santa Casa da Misericórdia, nos termos da alínea u) do n.º 1 
do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, face à solicitação desta à autarquia de 
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um apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à aquisição de ofertas para 
distribuição pelos utentes desta entidade na quadra natalícia. 

(Reunião – 13/01/2015) 

vi. CCD (CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E 

JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL) 

a. ADENDA AO PROTOCOLO – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a oitava adenda ao 
protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel com o objetivo de 
assegurar a prorrogação do funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. 

Este protocolo de colaboração resultou da assinatura, em 2009, do Contrato de 
Objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da 
candidatura que efetuou ao abrigo da Portaria n. 127/2009, de 30 de janeiro, a qual 
tinha como objetivo a criação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município 
de São Brás de Alportel. O referido contrato como objetivo a contratação por esta 
instituição de um técnico licenciado para assegurar o funcionamento do Gabinete de 
Inserção Profissional teve uma vigência de 2 anos, respetivamente de 01 de julho de 
2009 a 30 de junho de 2011. 

(Reunião – 29/12/2014) 

b. ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO SEIO DA 

CPCJ. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar terceira adenda ao 
protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel para efeitos de Parceria 
no desenvolvimento de atividades no seio da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco e estabelecendo a comparticipação financeira a transferir pela 
autarquia à instituição para contribuir para as despesas decorrentes da concretização 
das atividades envolvidas até o dia 31 de dezembro de 2015num valor global máximo 
de € 90.500,00 (noventa mil e quinhentos euros). 

(Reunião – 29/12/2014) 

vii. ANO LETIVO 2014/2015 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 
carenciadas para ano letivo 2014/2015 e por solicitação do agrupamento de escolas de 
São Brás de Alportel de atribuição de apoio para material escolar, senhas de refeitório 
e valores de prolongamento de horário aos alunos de escalão A e B, a câmara 
municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a transferência das verbas de € 75,00 
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(setenta e cinco euros), de € 30,00 (trinta euros) e de € 30,00 (trinta euros) para o 
agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 01 e 16/12/2014, 13 e 
27/01/2015) 

viii. COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) – ALTERAÇÃO DOS VALORES MENSAIS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alterar dos valores 
anteriormente fixados para os meses de fevereiro, março e abril de 2015 do CAF, por 
terem sido detetadas incorreções nas datas das interrupções letivas. Assim, os valores 
a cobrar no mês de fevereiro residem nos seguintes montantes: 

 € 20,40 (vinte euros e quarenta cêntimos) para as famílias que não beneficiam de 
auxílios económicos para as atividades escolares; 

 € 10,20 (dez euros e vinte cêntimos) para as famílias cujas crianças beneficiam de 
auxílios económicos no escalão B; 

Relativamente ao mês de março, e considerando a interrupção letiva da Páscoa que 
ocorre entre 30 de março e 06 de abril, os valores situam-se nos seguintes montantes; 

 € 24,00 (vinte e quatro euros) para as famílias que não beneficiam de auxílios 
económicos para as atividades escolares; 

 € 12,00 (doze euros) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios 
económicos no escalão B; 

Para o mês de abril os valores a cobrar são: 

 € 21,60 (vinte e um euros e sessenta cêntimos) para as famílias que não 
beneficiam de auxílios económicos para as atividades escolares; 

 € 10,80 (dez euros e oitenta cêntimos) para as famílias cujas crianças beneficiam 
de auxílios económicos no escalão B. 

(Reunião – 13/01/2015) 

ix. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A CORAÇÃO100DONO –ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO 

DOS ANIMAIS ABANDONADOS. 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo – 2014, a câmara municipal deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio, pela primeira vez, mas 
considerando o importante trabalho desenvolvido, a Coração100Dono -Associação de 
Defesa e Proteção dos Animais Abandonados, no montante de € 5.160,00 (cinco mil 
cento e sessenta euros) dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o 
montante de € 430,00 (quatrocentos e trinta euros).  

(Reunião – 27/01/2015) 
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x. CARTA SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A elaboração da Carta Social de São Brás de Alportel teve como objetivo efetuar uma 
reflexão sobre a realidade vivida no concelho. Com base no diagnóstico torna-se 
possível traçar eixos de atuação prioritários para resolver os problemas que afetam a 
população. Distintas áreas de análise se cruzaram neste levantamento, desde a 
demografia, à população, educação, dinâmicas económicas, saúde, equipamentos 
sociais e grupos vulneráveis e à territorialização dos problemas sociais. 

Este é um importante instrumento que irá permitir criar mecanismos de resposta aos 
problemas detetados tendo em consideração os recursos e as potencialidades locais 
existentes e resultou de um amplo esforço da autarquia e de muitas outras entidades, 
que de modo sempre disponível participaram e envolveram-se na produção do 
conhecimento necessário. 

 

V. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 
financeiro ao abrigo do Programa Mão Amiga, no montante global de € 1.750, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para viabilizar o arranjo do telhado de uma 
habitação e um agregado familiar que se confronta com um quadro social e 
económico constrangedor, e de modo a evitar uma derrocada da cobertura das 
habitações e a resolver as situações de insalubridade e desconforto existentes. 

Em momento posterior, deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 
valor de € 953,40 (novecentos e cinquenta e três euros e quarenta cêntimos), mais IVA 
à taxa legal, a um agregado familiar que se encontra em comprovada situação 
desfavorecida, de modo a viabilizar a Execução de ramal domiciliário para possibilitar 
o funcionamento de instalações sanitárias na sua habitação. 

Pretende este programa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos sociais 
mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e 
adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu estado de degradação e à 
situação social vivida. 

(Reunião – 01/12/2014 e 27/01/2015) 

ii. ATUALIZAÇÃO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização anual do valor 
das rendas de habitação social do bairro social, com efeitos a 1 de fevereiro de 2015, 
no cumprimento do regime jurídico aplicável que determina que o montante da renda 
atualiza-se anual e automaticamente, em função da variação do rendimento mensal 
corrigido do agregado familiar. 
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Assim, e de modo a ajustar-se continuamente o valor das rendas adequando o mesmo 
à realidade social das famílias, procedemos, como habitualmente, à recolha dos dados 
e documentos comprovativos dos rendimentos dos arrendatários como suporte à 
proposta de atualização anual do valor das rendas de habitação social do bairro social 
aprovada. 

(Reunião – 29/12/2014) 

iii. HABITAÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - ATRIBUIÇÃO COM CARÁTER DE 

EMERGÊNCIA. 

Tendo sido detetado no âmbito do acompanhamento desenvolvido pelos Serviços 
Sociais Municipais junto dos agregados familiares em vulnerabilidade, uma situação 
de extrema vulnerabilidade em que se encontra um agregado familiar monoparental 
(após abandono de um dos elementos do casal), constituído por uma mãe e quatro 
crianças de tenra idade, uma das quais recém-nascida; que apresenta graves carências 
sociais e económicas e carece de apoio ao nível dos cuidados básicos de alimentação, 
saúde e habitacionais, estando por isso a ser alvo de apoio pelas diversas entidades 
locais, nomeadamente com recurso às valências da Loja Social, e encontrando-se 
disponível, no parque de habitação social municipal, uma moradia de tipologia T2, 
localizada em São Brás de Alportel, no local de Canada, que se apresenta com 
condições condignas e ajustadas a este agregado familiar, o executivo municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição desta habitação ao agregado 
referido. 

(Reunião – 27/01/2015) 

 

VI. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CADASTRO PREDIAL. 

Encontra-se a decorrer, desde 6 de outubro, o processo de Registo de Cadastro 
Predial que se destina a todos os proprietários de prédios urbanos, rústicos e mistos 
do território do concelho de São Brás de Alportel e que procura obter um inventário 
atualizado. Uma iniciativa da direção geral do território que está a ser desenvolvida 
com recurso a empresas especializadas. 

