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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25 DE SETEMBRO 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 26 de junho de 2015. 

 

I. FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA. 

i. GLOBALGARVE – AQUISIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência da totalidade 
da rede de fibra ótica instalada dentro dos limites concelhios por parte do 
Administrador de Insolvência da GLOBALGARVE pelo valor de 8.041,35€ aos quais 
acresce o IVA à taxa legal em vigor, apresentado pelo Administrador de Insolvência da 
GLOBALGARVE, valor que foi estabelecido em reunião do Grupo de Trabalho das 
Tecnologias de Informação e Comunicação da CI-AMAL onde se teve por base o valor 
do investimento global inicial do projeto e aplicando uma taxa de depreciação de 60% 
nos equipamentos ativos e de 50% nos equipamentos passivos 

(Reunião – 14/07/2015) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE AS ZONAS DE INTERVENÇÃO FLORESTAL. 

A Câmara Municipal e a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão 
promoveram, no dia 30 de julho, uma sessão de esclarecimento sobre as “Zonas de 
Intervenção Florestal”, no espaço sede do Futebol Clube Cabeça do Velho, em plena 
área serrana de São Brás de Alportel. 

Nesta sessão dirigida a todos os proprietários, a Associação de Produtores Florestais 
da Serra do Caldeirão informou a comunidade local acerca dos objetivos e desafios 
das ZIF, Zonas de Intervenção Florestal, e de que forma podem contribuir para a 
melhor gestão, desenvolvimento e defesa do território e das suas gentes, no sentido 
de incentivar à constituição de novas zonas no território do concelho. 

ii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O REGIMENTO DE INFANTARIA – VIGILÂNCIA E DEFESA 

DA FLORESTA. 

Reconhecendo a mais-valia do patrulhamento à serra algarvia protocolado no ano 
anterior com o Regimento de Infantaria n.º 1 de Tavira, a câmara Municipal envidou 
todos os esforços no sentido de assegurar o idêntico patrulhamento para os meses de 
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verão do ano corrente. Assim, e perante a surpresa da suspensão das negociações 
com esta autarquia por parte do Comando das Forças Terrestres alegando 
constrangimentos impeditivos da realização do protocolo, a câmara municipal 
argumentou junto do Ministério da Defesa Nacional a premência do mesmo e, em boa 
hora, foram reavaliadas as condições e validada ainda em tempo útil a parceria 
profícua entre estas duas entidades. 

Assim, iniciou-se no dia 6 de agosto um reforço na vigilância aos incêndios florestais 
no território serrano de São Brás de Alportel, esta que é a primeira etapa na luta 
contra os incêndios florestais, visto sensibilizar as populações para comportamentos 
positivos e diminuir a probabilidade de ocorrências. 

A parceria com o Exército Português integra as ações previstas no Plano de Prevenção 
de Incêndios Florestais 2015 garantindo um reforço na vigilância, com a circulação 
diária de duas viaturas do Exército de Tavira, com militares em permanência e 
respetiva guarnição, 24 horas por dia, até ao final do período crítico. 

iii. CANDIDATURA AO NOVO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO 2020. 

Consciente da extrema importância de que se reveste o investimento em 
infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios, a Câmara Municipal, numa 
aposta estratégica na prevenção, apresentou uma candidatura ao Programa de 
Desenvolvimento Rural – PDR 2020, para desenvolvimento de um projeto no valor de 
362.679,56€, a executar nos próximos anos. 

O projeto incide sobre 4 tipos de intervenção: beneficiação e construção da rede 
primária da faixa de gestão de combustíveis; beneficiação e construção de pontos de 
água; beneficiação da rede viária e sinalética de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Neste momento a autarquia ainda aguarda a aprovação desta candidatura para iniciar 
este projeto estratégico. 

iv. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 2015. 

 Limpeza de Caminhos e Bermas previne incêndios florestais 

No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e de acordo 
com o estabelecido em protocolo entre o Município de São Brás de Alportel e a 
Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, foram realizadas diversas 
intervenções de limpeza de bermas e valetas dentro dos núcleos habitacionais das 
zonas serrana e do barrocal, com o intuito de proteger as habitações da ameaça dos 
incêndios. 

Esta estratégia foi ainda complementada com a execução de trabalhos de 
manutenção e limpeza de bermas, numa extensão de 38 Km em estradas e caminhos 
municipais, essenciais no combate às chamas. 

Com estes procedimentos a Câmara Municipal pretende assegurar a proteção das 
habitações locais na época mais crítica do ano, no que diz respeito aos incêndios 
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florestais e, em simultâneo, contribuir para uma paisagem mais limpa e cuidada nas 
zonas rurais. 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. PLANO DE MEDIDAS DE APOIO À FAMÍLIA - VALE + EDUCAÇÃO. 

A câmara municipal começou a desenvolver um novo Plano de Medidas de Apoio à 
Família, vocacionado para o reforço e capacitação do papel das famílias na construção 
de uma sociedade cada vez melhor, assente sobre os valores da solidariedade e da 
cidadania e dando continuidade a um conjunto de iniciativas já colocadas em prática. 