O registo cadastral é realizado mediante o funcionamento de um Gabinete de 
Atendimento, em permanência, na sede da Junta de Freguesia de São Brás de 
Alportel. 

Semanalmente reúne na Câmara Municipal a Comissão de Acompanhamento, que 
integra elementos da Secção Local de Finanças de São Brás, da Conservatória e da 
Câmara Municipal. 
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ii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.1. 

A Circular Norte - Fase 3.1 foi inaugurada no Dia de Reis, 6 de janeiro, numa cerimónia 
que contou com a presença de centenas de são-brasenses que quiseram testemunhar 
a concretização de mais um troço de um projeto de grande relevo para o concelho, e 
teve como convidados o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve, David Santos e do Presidente da AMAL- Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, Jorge Botelho, bem como de outras entidades locais e 
regionais. 

Com um perfil caraterizado por uma rodovia de meio quilómetro, com duas faixas de 
rodagem em cada sentido, separador, passeio e ciclovia, bem como a criação de uma 
nova rotunda e de todo um conjunto de infraestruturas complementares de 
drenagem, rega e iluminação pública, a conclusão desta fase foi mais uma etapa na 
criação de um concelho com melhores acessos, menor sinistralidade na estrada, 
melhor enquadramento paisagístico e, acima de tudo, com mais qualidade de vida. 

Este novo troço, objeto de um investimento de 862.500,00€ cofinanciados pelo PO 
Algarve 21, vem aproximar o encerramento do anel de acessibilidades em torno do 
núcleo urbano do município, e acentuar a relevância da autarquia dada às questões 
ligadas à acessibilidade e mobilidade 

iii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

A Fase 3.2 da Circular Norte compreende o último troço desta obra e deverá estar 
concluída até ao final do primeiro semestre do corrente ano. 

Os trabalhos encontram-se em curso sendo já bem visíveis o seu perfil e as 
intervenções nas áreas envolventes. Esta última fase conta com idêntico perfil aos 
anteriores e perfaz uma extensão de cerca de 710 metros vindo facilitar o acesso a 
diversos equipamentos municipais, entre os quais o Centro Escolar, que integra duas 
escolas de 1.º ciclo, dois jardim-de-infância e uma creche, bem como a Escola de 2.º e 
3.º ciclos e todo o Parque Desportivo Municipal, que compreende as Piscinas 
Municipais Cobertas, o Campo de Futebol Municipal, o Complexo de Campos de 
Ténis, Polidesportivo e Pavilhão Municipal multidesportos. 

Com a finalização deste troço completa-se o anel da infraestrutura rodoviária a norte, 
com o bom aproveitamento de verbas comunitárias em todas as fases de construção. 

iv. RUA DA FONTE RENOVADA. 

Nos últimos meses procedeu-se à execução de várias intervenções que vieram 
melhorar significativamente a qualidade de vida da população que reside no centro 
histórico do concelho, nomeadamente na Rua da Fonte. As intervenções realizadas 
nesta via tiveram por objetivo substituir a rede de águas, de saneamento e de águas 
pluviais para além de se ter efetuado o calcetamento de toda a rua. Deste modo foi 
possível, com um plano adequado às especificidades desta área, colmatar as falhas 
existentes no local e renovar a imagem e mobilidade na Rua da Fonte, cujos 
resultados já se podem observar desde o início do novo ano. Esta obra terá 
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continuidade na Rua do Matadouro e integra o Plano de Revitalização do Centro 
Histórico, promovendo a substituição das canalizações obsoletas da zona histórica. 

A renovação destas infraestruturas e pavimentação foi adjudicada a José de Sousa 
Barra & filhos, Lda., pelo montante de € 60.839,26 (c/ IVA). 

 

VII. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. AQUISIÇÃO DE PLUVIÓMETROS. 

A autarquia adquiriu recentemente um conjunto de pluviómetros para colocar em 
diversos pontos da zona urbana do concelho. O pluviómetro é um aparelho de 
meteorologia utilizado com a finalidade de medir a precipitação que ocorre num 
determinado local em tempo real. 

A utilização de pluviómetros permite controlar o sistema automático de rega em 
alturas de chuva, por conseguir reconhecer que há precipitação e desligar. 
Consequentemente, o sistema de rega cessa o gasto desnecessário de água. 

A aquisição destes equipamentos possibilita uma diminuição do consumo de água, 
sobretudo em períodos de chuva, o que representa um investimento com resultados a 
curto prazo e um relevante contributo para a redução da despesa do município face a 
um bem que é essencial para todos. 

 

VIII. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. CONTENTORES MELHOR ACONDICIONADOS. 

Na senda da qualidade ambiental, a autarquia são-brasense investiu recentemente na 
construção de um conjunto de algumas dezenas de equipamentos de apoio e bases 
apropriadas para contentores, distribuídos por diversos sítios do concelho. A execução 
destas intervenções visam melhorar as condições de acondicionamento dos 
contentores de resíduos sólidos urbanos e reduzir potenciais situações de risco. 

A manutenção e limpeza dos contentores de resíduos sólidos urbanos são também 
uma preocupação da Câmara Municipal, tendo em vista a qualidade dos serviços 
prestados aos munícipes. 

ii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANA PORTUGAL. 

Decorreu no dia 9 de dezembro, no espaço do Salão Nobre da Câmara Municipal, a 
assinatura do Protocolo de Colaboração com a Associação Humana Portugal que 
recolhe nos seus contentores roupa e calçado usados e contribui com a Loja Social na 
aquisição de alimentos. 
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iii. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral promoveu no 
sábado, dia 6 de dezembro, a uma sessão de Teatro de Fantoches: Gaspar e o Fato do 
Pai Natal. 

 Sábados na Quinta. 

Os Sábados na Quinta foram dedicados a confecionar deliciosas filhós natalícias, fazer 
um presente de Natal com materiais reciclados, e a passear em redor da Quinta para 
observarmos as características do inverno, respetivamente a 13, 20 e 27 de dezembro. 
E os dias 10, 24 e 31 de janeiro desafiaram a aprender a confecionar deliciosos sonhos, 
a fazer velas e a construir um Jardim de Vidro. 

Em fevereiro, nos dias 7 e 14, o desafio foi aprender a fazer queijinho fresco de cabra e 
a fazer uma máscara de Carnaval. 

 Teatro de Fantoches. 

O Teatro de Fantoches: Gaspar e Os Três Porquinhos decorreu no dia 17 de janeiro 
com a participação de Anabela Viegas, Maria José Carocinho e Marion Rexrodt. 

 Contos na quinta. 

No dia 31 de janeiro decorreu a apresentamos uma história de Guido Visconti 
intitulada “Um lobo pela trela”. 

 

IX. CULTURA. 

i. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

 Grupos de trabalho do Centenário. 

Continuam a decorrer a bom ritmo os trabalhos da Comissão do Centenário e do 
Grupo Executivo, com periodicidade mensal e semanal respetivamente, com vista a 
continuar a facultar aos são-brasenses e a quem nos visita um programa de 
comemorações eclético e digno da nossa história e ambição de futuro. 

 Ciclo de conferências do Centenário. 

 Decorreu no dia 16 de janeiro, nas instalações do Centro de Medicina e 
Reabilitação do Sul, a conferência: “Sanatório Carlos Vasconcelos Porto: dos 
velhos arquivos aos novos dados sobre a tuberculose pulmonar” pelos 
seguintes conferencistas: Cristina Fé Santos (Universidade do Algarve), Ana 
Luísa Santos (Universidade de Coimbra), Vitor Matos (Universidade de 
Coimbra). Com uma ampla participação, nos quais se incluíam antigos/as 
trabalhadores/as do Sanatório, integrou ainda uma visita às instalações do ex-
sanatário, bem como ao espaço requalificado. 

 O Salão Nobre da Junta de Freguesia acolheu, no dia 31 de janeiro, o fórum 
de ideias: “Democracia E Cidadania: Aspetos de Inovação e Continuidade dos 
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Valores de Abril”, de iniciativa de Andreia Ventura e Diogo Duarte e que teve 
como convidados João Paulo M. Batalha - Diretor Executivo da Plataforma 
Cívica TIAC e Contra-Almirante Martins Guerreiro. Perante uma sala cheia os 
moderadores interagindo com os convidados, incitaram à participação num 
debate atualista, informal e integrador sobre o papel dos cidadãos numa 
sociedade fragmentada numa democracia em redensificação. 

 No dia 19 de fevereiro, decorreu a palestra filatélica: “A Filatelia no Algarve 
- Passado, Presente e Futuro” no espaço da Galeria Municipal, que contou com 
os conferencistas Vitor Lourenço e Professor António Borralho. Esta iniciativa 
contou ainda com a participação de alguns enamorados do colecionismo e em 
particular da filatelia e membros do antigo Núcleo Filatélico Sambrasense, 
fundado em 1983, no seio da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários. 

 Iniciativa Filatélica das Comemorações do Centenário. 

No âmbito das comemorações do Centenário desenvolveu-se uma iniciativa filatélica 
no mês de fevereiro, tendo sido idealizados e concebidos um selo e um postal 
comemorativos, em 500 exemplares, complementados com um carimbo 
comemorativo, ofertado pelos CTT. Acresceu ainda a criação de um envelope, 
constituindo assim as três peças importantes para efeitos de colecionismo e 
colecionadores (selo, carimbo e envelope). 

Fixou a autarquia os seguintes valores, para efeitos de distribuição/venda dos 
mesmos: 

 Envelope selado e com carimbo comemorativo- €3,00 

 Postal com selo Comemorativo - €3,00 

 Conjunto de 5 selos - €3,00. 

(Reunião – 27/01/2015) 

E no dia 3 de fevereiro, sendo inaugurada a exposição “Comemorações dos 100 Anos 
de São Brás de Alportel – Filatelia e Cartofilia”, decorreu ainda na Galeria Municipal a 
Sessão de Inauguração desta iniciativa com o Lançamento de postal, selo e carimbos 
comemorativos. 

 Publicações do Centenário. 

Integrado na Festa de Chegada do Pai Natal, o lançamento do livro “A Suberina, a 
Sobreira Que Queria Viajar pelo Mundo” deu continuidade às edições de autor, no 
âmbito do Centenário do Município, no dia 13 de dezembro, numa sessão pública que 
teve lugar no Cineteatro São Brás. 

Este livro infantil, de autoria da são-brasense Sofia Carrusca, ilustrado por Pilar 
Puyana, convida a uma viagem entre a imaginação e a realidade, dando a conhecer 
uma das maiores riquezas do município, o sobreiro. Esta árvore emblemática, que faz 
parte da história do município desde sempre, é a artista principal desta história que 
narra de forma divertida a multiplicidade de aplicações desta nobre matéria-prima. O 
livro pretende transmitir às novas gerações a importância da sobreira, classificada 
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como Árvore Nacional, relembrar as suas múltiplas aplicações e potencialidades, no 
sentido de valorizar e defender este ícone do passado e do presente são-brasense. 

 Monumento do Centenário. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 
abertura do procedimento de Prestação de Serviços para a criação do Monumento do 
Centenário da Elevação de São Brás de Alportel a Concelho, com o valor base do 
procedimento de 4.000,00 € (com IVA incluído) e realizando-se mediante “Ajuste 
Direto”, sendo convidadas as seguintes entidades: Arq. António Aresta, Arq. Afonso, 
Arq.ª Eunice Goretti Martins Cristina, Arq.ª Lucibel Gago, Arq. Tó Correia, Arq. Pedro 
Pereira, Arq. Fernando Santos, Octávio Lourenço, Joana Vasconcelos, Beau 
McClellan. 

(Reunião – 01/12/2014) 

Apresentaram propostas de projetos para o Monumento do Centenário as seguintes 
entidades: Arq. António Aresta, Arq.ª Goreti, Arq.ª Lucibel Gago e Arq. Pedro Pereira, 
tendo a avaliação dos mesmos determinado a seguinte ordenação: 
Entidades Classificação ordenada 

Proposta 1: António Manuel Aresta Lopes 1.º 

Proposta 2: Eunice Goretti Martins Cristina 2.º 

Proposta 3: Lucibel Gago Viegas 3.º 

Proposta 4: Pedro José Guerreiro Afonso Pereira Excluída* 

* Por não apresentação de toda a documentação necessária. 

ii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

A Biblioteca Municipal mantém uma elevada dinâmica na suas atividades e para além 
daquelas de periodicidade regular mensal, desenvolve outras de modo a ir ao 
encontro do seu público. 

 Clube de leitura “Ler para viver”. 

No dia 29 de janeiro, a sala João Belchior Viegas foi o palco do primeiro encontro do 
ano, dedicado à escritora são-brasense Dora Nunes Gago. A partir do seu conto “Um 
sol em agonia a carne gera” foi abordada a obra desta jovem autora, natural de São 
Brás de Alportel, professora de Literatura na Universidade de Macau e doutorada em 
Línguas e Literaturas Românicas Comparadas. 

 “Sábados fantásticos”. 

Nas tardes de sábado, 6 de dezembro/15, 10 de janeiro e 7 de fevereiro/15, decorreram 
os “Sábados Fantásticos” no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia 
articulada com o fantástico e aos jogos de tabuleiro. 

 “Tapete Voador”. 

As tardes de sábado foram preenchidas por agradáveis sessões de histórias para toda 
a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal. No dia 13 de dezembro, houve uma 
seleção de magníficas aventuras a pensar num Natal Super Especial; no dia 10 de 
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janeiro, foi apresentada a história de Michael Grejniec “A que sabe a lua”; e no dia 14 
de fevereiro com uma atividade alusiva ao dia dos namorados. 

 Apresentação da Revista Nova Águia. 

No dia 3 de dezembro, decorreu a apresentação da Revista Nova Águia, uma das mais 
importantes revistas da cultura portuguesa que pretende recriar o espírito da revista A 
Águia, a mais importante revista do início do século XX onde colaboraram algumas 
das mais relevantes figuras da nossa cultura, como Teixeira de Pascoaes, Jaime 
Cortesão, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. 

 Encontro com a Escritora Manuela Ribeiro. 

Decorreu nos dias 29 e 30 de janeiro, na Sala João Belchior Viegas, um encontro com a 
escritora Manuela Ribeiro, autora de diversos livros para crianças e adolescentes, que 
dinamizou várias sessões de promoção da leitura junto de alunos do ensino pré-
escolar, 1º e 2º ciclos. 

 Apresentação do livro “Pais à beira de um ataque de nervos” 

O auditório da Escola Secundária José Belchior Viegas foi o palco escolhido, no dia 12 
de fevereiro, para a apresentação do livro “Pais à beira de um ataque de nervos”, de 
autoria do Prof. Dr. Jorge Rio Cardoso. 

Um público interessado participou amplamente na sessão partilhando as suas 
experiências com o autor e desafiando-o a responder aos anseios sentidos pelos 
educadores. 

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

 “”Qoisas” de Ciência para Miúdos e Graúdos”. 

Realizou-se no primeiro sábado de cada mês a apresentação de novas aventuras 
científicas para os mais pequenos: no dia 6 de dezembro, o desafio foi aprender a 
fazer Origamis - arte secular, oriunda do Japão e que consiste em dobrar papel criando 
representações de seres vivos ou de objetos sem haver recurso ao corte ou colagem; 
no dia 3 de janeiro, decorreu o workshop de reis; e no dia 7 de fevereiro, destinado às 
máscaras de carnaval. 