Este é um plano de implementação gradual, cuja primeira fase consistiu na criação da 
primeira das medidas: o “VALE + Educação” que consiste na atribuição a todos/as 
os/as alunos/as matriculados/as no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e 
residentes no concelho de um incentivo de 30 € a descontar em manuais e material 
escolar nas papelarias do concelho. 

Esta medida reforça o papel ativo da autarquia são-brasense na qualidade de ensino 
dos jovens são-brasenses, ao mesmo tempo que procura contribuir para a economia 
local, estimulando os hábitos de consumo no comércio são-brasense. Estimado em 
13.500,00€ este investimento na educação promove o acesso à igualdade de 
oportunidade para todas as crianças, um incentivo determinante para o seu sucesso 
educacional, alcançando um significativo impacto social e económico para as famílias 
e para o comércio local, dado complementar os apoios ao nível da ação social escolar 
atribuídos pela autarquia às famílias socialmente mais vulneráveis. 

(Reunião – 14/07/2015) 

ii. MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLAS. 

No âmbito do Plano Geral de Manutenção, Reparação e Limpeza de Escolas foram 
executados diversos trabalhos de manutenção em todos os estabelecimentos de 
ensino do município, aproveitando este período de pausa letiva. 

As intervenções tiveram início com a pintura exterior da Escola EB 1 de Mesquita, e 
prosseguindo no edifício do Jardim de Infância de Mealhas, na Escola EB1 dos 
Vilarinhos, na JI do Corotelo. Sendo que durante este período de interrupção do ano 
letivo os serviços da Câmara Municipal percorreram todo o Parque Escolar realizando 
todo um conjunto de trabalhos necessários à conservação e manutenção dos edifícios, 
espaços exteriores e todos os equipamentos escolares, que devido à sua utilização 
frequente apresentaram naturalmente algum desgaste e que ano após precisam de 
redobrada atenção. 

A educação é a prioridade na intervenção municipal, é alicerce na construção da 
comunidade e por isso merece atenção máxima da autarquia. 
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iii. RENOVAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA ESCOLA EB 2,3 POETA BERNARDO PASSOS. 

A câmara municipal promoveu a trabalhos de renovação do Campo de Jogos da Escola 
EB 2,3 Poeta Bernardo Passos com a aplicação de um novo revestimento, assim como 
novas marcações inerentes às diversas atividades desportivas que ali se praticam: 
andebol, basquetebol, futebol, atletismo, entre outras modalidades, nos quais incluiu 
ainda a construção de um novo campo de salto em comprimento, já há muito 
desejado pelo Agrupamento escolar, para melhorar as condições para a prática desta 
modalidade.  

Esta intervenção configura mais um significativo investimento neste ano marcado 
pela forte aposta do município na educação, entendida como o pilar mais importante 
na edificação do futuro. 

A obra foi adjudicada à Maxasphalt, Unipessoal Limitada, pelo valor de €25.007,13, 
IVA incluído. 

iv. ALARGAMENTO DO CAMINHO MUNICIPAL 1204. 

Com o intuito de promover um futuro melhor para as crianças e jovens do concelho, a 
Câmara Municipal tem vindo a realizar diversas obras para melhorar as acessibilidades 
às escolas de 1º ciclo do município. 

Em Vilarinhos foi concluída a 1ª fase da intervenção de alargamento da via de acesso à 
Escola de 1.º ciclo, que incidiu na demolição do muro existente e na sua reconstrução 
com o intuito de alargar o caminho numa extensão de cerca de 150 metros. Estes 
trabalhos só foram possíveis pela cedência da faixa de terreno contigua ao 
arruamento pelo proprietário e pela disponibilidade e empenho da Câmara Municipal 
em salvaguardar a segurança e comodidade para alunos, pais, professores e 
residentes. No seguimento foram tomadas novas diligências pela Câmara Municipal 
garantindo a cedência de mais 50 ml de extensão do terreno por outro proprietário. 
Devendo esta 2ª fase de trabalhos iniciar em Janeiro de 2016, e só após a sua 
conclusão se efetuará a pavimentação em betuminoso de toda a área de intervenção. 

v. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO MELHORES ALUNOS 2015. 

A Educação é assumida como uma área prioritária no desenvolvimento de toda uma 
comunidade por este município que entende que os melhores alunos devem ser 
reconhecidos pelo seu desempenho escolar. Assim, e na sequência da atribuição de 
uma Viagem Prémio que tem vindo a ser atribuída por este concelho aos melhores 
alunos, o executivo municipal deliberou, por unanimidade atribuir este prémio viagem 
aos/as melhores alunos/as do ano letivo 2014/2015, nomeadamente aos melhores 
alunos finalistas do 2.º ciclo, do 3.º ciclo e do ensino secundário, segundo o Quadro de 
Valor e Excelência do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, respetivamente: 

 2º Ciclo do ensino Básico (6º ano): Joana Pato Pereira e Catarina Conceição 
Guerra, 
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 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano): David Dias Neves Ferreira e Teresa Isabel de 
Sousa Cavaco Pires, 

 Ensino Secundário (12º Ano): Bruno Miguel Guerreiro Pereira e Laila Wocke. 