 Férias com Ciência. 

Nos dias 17, 18, 19, 22 e 23 de dezembro, entre as 15h e as 17h, o Centro Explicativo e 
de Acolhimento da Calçadinha desafiou a aprender coisas diferentes, a fazer umas 
férias com ciência. 

iv. ESPETÁCULOS. 

 “FESTA DE NATAL” 

No dia 20 de Dezembro, o cineteatro de São Brás foi o palco escolhido para o 
espetáculo de dança, para todas as idades, levado a cabo pela Escola de Dança 
Municipal. 
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 Concerto de Natal pela Orquestra Clássica do Sul. 

O Cineteatro São Brás acolheu no dia 18 de dezembro o concerto de natal 
apresentado pela Orquestra Clássica do Sul, uma organização conjunta desta com a 
câmara municipal, dando assim mais um passo no âmbito da parceria com esta 
entidade e contribuindo para o ecletismo da oferta cultural no concelho. 

v. ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo 
entre esta entidade e a Associação Musical do Algarve tendo em consideração que 
esta última tem por objeto promover, dinamizar e divulgar a atividade cultural e 
artística nas regiões a Sul do Tejo e na Andaluzia, em especial na área da música, 
nomeadamente, através da atividade de uma orquestra profissional, denominada 
Orquestra Clássica do Sul. 

As atividades da Associação são financiadas essencialmente pelas contribuições da 
Secretaria de Estado da Cultura, dos associados fundadores e dos restantes 
associados e que o Município de S. Brás de Alportel é um associado Apoiante, e 
enquanto tal reconhece o elevado valor da ação cultural e artística desenvolvida pela 
associação e que tal impõe o seu suporte financeiro continuado, com vista a garantir a 
estabilidade económica e material indispensável à prossecução dos seus objetivos. 

O protocolo produziu efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2015 e obriga a autarquia 
ao pagamento da importância anual líquida de € 6.000,00 (seis mil euros). 

(Reunião – 01/12/2014) 

vi. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou um acordo de cedência de 
instalações com os representantes da Associação Cultural de Música Tradicional 
“Cante Andarilho” e com mais três associações desportivas, a referir oportunamente, 
no dia 10 de dezembro, durante uma sessão que teve lugar no edifício dos Paços do 
Concelho. Atribuiu deste modo um espaço condigno, adequado ao desenvolvimento 
das suas atividades e projetos, bem como diversos serviços de caráter administrativo. 

O município de São Brás de Alportel continua assim apoiar e evidenciar o movimento 
associativo que tem ganho uma nova expressão ao longo deste período, reforçando 
ainda mais o seu papel na dignificação e promoção do concelho são-brasense. 

Com a assinatura do acordo de cedência de instalações a Associação Cultural de 
Música Tradicional “Cante Andarilho” passa a ficar sediada num espaço do edifício da 
Oficina dos Sons, cuja função é, como claramente a sua designação deixa entender, 
um espaço de promoção das artes musicais. 

vii. COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO. 

Decorreram no dia 5 de dezembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Brás 
de Alportel, as Comemorações do Dia Internacional do Voluntariado que contaram 
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com uma sessão onde foram apresentadas a Rede de Voluntariado “São Brás 
Solidário”, o Projeto Nacional “Voluntários da Leitura” e as propostas de Voluntariado 
para a Rede de Bibliotecas do Concelho, bem como ainda testemunho de Voluntários. 

Esta foi uma organização conjunta da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

viii. UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 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, autorizar a transferência de € 100,00 
(cem euros), à Universidade do Algarve, face à solicitação por esta de um apoio para a 
publicação da série “Promontoria Monográfica – Série História do Algarve”. 

(Reunião – 16/12/2014) 

ix. CHAROLAS. 

O mês de janeiro é tempo de Cantares ao Deus Menino e os grupos de Charoleiros 
visitaram diversos locais para manter viva esta tradição. No dia 3 de janeiro o espaço 
exterior do Mercado Municipal foi palco de um espetáculo de Charolas e, durante a 
tarde, houve uma digressão de Charolas por vários pontos do concelho. 

O Salão de Festas da Santa Casa da Misericórdia também recebeu esta visita especial 
bem como a sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados. 

A Tradição culminou no Dia de Reis, 6 de janeiro, com o XXXII Encontro de Charolas 
que teve lugar no Cineteatro São Brás e contou com a atuação de seis grupos de 
Charolas de diferentes localidades. 

x. ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO – PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – 

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Apoio ao 
Associativismo para o ano 2015, onde constam os Princípios Base de Apoio às 
Associações Locais. 

Com o intuito de aumentar a oferta de atividades ao dispor da população, incrementar 
a formação cultural e a fruição dos bens culturais, incrementar a formação desportiva 
e os hábitos de vida saudável, melhorar as infraestruturas do município e potenciar a 
sua utilização, promover a dinâmica associativa do concelho e promover a integração 
sociocultural dos indivíduos, a câmara municipal, na esfera das suas competências e 
disponibilidades financeiras e logísticas, apoia e incentiva a prossecução das 
iniciativas das associações locais também 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. 

Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a proposta de apoios a atribuir, bem como 
os Protocolos de apoio a celebrar com as várias associações: 
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Associações Culturais – Protocolo de Apoio 
Associação Cultural Sambrasense 10.320,00 €  

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense 8.685,00 €  

Rancho Típico Sambrasense 4.200,00 €  

Total 23.205,00 € 

Associações Desportivas com Atividade Cultural - Protocolo de Apoio 
Grupo Desportivo e Cultural de Machados 2.625,00 €  

Outras Associações – Protocolo de Apoio 

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

(Reunião – 27/01/2015) 

xi. APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2015 – FÁBRICA DA IGREJA – PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL. 

Face ao pedido formulado pela Paróquia de São Brás de Alportel de um apoio 
financeiro para efeitos de assegurar a publicação da edição “Vila Dentro”, e tendo em 
consideração o interesse da câmara municipal na continuidade do apoio às 
instituições e agentes culturais, designadamente aos que, de forma constante têm 
levando a cabo outras atividade de reconhecido interesse como é a de informação e 
de difusão ao cidadão, bem como a conjuntura nacional que afeta transversalmente 
todas as organizações e associações e à qual as instituições são-brasenses não são 
alheias, nos termos do quadro de competências materiais, designadamente expressas 
nas alíneas u), do nº1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o executivo 
municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no valor global 
de €1.710,00 dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o montante de 
€142,50. 

(Reunião – 27/01/2015) 

xii. PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E 

OFÍCIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de 
funcionamento e utilização do Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel, de 
modo a criar condições que permitam agilizar e promover um melhor atendimento e 
usufruto das suas instalações. 

O Centro de Artes e Ofícios cumpre um conjunto de objetivos de enorme relevo para o 
concelho de São Brás de Alportel, nomeadamente, recupera e valoriza um dos 
elementos mais importantes do património edificado da vila – o antigo Palácio 
Episcopal, cuja história remonta ao final do séc. XVI, contribui decisivamente para 
revitalizar o Centro Histórico, cabe-lhe um papel determinante no desenvolvimento 
turístico do município, uma vez que se localiza no coração do burgo antigo da vila, 
promove o conhecimento e a preservação das artes e ofícios tradicionais, aproxima as 
gerações e promove a inclusão social. 

(Reunião – 27/01/2015) 
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xiii. ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA 

INTERCULTURALIDADE AO NÍVEL MUNICIPAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de Cooperação 
com a IN LOCO cujo objeto consiste no desenvolvimento de um projeto que 
contribuirá para a promoção da interculturalidade ao nível municipal, e que será 
dinamizado pelo Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes - CLAII de São Brás 
de Alportel, com o objetivo de melhorar o processo de integração da população 
imigrante nacional de países terceiros, recém-chegada e instalada no município, 
contribuindo para ultrapassar desvantagens específicas dos processos de integração, 
bem como incentivar os movimentos de interação positiva entre a população 
autóctone e os cidadãos imigrantes. 

(Reunião – 27/01/2015) 

xiv. PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL – CITTASLOW. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 
anual no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), à Cittaslow - International 
Network of Cities where living is good, face comunicação desta a informar sobre este 
montante. 

(Reunião – 27/01/2015) 

xv. PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL – CASA DO ALGARVE. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 
anual à Casa do Algarve, com sede em Lisboa, da qual o município é o sócio n.º 397, no 
valor de € 60,00 (sessenta euros), na sequência da comunicação presente por esta. 

(Reunião – 27/01/2015) 

xvi. ASSOCIAÇÃO BARMEN DO ALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 
€ 300,00 (trezentos euros) à Associação Barmen do Algarve, nos termos da alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, face à sua comunicação, a 
solicitar um apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à participação dos 
barmens no Campeonato Nacional de Cocktails que decorreu no dia 06 de fevereiro 
corrente na cidade do Funchal. 

(Reunião – 27/01/2015) 

xvii. CARNAVAL 2015. 

a. NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atribuição de 
Apoio Financeiro para o Carnaval Tradicional 2015 que têm por 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 
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espírito de trabalho em equipa e de comunidade, em torno de uma atividade lúdica e 
recreativa. 

Foi definido ainda que o apoio financeiro cinge-se exclusivamente às associações com 
sede no concelho, e ascende ao montante máximo de 350,00€, para ajudar a custear 
as despesas efetuadas com a elaboração dos carros e ou disfarces, apresentados ao 
desfile. 

(Reunião – 27/01/2015) 

b. DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS. 

No dia 13 de fevereiro, a avenida da liberdade recebeu o desfile de carnaval das 
crianças, que este ano teve como tema o Centenário do Município, uma forma de 
trazer o passado folião aos dias de hoje pela mão das novas gerações. 

Destaca-se o entusiamo e a participação dos educadores, professores e crianças dos 
vários jardim-de-infância e das várias escolas que deram azo à sua imaginação e, em 
homenagem ao passado, recuperaram ofícios e práticas tradicionais, algumas já 
perdidas no tempo e na evolução dos tempos. 

Foi o excelente trabalho realizado pelos educadores, professores e pais e a alegria das 
crianças que tornou este desfile tão particular e envolto em alguma magia, facto 
reconhecido pelo autarquia que enaltece o esforço conjunto e a dinâmica da 
comunidade escolar. 

c. DESFILE POPULAR DE FOLIÕES E CARROS ALEGÓRICOS. 

E no dia 15 de fevereiro, o desfile popular de foliões e carros alegóricos encheu a 
avenida da liberdade com centenas de participantes bem-dispostos e que deram asas 
à sua criatividade. 

A Câmara Municipal dinamizou este desfile de modo a valorizar e preservar as 
tradições carnavalescas, a incentivar 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. 

E muitas associações locais marcaram a sua presença, acrescendo qualidade e 
diversidade na sua participação e proporcionaram excelentes momentos de convívio e 
boa disposição, facto que a autarquia saúda e elogia, reconhecendo o contributo 
fundamental das associações na dinâmica sociocultural do concelho. 

xviii. PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES. 

O Município de São Brás de Alportel deu início ao trabalho de elaboração participada 
do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes, que será concluído até finais do 
mês de Junho, e que visa a atualização do diagnóstico anteriormente realizado sobre a 
situação dos imigrantes a residirem no concelho e prevê a construção de um conjunto 
de medidas de promoção da inclusão dos imigrantes, para o período de 2015 a 2017. 
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Resulta de uma ação estratégica municipal realizada em parceria com a Associação In 
Loco, a Casa da Cultura António Bentes, o Agrupamento de Escolas José Belchior 
Viegas, o Agrupamento de Centros de Saúde Algarve I Central e a Junta de Freguesia 
de São Brás de Alportel. 

Neste âmbito, realizou-se um Fórum Intercultural destinado à população imigrante e 
sociedade de acolhimento, no dia 18 de Fevereiro, no Centro de Artes e Ofícios. 

Este plano será desenhado em articulação com o Plano Estratégico das Migrações, 
atualmente em período de consulta pública, e é financiado pelo Fundo Europeu para a 
Integração de Nacionais de Países Terceiros. 

 

X. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. TAÇA REGIONAL DO ALGARVE DE DOWNHILL – 4ªETAPA. 

São Brás de Alportel foi palco da quarta e última etapa da Taça Regional do Algarve de 
Downhill 2014 no fim de semana de 29 e 30 de novembro. 

Os caminhos sinuosos e os percursos arriscados da pista da Fonte Férrea foram 
percorridos por corajosos atletas que dominam esta modalidade desportiva. 

Ao longo de três meses a Taça Regional do Algarve de Downhill passou por 
Monchique, Cerro de São Miguel e Estoi, terminando no concelho são-brasense tendo 
como pano de fundo a beleza natural da Fonte Férrea. 

Esta 4.ª etapa foi organizada pela associação XDream Blásius, em parceria com a 
Câmara Municipal. 

ii. I TORNEIO INTER ESCOLAS DE NATAÇÃO. 

As Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel acolheram no dia 29 de 
novembro o I Torneio Inter Escolas de Natação de São Brás de Alportel, evento 
disputado por cerca de uma centena de jovens atletas federados e não federados, 
entre os 7 e os 17 anos de idade, de diferentes escolas de natação do Algarve, 
nomeadamente a Escola de Natação de Quarteira, a Escola de Natação do Louletano 
Desportos Clube, a Escola de Natação das Piscinas Municipais de Faro, o Clube de 
Natação de Faro e ainda a Escola da casa, das Piscinas Municipais Cobertas de São 
Brás de Alportel. 

A realização deste evento desportivo teve como objetivo fomentar o espirito 
desportivo e incentivar a prática da natação, proporcionando momentos de partilha e 
novas aprendizagens que em muito contribuem para a evolução e formação destes 
jovens atletas. 

Organizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração da 
Associação de Natação do Algarve – Analgarve, esta iniciativa prova uma vez mais a 
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dinâmica desportiva vivida no município são-brasense, pautada pela qualidade de vida 
aliada à prática desportiva regular. 

iii. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou um acordo de cedência de 
instalações com os representantes do Grupo dos Aceleras S.B.A., do Bike Clube S. 
Brás e da Blásius – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas 
em São Brás de Alportel, no dia 10 de dezembro, durante uma sessão que teve lugar 
no edifício dos Paços do Concelho. 

Estas três associações desportivas foram presenteadas em dezembro com a 
atribuição de um espaço condigno, adequado ao desenvolvimento das suas atividades 
e projetos, bem como diversos serviços de caráter administrativo. A assinatura destes 
protocolos representa um marco na história do associativismo local por, a partir desta 
data, as cerca de 40 associações do concelho passam a ter uma sede oficial. 

Numa altura em que decorrem as comemorações do Centenário do Município, a 
autarquia aproveita para destacar a importância do movimento associativo que tem 
ganho uma nova expressão ao longo deste período, reforçando ainda mais o seu papel 
na dignificação e promoção do concelho são-brasense. 

Com a assinatura dos acordos de cedência de instalações a sede do Grupo dos 
Aceleras S.B.A. fica, a partir de agora, associada ao n.º 15 da Rua da Praça Velha, a 
sede do Bike Clube São Brás passa a ser um espaço de 50m2, sito na fração autónoma 
A, na Rua Dr. Virgílio Martins Coelho, Lote 12, r/c e a Associação XDream Blásius tem 
a sua sede oficial no edifício da antiga Escola de Almargens onde se pretende, em 
parceria com aquela associação, criar um Centro de Apoio aos Desportos de Natureza. 