A viagem realizou-se na primeira semana de setembro, a Barcelona, num 
investimento no valor global de €4.127.97, IVA incluído. 

vi. ABERTURA DO “ANO ESCOLAR 2015/2016”. 

No passado dia 15 de setembro, a câmara municipal promoveu a receção do novo ano 
letivo 2015/2016, dando as boas-vindas aos professores e funcionários das escolas, em 
ato realizado no espaço do Centro de Artes e Ofícios. 

Por esta ocasião, foi inaugurada a exposição “Memórias escolares, lúdicas e afetivas - 
ser criança nos anos 50 e 60 do séc. XX”, de iniciativa da Professora Violantina Hilário, 
exposição que pretende retratar o mundo infantil das décadas de 50 e 60 do séc. XX. 

Foram recriados espaços e expostos objetos que, para além de reavivarem memórias 
dos adultos, dão a conhecer às nossas crianças vivências da época dos avós, 
relacionadas com a sala de aula, os brinquedos, as brincadeiras, os jogos, a religião, a 
Mocidade Portuguesa, a alimentação e as comunicações. 

 

IV. AÇÃO SOCIAL. 

i. ENVOLVE – INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA NO TERRITÓRIO – SESSÕES DE INFORMAÇÃO, 

CONVÍVIO E PARTILHA. 

Nas tardes dos dias 8 e 29 de julho, a sede do Grupo Desportivo e Cultural de 
Machados e o Centro Museológico do Alportel, respetivamente, a apresentação do 
resultado do projeto “Documentar São Brás”, iniciativa da Algarve Film Comission com 
o apoio da Câmara Municipal. 

ii. “NÃO DESPERDICES O NOSSO FUTURO”. 

O projeto “Não desperdices o nosso Futuro!/Don't Waste Our Future!”, resulta de uma 
colaboração com a Associação In Loco e tem por objetivo combater o desperdício 
alimentar e encontrar soluções alternativas para um problema que nos afeta todos os 
dias. 

Este projeto envolve alunos de uma escola de 1.º ciclo do ensino básico e da Escola 
Secundária José Belchior Viegas que serão desafiados a realizar um conjunto de 
atividades diversas, em torno da temática do desperdício alimentar, bem como 
desenvolver iniciativas que promovam o consumo responsável de alimentos e o 
acesso à alimentação. E no dia 15 de setembro decorreu um workshop territorial 
dedicado ao tema “O combate ao desperdício alimentar”. 
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iii. PASSEIOS SENIORES. 

Por mais um ano consecutivo a Câmara Municipal promoveu a realização dos Passeios 
Seniores, durante o mês de agosto, com o principal objetivo de melhorar a qualidade 
de vida e o bem-estar da população sénior e dar a oportunidade aos munícipes menos 
jovens de conhecerem novos sítios e desfrutarem de agradáveis momentos de 
convívio e lazer. Esta é uma forma de estimular a interação social, o convívio e o bem-
estar destes idosos e este ano cerca de mil pessoas foram conhecer as paisagens 
alentejanas de Ferreira do Alentejo. 

O passeio desta edição intitulado “Na Rota da Planície Dourada” levou perto de um 
milhar de pessoas à vila de Ferreira do Alentejo para conhecer a Herdade Vale da 
Rosa, o Lagar Oliveira da Serra e a Barragem de Odivelas. 

iv. PROJETO “BEM ME QUER” 

O espaço Multiusos João Rosa Beatriz acolheu o projeto “Bem Me Quer”, resultado de 
uma colaboração 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. 

Este projeto apresenta um plano de atividades diversificado, com o intuito de 
promover a ocupação dos tempos livres e combater o isolamento social dos 
moradores do Bairro, e contribuir para uma melhoria significativa da qualidade de vida 
dos munícipes e para a inclusão social da população. Distintas são as atividades 
desenvolvidas: leitura de contos, aulas de informática, ateliês de artes e de culinária, 
atividades desportivas, workshops e sessões informativas são alguns exemplos que 
ajudam a preencher os dias de quem frequenta o Espaço Multiusos no Bairro Social. 

v. ANO LETIVO 2015/2016 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

Dado encontrar-se na esfera de competências do município as atribuições ao nível da 
implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, 
fornecimento de refeições escolares e seguros escolares, a Câmara Municipal 
deliberou manter os valores relativos aos auxílios e económicos a alunos carenciados, 
do ano letivo 2014/2015, continuando a ser superiores aos definidos a nível central: 

 Primeiro (1º) e Segundo (2º) anos escolaridade: Escalão A 45,00€; Escalão B - 22,50€; 

 Terceiro (3º) e Quarto (4º) anos de escolaridade: Escalão A 50,00€; Escalão B - 25,00€; 

 Pré-escolar: Escalão A 30,00€; Escalão B 15,00€; 