 (Reunião – 16/12/2014) 

iv. “TESTEMUNHO DE OLIMPISMO”. 

A iniciativa de promoção do olimpismo “Estafeta – Chamada para os Jogos” chegou 
no dia 20 de janeiro, às escolas do município de São Brás de Alportel, dando a 
conhecer o “testemunho” às camadas mais jovens da população. Este projeto 
pretende incentivar os jovens viver uma vida ativa que contemple a atividades 
desportiva inclusiva e uma alimentação saudável, sendo a Dieta Mediterrânica um 
excelente exemplo a adotar. 

Tratou-se de uma iniciativa conjunta entre diversas entidades, integrando as 
autarquias de Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, desenvolvida no 
âmbito da organização dos VI Jogos de Quelfes, com inspiração na curta-metragem 
“Call to the games” (Chamada para os Jogos). 

Em São Brás de Alportel este Testemunho foi recebido no Moinho do Bengado e 
seguiu viagem pela mão de diferentes atletas pelas diversas escolas do município. A 
“Estafeta – Chamada para os Jogos” tem continuidade no mês de abril com a 
realização de um conjunto de jogos, nos municípios envolvidos. As atividades 
desportivas a realizar integram competições de natação, futebol, entre outras 
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modalidades e encerram no dia 19, em São Brás de Alportel com um dia dedicado ao 
desporto adaptado. 

v. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO – PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – 

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2015. 

O Plano de Apoio ao Associativismo para o ano 2015, anteriormente referido, onde se 
define os Princípios Base de Apoio, abrange igualmente as associações desportivas, 
tendo o executivo municipal deliberado a sua aprovação, por unanimidade, bem como 
as correspondentes minutas do Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 
e os Protocolos de apoio: 

Associações Desportivas - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Bike Clube São Brás 5.040,00 €  

BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas 
Rodas em São Brás de Alportel 

6.750,00 €  

Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel 2.748,00 €  

Clube de Caça e Pesca 3.240,00 €  

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

12.075,00 €  

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro 26.925,00 €  

União Desportiva e Recreativa Sambrasense 6.750,00 €  

Grupo Desportivo e Cultural de Machados 15.567,00 €  

Total 79.095,00 €  

(Reunião – 27/01/2015) 

vi. BIKE CLUBE DE S. BRÁS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 
€ 600,00 (seiscentos euros) ao Bike Clube de S. Brás, nos termos da alínea u) do n.º 1 
do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, face ao pedido formulado por esta 
associação a solicitar um apoio financeiro para fazer face às despesas relativas à 
participação do atleta Daniel Pires nos Campeonatos Equestres (Campeonato 
Regional de Ensino e no Campeonato Nacional Open). 

(Reunião – 27/01/2015) 

vii. PROJETO “SURF NA SERRA DO CALDEIRÃO”. 

O Projeto são-brasense “Surf na Serra do Caldeirão” foi o vencedor do Concurso 
Green Project Awards, na categoria – Iniciativa Jovem. A cerimónia de atribuição do 
prémio realizou-se no dia 21 de janeiro, na Culturgest, em Lisboa, tendo como 
anfitrião o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro. 

De caráter internacional, o Concurso Green Project Awards conta já com 7 edições em 
Portugal, mantendo sempre o seu propósito inicial “reconhecer as boas práticas em 
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projetos que promovam o desenvolvimento sustentável […] envolver os jovens, tanto 
a nível individual, como a nível associativo, condicionando os seus comportamentos e 
atitudes, adorando e criando práticas sustentáveis”. 

Nesta 7ª edição do Green Project Awards, os alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Apoio à Gestão Desportiva, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de 
São Brás de Alportel foram galardoados com o 1º prémio pelo projeto amigo do 
ambiente “Surf na Serra do Caldeirão”, projeto inovador de pranchas de surf 
construídas com rolhas de cortiça recicladas, desenvolvido, no ano letivo anterior, por 
alunos do 3º ano, daquele Curso Profissional, sob a coordenação do professor Rui 
Beijoca e com o apoio de Octávio Lourenço da Empresa Ferox. 

No projeto estiveram envolvidos 12 alunos e foram necessárias 1250 rolhas para a 
construção de uma prancha. 

Num gesto de reconhecimento a Câmara Municipal aprovou em reunião de câmara a 
atribuição de um Voto de Louvor a todos os envolvidos neste projeto e saudou “o 
esforço, o empenho, a dedicação, o mérito e a criatividade empregues no projeto ‘O 
Surf na Serra do Caldeirão’, agradecendo a tão digna e elevada promoção do concelho 
de São Brás de Alportel por todo o país e além-fronteiras”. 

 

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

i. MINISTRA DA AGRICULTURA E DO MAR VISITOU SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Em 24 de novembro, a Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, visitou o 
concelho são-brasense, no âmbito de uma deslocação ao sul do país para conhecer as 
ações realizadas na zona de território ardido, no seguimento do incêndio ocorrido no 
verão de 2012 na Serra do Caldeirão. 

Acompanhou a visita o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o 
presidente da Câmara de Tavira, a presidente do Conselho Diretivo do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas e o Diretor Regional de Agricultura. 

O Presidente da câmara Municipal referenciou, junto da representante do Governo, 
um dos maiores obstáculos à recuperação da produção agrícola no concelho, cujo 
território se encontra maioritariamente concentrado na Serra do Caldeirão - 
inadequação entre as medidas apresentadas e as exigências solicitadas e a 
caracterização sociodemográfica e económica do interior do concelho são-brasense 
como fatores que dificultam a obtenção de financiamento com vista a aplicar 
investimentos no setor. 

Solicitou uma maior agilização dos procedimentos, através da redução dos obstáculos 
burocráticos, da descentralização do poder decisório e de garantias de uma maior 
autonomia do poder local na gestão do seu território. 
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A visita iniciou-se em Cachopo, no concelho de Tavira e atravessou o interior do 
concelho são-brasense tendo sido realizado um percurso em rede viária florestal 
beneficiada pós-incêndio. 

ii. ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO – PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – PRINCÍPIOS BASE 

E APOIOS A ATRIBUIR EM 2014. 

No âmbito da aprovação do Plano de Apoio ao Associativismo para o ano de 2015, a 
câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à 
Associação dos Agricultores de São Brás de Alportel, a exemplo do ocorrido em outros 
anos, e celebrar o respetivo protocolo de apoio: 

Associação de Agricultores de São Brás de Alportel 5.100,00 €  

(Reunião – 27/01/2015) 

 

XII. JUVENTUDE. 

i. PRÉMIOS JUVENTUDE 2014. 

A Gala de Atribuição dos Prémios Juventude 2014 decorreu no dia 22 de novembro, no 
Cineteatro São Brás, e revelou os 14 vencedores desta 6ª edição. Iniciativa da Câmara 
Municipal em colaboração com um conjunto de entidades e associações, que 
constituem a Comissão Organizadora, desde 2004 dá a conhecer e valoriza o trabalho 
das novas gerações, nas mais distintas áreas. 

E os premiados foram: 

 Categoria de Artes - Alexandre Batista pelo trabalho artístico em grafiti; 

 Categoria de Fotografia - Ricardo Belela, autor do livro “My Vison My World”; 

 Categoria Carreira - Marta Brás pelo notável percurso na área da psicologia; 

 Categoria de Cidadania - Vitor Martins, o Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de São Brás de Alportel; 

 Categoria de Ciência e Investigação - Bruno Guerreiro, pelo trabalho na área 
da robótica aplicada à inspeção automática de infraestruturas; 

 Categoria de Desporto - Celso Brito, fundador do núcleo de atletismo da 
Associação Cultural Sambrasense, atleta que tem vindo a notabilizar-se no país e 
além-fronteiras; 

 Categoria de Empreendedorismo - a Ivo Afonso, pela conquista de novos 
mercados com a Marca Plancton; 

 Categoria Música - duo Cláudia Cabrita e Inês Cruz; 
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 Categoria de Solidariedade - Agrupamento Escuteiros 1330, dedicado à 
formação juvenil e à promoção de boas práticas em prol do bem-estar da 
comunidade; 

 Prémio Melhores alunos finalistas do 12º ano dos 2 últimos anos letivos 
(Quadro de Honra da Escola Secundária José Belchior Viegas) - 2012/2013 - Catarina 
Negrão; 2013/2014 - distinção ex quo para Alicia Kirck e André Silva Pedro. 

 Prémios Juventude Município 2014 - Cláudio Pires pelo notável percurso nas 
artes marciais, sendo atualmente Campeão Europeu de K1 2014; Sónia Martins pela 
sua tenacidade empreendedora na criação de artigos em pele e pele de cortiça e por 
último o Projeto “Surf na Serra do Caldeirão”, um projeto de jovens estudantes, sob 
orientação do Professor Rui Beijoca e a colaboração da empresa Ferox, na 
elaboração de pranchas de surf em rolhas de cortiça. 

A animação musical marcou presença ao longo de toda a Gala com a participação do 
Grupo The Bottles, um projeto de um grupo de jovens algarvios que decidiu fazer um 
tributo aos Beatles. 

 

XIII. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, no mês de dezembro/14, e em janeiro e fevereiro/15, foi espaço 
de múltiplas iniciativas: “De mãos dadas com a solidariedade”, sempre no primeiro 
sábado do mês, com apresentação de diversas temáticas nesta área: A Biblioteca Fora 
de Si – “Se sabe bem … o Mercado Municipal tem!”; a “Ação de divulgação do 
empreendedorismo local”, com apresentação da Padaria do Mercado, e da Empresa 
Shee, respetivamente nos terceiros sábados dos meses de dezembro/14, janeiro e 
fevereiro/15; as “Mostras de artesanato” com Mariana Prates, Luísa Pires, Luísa 
Venceslau, Isabel Lacerda, José Guerreiro e “Mostras de Produtos” que levam ao 
Mercado a Empresa Segredos da Quinta, a Mónica Mendonça, os Doces Pecados, a 
Loja Made In LOCO, empresa Doce Contradição, Demonstração de Bombons e a 
Pastelaria Dofir; e a “Demonstração gastronómica” que dinamiza a manhã do último 
sábado de cada mês, com a apresentação de “Tradições à Mesa”, com a colaboração 
da Quinta do Peral, do projeto “Envolve” – intervenção comunitária no município, do 
Chef André Metelo e do Chef Abílio, com o Sushi Mediterrânico. 

ii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de dezembro/14, janeiro e fevereiro/15 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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iii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Também sempre no terceiro domingo do mês, tem lugar o Mercadinho de Jardim: 
Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, no Jardim 
Carrera Viegas, uma iniciativa com o objetivo de promover o artesanato e produção 
local. 

iv. NOITE VERMELHA. 

No dia 20 de dezembro, as ruas de São Brás de Alportel deixaram-se invadir por 
artistas, músicos, bailarinos e cuspidores de fogo, as mais de 60 lojas aderentes 
abriram até mais tarde com preços atrativos e os artesãos locais deram a conhecer as 
suas obras de arte oferecendo sugestivas dicas para as prendas de Natal. 

A Noite Vermelha proporcionou cinco palcos estrategicamente colocados: Palco Anos 
80, na Avenida da Liberdade centro, Palco Pop Rock, na Avenida da Liberdade, zona 
norte; Palco Tradição, nas proximidades do Mercado Municipal; Palco Popular, na Rua 
António Rosa Brito e ainda o Palco Sons do Mundo, junto ao Cineteatro São Brás, no 
início da Avenida da Liberdade, nos quais não faltou música e animação. 

A Noite Vermelha contou com a boa disposição do Grupo Alegria do Museu, com um 
desfile equestre pelo Grupo Cavalo traz Amigos a São Brás e passeios de charrete 
proporcionados pelo Centro Hípico Santa Maria. 

 

XIV. PATRIMÓNIO. 

i. REABILITAÇÃO DA FONTE VELHA. 

No dia 6 de dezembro foi inaugurada a obra de reabilitação da Fonte Velha, a primeira 
intervenção a estar concluída no âmbito do Projeto de valorização do património 
“Memórias da Terra - da Fonte Velha ao Poço Novo”, ao som de cantares típicos, 
alusivos à água pelo Grupo de Música Tradicional “Veredas da Memória” que deu 
início à sessão. 

Esta obra foi adjudicada à empresa JJ Brito Lda. pelo montante de 21.395,54€, tendo 
por objetivo reabilitar este elemento do património são-brasenses, repleto de 
memórias do quotidiano de outrora. Os trabalhos integraram a construção de um 
novo muro circundante, a limpeza da linha de água, movimentos de terras, 
revestimentos de pavimentos e lancis, restauro e reconstrução de elementos 
existentes, colocação de mobiliário urbano, recuperação do lavadouro existente e 
ainda o embelezamento do local com espaços verdes. 

Este investimento da autarquia são-brasense contou com a comparticipação de 65% 
do Quadro Comunitário de Apoio – Programa PRODER, Subprograma n.º 3, do 
FEDER. 
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ii. OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA FONTE NOVA E DO LAVADOURO 

A obra de requalificação do Jardim da Fonte Nova e do Lavadouro foi inaugurada no 
dia 7 de fevereiro, na presença muitos munícipes que quiseram fazer parte deste 
momento histórico. 

Com assinatura da arquiteta Amélia Santos, a obra de requalificação da Fonte Nova e 
do Lavadouro teve por objetivo devolver a identidade e o caráter a este espaço 
situado no centro histórico de São Brás de Alportel, com enorme importância social e 
cultural no passado são-brasense, e atribui-lhe uma nova vida, sendo adequado a 
atividades de lazer diversas e dotado de vista panorâmica sobre a serra. 

Esta intervenção está integrada no projeto “Memórias da Terra – da Fonte Velha ao 
Poço Novo”, que foi financiado em 60% pelo PRODER - Subprograma 3 – Ação 3.2.1 – 
Valorização do Património Rural, que inclui obras de reabilitação e pequenas 
intervenções em diversos locais do concelho bem como a criação de dois percursos 
pedestres e a valorização de um ofício tradicional - a arte de trabalhar o barro. 

O projeto “Memórias da Terra – da Fonte Velha ao Poço Novo” é um projeto de 
valorização do património são-brasense, nomeadamente de lugares com história e 
com vivência comunitária, que foram esquecidos pelo tempo. 

 

XV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. ASSOCIAÇÃO IN LOCO. 

a. 1ª ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA NO ÂMBITO DA ANIMAÇÃO 

LOCAL. 

Foi celebrada entre a Câmara Municipal e a Associação IN LOCO a 1.ª adenda ao 
protocolo de COLABORAÇÃO - PARCERIA NO ÂMBITO DA ANIMAÇÃO LOCAL, cujo 
objetivo consiste em manter ativa a parceria estabelecida entre estas duas entidades 
de modo a dar continuidade às atividades que estão a ser desenvolvidas no âmbito da 
animação local e turística do território, mediante a prorrogação da sua vigência até 31 
de dezembro de 2015. 