E autorizar a transferência de 8.387.50€ (oito mil trezentos oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 25/084/2015) 

 Complemento De Apoio À Família (Caf) 

Tendo em consideração que a Lei número 5/97, de 10 de fevereiro, Lei-quadro da 
Educação Pré-Escolar, determina na sua alínea c) do número dois do seu artigo 
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vigésimo segundo a melhoria da qualidade da educação, designadamente através de 
incentivos à valorização dos profissionais da educação pré-escolar e do alargamento 
de horário da oferta de horários adequados aos interesses das famílias) e que, nos 
termos do número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei número 147/97, de 11 de junho, a 
autarquia tem vindo a oferecer um período de prolongamento de atividade diária até 
às dezoito horas e trinta minutos; que se rege no presente ano letivo pelo disposto no 
Despacho 9265-B/2013, de 15 de julho, a câmara municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar os seguintes valores mensais do Complemento de Apoio à 
Família (prolongamento de horário) para o ano letivo de 2015/2016: Vinte e quatro 
euros (24€) para as famílias que não beneficiam de auxílios económicos para as 
atividades escolares;  Doze euros (12€) para as famílias cujas crianças beneficiam de 
auxílios económicos no escalão B; Gratuito (0€) para as famílias cujas crianças 
beneficiam de auxílios económicos de escalão A. 

Tendo ainda em consideração as interrupções escolares de acordo com o calendário 
do ano letivo 2015/2016, o executivo aprovou a seguinte tabela de valores: 

 setembro dezembro fevereiro março abril julho 

 
Início ano 

letivo 16/09 
Interrupção 

Natal 18-31/12 
Interrupção 

Carnaval 8-10/02 
Interrupção Páscoa 

de 21/03 a 1/04 
Final ano 

letivo 1/07 

Famílias 
s/ escalão 

13,20€ 15,60€ 21,60€ 16,80€ 22,80 1,20€ 

Escalão B 6,60€ 7,80€ 10,80€ 8,40€ 11,40 0,60€ 

(Reunião – 25/084/2015) 

 Valores de Refeição em Refeitório Escolar 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, a manutenção dos valores do ano 
letivo de 2014/2015 das refeições em refeitório escolar: 1,46€ em regime normal, 0,73€ 
para as famílias com escalão B e refeição gratuita para as famílias com escalão A. 

De acordo com o nº 1 do artigo 2 da Portaria 421/2012, de 4 de setembro o valor a 
atribuir para senhas de refeitório a trabalhadores de administração pública é de 4.10€. 

(Reunião – 25/08/2015) 

 Comparticipação em Passes Escolares 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a COMPARTICIPAÇÃO EM 
PASSES ESCOLARES para o ano letivo de 2015/2016, contratualizando com a 
empresa EVA, Transportes, Ld.ª 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, nos seguintes montantes: 

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 – 25/08/2015) 
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vi. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO SOLSEF. 

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, atribuir a verba de €400,00 
(quatrocentos euros), à Associação SOLSEF no âmbito do projeto de voluntariado – 
ponte 2015 – Jovens Sem Fronteiras, e na sequência de uma comunicação remetida 
pela Associação SOLSEF – Jovens Sem Fronteiras, a solicitar um apoio para minimizar 
as despesas com o projeto de voluntariado de curta duração – Ponte 2015 – que 
decorreu no Brasil. 

(Reunião – 03/07/2015) 

 

V. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de mais apoios 
financeiros ao abrigo do Programa Mão Amiga, nos montantes globais de 6.700,00€ e 
de 10.000,00€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, respetivamente para efeitos 
de execução de instalação de sanitário, execução de vãos e conclusão da cobertura da 
habitação e para construção de quarto de agregados familiares em situação de 
fragilidade económica. 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, tendencialmente agravada 
pelo contexto de crise económica.  

(Reunião – 30/07 e 28/08/2015) 

ii. REGULAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL. 

O novo Regulamento Municipal de Habitação Social foi aprovado por unanimidade 
em reunião de Câmara, e encontra-se em fase de apreciação pública. Para o efeito o 
documento estará disponível para consulta no Gabinete do Munícipe da Câmara 
Municipal, todos os dias úteis, durante o horário normal de expediente ou na página 
eletrónica do município em www.cm-sbras.pt. 

A proposta de novo Regulamento Municipal de Habitação Social visa melhorar e 
atualizar o regulamento em vigor face à realidade atual das famílias e munícipes. 
Agilizar processos e adequar a resposta às necessidades dos são-brasenses 
contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

(Reunião – 30/07/2015) 

iii. ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL. 

A Câmara Municipal atribuiu no dia 11 de agosto, habitações sociais a 4 famílias são-
brasenses economicamente desfavorecidas e possibilitou ainda a mudança de outra 
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família para uma casa mais adequada à composição e necessidades do agregado 
familiar. 

A política de atribuição de fogos de habitação social cumpre um conjunto de critérios 
de prioridade, nomeadamente: a existência de situações de emergência social; perigo 
para a saúde pública ou risco para a segurança pública; a gravidade das situações de 
vulnerabilidade social e económica das famílias; as situações de saúde e ainda a 
existência de menores, deficientes e dependentes. 