(Reunião – 29/12/2014) 

b. ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO DA 

ESTRATÉGIA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO PARA O “INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL”: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo de 
Cooperação celebrado com a Associação IN LOCO para efeitos de execução do Plano 
de Aquisição de Competências e Animação, integrado na assistência técnica das 
Entidades Gestoras das Estratégias Locais de Desenvolvimento do Subprograma 3 de 
PRODER, no qual está integrado o apoio ao funcionamento da Rede de Animação 
Local e ainda o levantamento de novos projetos e promotores para a intervenção a 
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realizar no período de programação de 2014-2020, que veio redefinir o termo do 
mesmo para 31 de dezembro de 2015. 

(Reunião – 13/01/2015) 

 

XVI. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR – ANTÓNIO LUZ. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor a 
António Luz, marceneiro e artesão, um dos “velhos” mestres de ofícios são-brasenses, 
que guardam no seu saber de experiência feito um tesouro calejado pelo tempo, que 
merece ser valorizado e transportado para o futuro. No final do ano de 2014, viu uma 
das suas obras: o berço “Sleep Tight" alcançar o 2.º Lugar no âmbito do Concurso 
Internacional da Feira de Design de Milão! 

Integrou desde a primeira hora o projeto regional “TASA” – Técnicas Ancestrais, 
Soluções Atuais, lançado por iniciativa da CCDR Algarve que teve por berço, na sua 
primeira reunião de angariação de artesãos e mestres de ofícios, o concelho de São 
Brás de Alportel. É através desta parceria, trilhado um longo caminho de cooperação 
com um conjunto de profissionais de diferentes setores, que António Luz viu o seu 
trabalho crescer e ser divulgado além-fronteiras. 

É ainda uma presença assídua nas mostras de artesanato, conquista espaço nos 
eventos da região e do país e assume-se como um verdadeiro embaixador da nobre 
matéria-prima da Serra do Caldeirão. Na promoção da arte de trabalhar a cortiça, as 
feiras e exposições são meios de divulgação privilegiados. É em boa parte através 
destes certames que o artesão António Luz tem tido o merecido reconhecimento, 
vendo o seu nome cruzar fronteiras através da apreciação do seu trabalho, com cunho 
nacional. 

(Reunião – 27/01/2015) 

ii. VOTO DE LOUVOR – PROJETO “SURF NA SERRA DO CALDEIRÃO”. 

O inovador projeto “O Surf na Serra do Caldeirão”, desenvolvido pelos alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária José 
Belchior Viegas foi selecionado como finalista dos “Green Project Awards”, iniciativa 
que visa premiar e reconhecer boas práticas em projetos, que promovam o 
desenvolvimento sustentável, alertando e consciencializando a Sociedade Civil para a 
importância do equilíbrio ambiental, económico e social” e numa cerimónia realizada 
a 21 de janeiro, no grande Auditório da Culturgest, em Lisboa, a divulgação pública 
dos vencedores nas diferentes categorias, revelou ser o grande vencedor o projeto “o 
Surf na serra do Caldeirão”, orgulhando o Concelho e todos os São-Brasenses. 

Por este feliz acontecimento e por tudo aquilo que significa, de esperança para o 
futuro, de ponte sólida e concreta entre a tradição e a inovação, em torno do setor 
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mais importante e significativo da economia são-brasense, a Câmara Municipal de 
São Brás de Alportel saudou reconhecida, o esforço, o empenho, a dedicação, o 
mérito e a criatividade empregues no projeto “ O Surf na Serra do Caldeirão”, e 
agradeceu a tão digna e elevada promoção do Concelho de São Brás de Alportel por 
todo o país e além-fronteiras mediante a aprovação, por unanimidade de um voto de 
louvor a todos os envolvidos neste inovador projeto, nomeadamente: ao prof. Rui 
Beijoca, coordenador da equipa; na pessoa da Dr.ª Nídia Amaro, Diretora do 
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, que potenciou o Curso Profissional 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva; à empresa Ferox, na pessoa de Octávio 
Lourenço, que colocou o seu reconhecido conhecimento e as suas instalações, à 
disposição do projeto; e muito especialmente a todos os alunos que o executaram na 
perfeição, e a toda a comunidade educativa que de algum modo colaborou com o 
êxito desta iniciativa. 

(Reunião – 27/01/2015) 

iii. VOTO DE LOUVOR – ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas é bem exemplo do esforço conjunto e 
do trabalho de “equipa” em prol das competências individuais de cada aluno mas 
também do contributo meritório no envolvimento e consolidação da nossa sociedade 
democrática. No ano letivo de 2013/2014 obteve, nos exames nacionais do ensino 
secundário, a melhor média global de entre todas as escolas públicas do Algarve, 
situando-se no primeiro lugar do ranking, a nível regional, o que confere uma 
excelente posição, comparativamente às escolas da região. E mesmo integrando as 
escolas privadas, o Agrupamento mantêm uma excelente posição (3.º lugar). 

O investimento da autarquia desenvolvido nestes últimos anos de modo a 
proporcionar boas condições físicas e sociais às escolas e respetivos equipamentos, 
não será certamente alheio a estes resultados. Todavia, o grande mérito destes 
resultados deve-se, certamente, ao professores com a sua entrega e dedicação aos 
alunos e ao seu crescimento como pessoas, à direção do Agrupamento que tem 
sabido motivar, criar as condições e estruturar as opções educativas, às famílias que 
têm acompanhado e incentivado a evolução dos seus filhos e participado na 
construção de uma comunidade escolar participativa e pró-ativa, e essencialmente 
aos alunos, pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelo seu interesse e motivação para 
chegar cada vez mais longe. 

O executivo municipal, reconhecendo o trabalho envolvido e o mérito do mesmo, 
atribuiu um voto de louvor ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 
extensivo a toda a comunidade escolar e muito particularmente aos professores e aos 
alunos, os verdadeiros protagonistas dos excelentes resultados obtidos. 

(Reunião – 27/01/2015) 
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iv. COMITÉ DAS REGIÕES. 

Em 3 e 4 de dezembro/14 e em 11, 12 e 13 de fevereiro/15, o presidente da câmara 
municipal participou, respetivamente, nas 109.ª e 110.ª Sessões Plenárias do Comité 
das Regiões. 

O presidente da câmara municipal integra, desde o início do mandato, a lista dos 
representantes de Portugal no Comité das Regiões, na qualidade de suplente do 
Chefe da Delegação Portuguesa, e é a primeira vez que um edil são-brasense está 
presente nos órgãos comunitários e tem oportunidade de contribuir para a reflexão 
conjunta. 

Sendo o Comité das Regiões um órgão consultivo que representa as entidades locais e 
regionais da União Europeia e tem por função apresentar os pontos de vista regionais 
e locais sobre a legislação europeia, foram discutidas na 109.ª sessão plenária 
questões tão diversas e relevantes como: “Sistemas de saúde eficazes, acessíveis e 
resilientes”, “Reaproximar a Europa dos cidadãos – Mais e melhor comunicação ao 
nível local”, “Esforços de promoção de uma solidariedade genuína no âmbito de uma 
verdadeira política europeia de migração”, “Reconhecimento de aptidões e 
competências adquiridas através da aprendizagem não formal e informal”, entre 
outras. 

A 110.ª sessão Plenária integrou a reunião plenária inaugural do sexto mandato 2015-
2020, com a instalação do Comité e a eleição do presidente, do primeiro vice-
presidente e membros da mesa. 

A ordem de trabalhos da sessão de trabalhos sequente incorporou a discussão de 
assuntos como “Para uma economia circular: revisão da legislação da UE em matéria 
de resíduos”, “Orientações sobre a aplicação de medidas destinadas a ligar a eficácia 
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento a uma boa governação 
económica”, “Os órgãos de poder local e regional num sistema de proteção a vários 
níveis do Estado de direito e dos direitos fundamentais na EU”, entre outras. 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

São Brás de Alportel, 20 de fevereiro de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