Quatro destes fogos sociais localizam-se no Bairro Social Municipal, sendo o outro 
localizado no centro histórico são-brasense, o novo lar de 5 famílias que têm agora a 
possibilidade de viver com mais dignidade e conforto. 

(Reunião – 30/07/2015) 

 

VI. SAÚDE. 

i. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – MAMAMARATONA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 
art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 100,00, de 
modo a ajudar a suportar o evento Mamamaratona 15, que irá realizar-se no mês de 
outubro, na cidade de Portimão e na sequência de um pedido formulado pela 
Associação Oncológica do Algarve. 

(Reunião – 28/08/2015) 

ii. CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DO SUL. 

Tendo em consideração o pedido de reunião ao Ministro da Saúde para efeitos de 
esclarecimento sobre o funcionamento do CMR Sul, a 12 de maio do presente ano e 
sem qualquer resposta, apenas o encaminhamento da mesma para o Secretário de 
Estado da Saúde, o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel solicitou 
uma reunião à entidade gestora do espaço, ARS, a fim de avaliar o ponto de situação 
do funcionamento desta unidade de saúde. 

A reunião decorreu a 10 de agosto com o Presidente da Câmara Municipal e contou 
ainda com a participação do Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve- 
AMAL, Jorge Botelho, do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo e o 
representante da Administração Regional de Saúde, Nuno Ramos. 

O Presidente manifestou a preocupação sobre o funcionamento deficitário que o 
Centro apresenta nomeadamente com escassez de profissionais e de meios, 
funcionando o internamento apenas a 50% da sua capacidade e o ambulatório a 30%, 
entre muitos outros constrangimentos, e questionou a demora na resolução de um 
problema que se arrasta há 2 anos. 
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Nuno Ramos, vogal da ARS perante as questões relacionadas com o modelo de 
gestão, adiantou que até ao final do mês de agosto será aprovado em Conselho de 
Ministros a concessão desta unidade hospitalar num Concurso Público Internacional, 
para que possa vir a ter uma gestão privada. 

 

VII. JUVENTUDE. 

i. FÉRIAS DE VERÃO – FÉRIAS DESPORTIVAS / FÉRIAS DIVERTIDAS. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel disponibilizou mais uma vez um vasto e 
diversificado programa às crianças e jovens do concelho para umas férias de verão 
inesquecíveis, com atividades que foram desde o desporto às artes, e garantiram um 
verão de 2015 em cheio!  

As Férias Desportivas apresentaram-se como uma excelente opção para as famílias 
são-brasenses. E foi a pensar no seu bem-estar que a Câmara Municipal lançou mais 
uma edição das Férias em Movimento. Esta edição contou com perto de 170 
participantes e integrou as Férias Desportivas, para crianças dos 7 aos 14 anos de 
idade, e as Férias Divertidas dedicadas a crianças doa 5 aos 11 anos de idade. As Férias 
Desportivas decorreram de 13 de julho a 28 de agosto e proporcionaram aos jovens 
participantes inúmeras experiências, tais como slide, rapel, surf, matraquilhos 
humanos, manhãs na praia com atividades náuticas, entre outras. 

Por seu turno as Férias Divertidas, realizadas de 22 de junho a 17 de julho, integraram 
diversas atividades lúdico-pedagógicas, desde as mais habituais a ateliês de culinária e 
confeção de gelados, tendo em conta os interesses dos participantes. 

ii. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE. 

O município de São Brás de Alportel associou-se às celebrações do Dia Internacional 
da Juventude, no dia 12 de agosto, promovido pelo Instituto Português do Desporto e 
da Juventude e convidou a um dia diferente nas Piscinas Municipais Descobertas - a 
autarquia presenteou todos os jovens até aos 30 anos de idade com uma entrada 
gratuita nas piscinas municipais, ao longo de todo o dia, reservando ainda a partir das 
16h00 uma SUNSET POOL Party com Dj, uma iniciativa que contou com a 
colaboração da entidade explorada do Bar de Apoio ao Complexo de Piscinas 
Descobertas. 

iii. PROJETO “DESIGN & OFÍCIOS”. 

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, atribuir a verba de € 600,00 (seiscentos 
euros), perante uma comunicação remetida pela ADS – Associação de Designer do 
Sul, a solicitar um apoio para a dinamização do projeto “Design & Ofícios” de 2015, 
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referente à realização de uma nova edição da Residência Criativa que anualmente 
decorre em São Brás de Alportel. 

(Reunião – 03/07/2015) 

 

VIII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CADASTRO PREDIAL. 

Encontra-se encerrado o processo de Registo de Cadastro Predial que se destinou a 
todos os proprietários de prédios urbanos, rústicos e mistos do território do concelho 
de São Brás de Alportel e que procurou obter um inventário atualizado, cujo início 
reporta a 6 de outubro de 2014. Uma iniciativa da direção geral do território que foi 
desenvolvida com recurso a empresas especializadas. 

O registo cadastral foi realizado mediante o funcionamento de um Gabinete de 
Atendimento, em permanência, na sede da Junta de Freguesia de São Brás de 
Alportel, e semanalmente reuniu na Câmara Municipal a Comissão de 
Acompanhamento, que integrou elementos da Secção Local de Finanças de São Brás, 
da Conservatória e da Câmara Municipal. 

Decorre até dia 2 de novembro a sua fase de consulta pública e, nesta fase, o Gabinete 
de Atendimento encontra-se aberto e o cidadão poderá consultar a caracterização 
provisória de todos os prédios cadastrados no âmbito deste trabalho. 

ii. CICLOVIA E ARRUAMENTO ENTRE O CENTRO ESCOLAR, O PARQUE DESPORTIVO E A 

ROTUNDA DA CIRCULAR NORTE, 3.1. 

Encontra-se concluída a obra de construção de uma nova rua entre o Centro Escolar e 
o Parque Desportivo (desde a rotunda junto às Piscinas Municipais Cobertas e a Escola 
EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos), com uma extensão de 300m e que melhora a 
fluidez do trânsito nesta zona do centro urbano são-brasense, bem como facilita as 
ligações entre as infraestruturas desportivas existentes com a criação de uma ciclovia 
e percurso pedonal. Esta nova via inclui, ainda, uma rotunda e uma nova zona de 
estacionamento automóvel nas proximidades da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de 
Passos e Polidesportivo Municipal que se apresenta como uma solução para o 
estacionamento de professores e encarregados de educação. 

Esta nova infraestrutura rodoviária, inserida numa candidatura ao PO Algarve 21- Eixo 
3- Mobilidade Territorial, foi adjudicada à empresa José de Sousa Barra & filhos, Lda. 
pelo valor de 158.681,57€, com IVA. 

Foi ainda atribuído o nome do Dr. Alberto de Sousa a esta nova via, em homenagem 
ao relevante papel que teve neste concelho, sob proposta aprovada por unanimidade 
em reunião de câmara realizada no passado dia 8 de setembro. 
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iii. CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSIBILIDADE ENTRE A AVENIDA DA LIBERDADE E O PARQUE DE 

DESPORTO E LAZER. 

Decorre a empreitada de construção de uma via de acessibilidade entre a Avenida da 
Liberdade e o Parque de Desporto e Lazer e que respeita as diretrizes do Plano 
Municipal de Promoção da Acessibilidade “São Brás Acessível para todos” criado a 
pensar na melhoria contínua dos acessos aos cidadãos de mobilidade reduzida ou 
portadores de deficiência. 

Esta é mais uma obra que evidencia a forte aposta na promoção de uma vida com 
mais saúde e mais qualidade. 

Este investimento orçado em 94.643,68€, contando com financiamento comunitário, 
visa dar continuidade ao passeio acessível da Circular Norte, que se prolonga já pela 
Avenida da Liberdade e que poderá desta forma ter continuidade para o interior do 
centro urbano, melhorando significativamente as acessibilidades e a circulação 
pedonal. 

iv. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

Encontra-se em fase de conclusão a Fase 3.2 da Circular Norte, que compreende o 
último troço desta obra, encontrando-se neste momento aberta ao trânsito. 

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. 

v. ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ZONA NORTE DA AVENIDA DA LIBERDADE. 

Encontram-se concluídos os trabalhos de arranjo paisagístico da zona norte da 
Avenida da Liberdade, onde se incluiu intervenção nos muros, passeios, lugares de 
estacionamento de veículos, bem como ainda colocação de mais contentores no 
subsolo, colocação de papeleiras e bancos no espaço publico. Esta intervenção 
integrou igualmente a preparação de terrenos para criação de uma nova Horta 
Comunitária, ampliando assim a rede de hortas comunitárias do município. 

Esta obra foi adjudicada à entidade TrunfOriginal, Unipessoal Lda., pelo montante de 
56.398,53 € (IVA incluído). 
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vi. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE COM LIGAÇÃO À CIRCULAR NORTE - FASE 3.2. 

Encontram-se em curso os trabalhos da Requalificação da entrada nascente com 
ligação à Circular Norte – fase 3.2., aquela que foi a obra cujo projeto foi o mais votado 
no âmbito do Orçamento Participativo 2015. 

Esta obra foi consignada à empresa Eduardo Pinto Viegas pelo valor de € 158.740,40, 
incluído o IVA. 

vii. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO. 

A manutenção e arranjo das estradas e caminhos do concelho é uma preocupação 
constante da autarquia, dada a sua importância para a qualidade de vida e bem-estar 
dos munícipes. Nesta senda foi iniciado um novo conjunto de intervenções no âmbito 
do plano geral de intervenções de pavimentação e reparação em estradas e caminhos 
municipais de 2015, implicando mais de 60 intervenções, um pouco por todo o 
concelho. Sendo estes trabalhos estruturantes e uma garantia para a qualidade de 
vida a residentes e visitantes. 

As obras de pavimentação e reparação foram adjudicadas à empresa Manuel António 
& Jorge Almeida – Construções, SA no passado dia 22 de julho, pelo valor de 
48.255,69€, e deverão estar concluídas até ao final de setembro. 

viii. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CONCELHO – PINTURA. 

Encontram-se em curso os trabalhos de fresagem e repintura de passadeiras, para que 
as mesmas possam recuperar a sua visibilidade, fator fundamental para a segurança 
rodoviária de condutores e peões que circulem no concelho. Esta empreitada, cujo 
procedimento teve como valor base 18.338,00 €, integra a pintura de uma nova 
sinalização horizontal na vila. 

Nestes trabalhos é dada especial atenção às zonas de maior fluxo pedonal dentro da 
área urbana e à proximidade dos estabelecimentos educativos, sendo prioritária a 
segurança das nossas crianças e jovens. 

A renovação da pintura desta sinalização decorre durante o mês de setembro uma vez 
que é a melhor altura do ano para executar estas obras que permitem reforçar a 
segurança rodoviária no concelho. 

 

IX. ENERGIA. 

i. REFORÇO DA ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM MEDIA TENSÃO A SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL. 

Decorrem obras para o reforço da alimentação da rede elétrica em Media Tensão a 
são Brás de Alportel, a cargo da EDP, que obriga à abertura e tapamento de 340m de 
vala no passeio da EN2 (Entrada Sul de São Brás de Alportel). Este é mais um passo na 
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eliminação das linhas aéreas de Media Tensão que cruzam o aglomerado urbano da 
Vila de São Brás de Alportel e cujos trabalhos trazem melhorias para a população: 

 Eliminação do traçado aéreo da FR15-186 SE, entre São Brás de Alportel e 
Vilarinhos, a qual colide com o edificado, em particular com o parque de 
estacionamento da área comercial “Lidl” e com as moradias existentes nesta área; 

 Eliminação do traçado aéreo, sobre a rotunda da Calçada, na Variante Sul, junto ao 
Parque de Manobras; 

 Substituição do atual traçado aéreo da linha FR 15- 187 - Machados desde a 
Rotunda da EN2, Variante Sul, entrada de São Brás de Alportel, até à Subestação 
Elétrica de São Brás de Alportel, que se encontra a nascente da zona comercial “LIDL”; 

 Estabelecimento de traçado subterrâneo na zona da rotunda da EN2, Variante Sul, 
entrada de São Brás de Alportel, com a ER 270, resguardando a sua zona envolvente. 

 

X. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. RENOVAÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ENTRADA NASCENTE. 

Para complementar a obra de reabilitação da Entrada Nascente, a Câmara Municipal 
procedeu a uma intervenção fundamental, ao nível da renovação da rede de 
abastecimento de água e da instalação de uma ilha ecológica. 

A obra tem como objetivo efetuar a renovação de um troço da rede de abastecimento 
de água existente, sendo substituída a antiga tubagem em fibrocimento por 
equipamentos em novos materiais, na Rua José Dias Sancho, entre o entroncamento 
com a Rua 5 de Outubro e o entroncamento com a Rua Rosalina Passos. A intervenção 
integra ainda a instalação de um ecoponto subterrâneo composto por três cubas para 
recolha seletiva de resíduos e uma cuba para recolha de resíduos urbanos 
indiferenciados. 

A obra foi adjudicada à empresa Eduardo Pinto Viegas, pelo valor de 23.790,53€, e a 
assinatura do contrato teve lugar no passado dia 18 de junho. 

ii. ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFORÇADO NA ZONA SERRANA. 

A Câmara Municipal promoveu à realização de obras no sítio da Cabeça do Velho com 
o intuito de colmatar as insuficientes reservas de água que alimentam os depósitos de 
distribuição de água, mediante a instalação de novas tubagens e alimentação elétrica, 
para assegurar as necessidades básicas de abastecimento da população local durantes 
os meses de verão. 

Recentemente, foi realizada uma intervenção similar no sítio da Cova da Muda, com a 
instalação de uma nova bomba e respetivas ligações ao depósito existente uma vez 
que a zona serrana apresenta com alguma frequência falhas no abastecimento de 
água sendo confrontada com situações críticas sobretudo nos períodos de maior seca. 
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XI. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A câmara municipal deliberou atribuir um apoio à Federação de Caçadores do Algarve, 
com o intuito de ajudar a suportar as despesas com a 20.ª Feira de Caça, Pesca e do 
Mundo Rural, no montante global de € 2.000,00 (dois mil euros), e no qual se inseriu a 
publicidade e divulgação da Feira da Serra/2015, bem como a presença do Município 
em espaço próprio, por entender ainda que é uma monstra privilegiada do mundo 
rural e de algumas das atividades tradicionais que podem constituir-se atualmente 
motores, por excelência, da dinâmica económica e social muito em particular do 
interior algarvio. 

(Reunião – 14/07/2015) 

ii. CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA – SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO. 

Decorreram no passado dia 20 de agosto 2 sessões informativas e de sensibilização 
sobre o consumo moderado da água promovida pela DECO- Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor e que contou com o apoio da autarquia, realizadas no 
Espaço Multiusos João Rosa Beatriz, destinada a moradores e utilizadores do espaço e 
no Centro de Artes e Ofícios destinada a beneficiários de rendimento social de 
inserção. 

Pretendeu a Câmara Municipal sensibilizar para a redução de fugas e desperdícios, 
informar sobre as tarifas sociais existentes, promover o aumento da eficácia do 
consumo de água, entre um conjunto de dicas que potenciam a redução do consumo 
da água e consequentemente a redução da fatura, bem como incentivar a adoção de 
hábitos ecológicos e alertar para uma visão mais ecológica dos recursos naturais que 
são limitados e indispensáveis a todos nós, em busca de um futuro mais sustentável. 

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

 Sábados na Quinta. 

Os Sábados na Quinta abriram espaço à diversão para as crianças de 3 a 12 anos ao 
mesmo tempo que motivaram à participação nas rotinas dos animais da Quinta do 
Peral. Este é um programa regular que pauta por oferecer distintas atividades. 

 

XII. CULTURA. 

i. 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. 
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 Biblioteca Fora de Si: Leituras no Caldeirão 

A Biblioteca Municipal continua a ir ao encontro da população nos vários sítios do 
concelho. No mês de julho, esteve em Alportel e Farrobo, Almargens, e Mesquita e 
Peral, a 9, 14 e 16, respetivamente. 

 Era uma vez… histórias para toda a família 

Nas tardes de quarta-feira, do mês de julho, a sala infantil da Biblioteca Municipal deu 
espaço a múltiplas atividades divertidas para os mais novos, de modo a ocupar parte 
do seu tempo de férias. 

 Biblioteca de jardim 

Em julho a Biblioteca Municipal repetiu a tradição de verão e sai para o jardim: às 
terças-feiras esteve no Parque Infantil da Rua António Viegas Calçada e às quintas-
feiras esteve no Jardim Carrera Viegas. 

 Entre Linhas & Letras 

Este é um novo projeto da Biblioteca Municipal que alia a leitura às artes manuais e 
particularmente pensado para quem gosta de bordar, tricotar, reciclar e partilhar 
ideias e experiências sobre estes temas. 

ii. “ALGARVE MEDITERRÂNICO – PATRIMÓNIO ALIMENTAR, TRADIÇÃO E INOVAÇÃO”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de 100 
exemplares da publicação de “Algarve Mediterrânico – Património Alimentar, Tradição e 
Inovação”, de autoria de Maria Manuel Valagão, pelo valor global de € 2.000,00 (dois 
mil euros) face à particular pertinência da publicação por salientar as características 
duma alimentação mediterrânica, que tem moldado de forma indelével a cultura 
alimentar e gastronómica da região do algarve, e não só, resultante de igual modo das 
múltiplas influências e contactos civilizacionais, bem como à elevação da Dieta 
Mediterrânica a Património Mundial e Imaterial da Humanidade pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e por constituir ainda 
um grande contributo para o melhor conhecimento das práticas alimentares também 
transversais a este concelho. 

(Reunião – 25/08/2015) 

iii. ESPETÁCULOS. 

 Espetáculo de final de ano – Escola de Dança Musical 
No dia 3 de julho, o Jardim da Verbena foi o palco escolhido para a realização do 
espetáculo de final de ano da Escola de Dança Musical com os/as alunos/as, sob 
coordenação da Prof.ª Marta Morais, a mostraram o resultado de mais um ano de 
trabalho. 

 “NOTAS LIVRES” 

Decorreu no passado dia 19 de setembro, no Cineteatro São Brás, o concerto do grupo 
coral “Notas Livres” que envolveu o público numa atmosfera repleta de boas 
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sonoridades, e o levou a viajar pela música tradicional portuguesa com passagens por 
outros géneros musicais 

Para além do prazer de cantar e da paixão pela música coral, este grupo assume o 
importante papel de divulgar este género musical e promover junto dos mais jovens o 
gosto e interesse pelo canto coral, através de atividades e formação direcionadas para 
os mais pequenos. 

Sob a condução da maestrina Ana Margarida Balão o grupo conta, no seu repertório, 
com música tradicional portuguesa, étnica, em especial música “Zulu”, e peças 
escritas para coro misto à capela, pelo que no concerto serão apresentadas melodias 
de diferentes géneros musicais. 

iv. GOSTOS D’AGOSTO. 

 Calçadas – A Arte Sai À Rua. 

O centro histórico encheu-se de charme e alegria na noite de 15 de agosto, noite em 
que a arte saiu à rua, na 2.ª edição de uma iniciativa promovida em parceria por um 
grupo informal local e pela Câmara Municipal que veio engrandecer o programa 
cultural do município. 

Com 7 pontos de animação, onde se pode assistir a espetáculos de fado, blues, rock, 
diferentes estilos de dança, música tradicional ucraniana e portuguesa, comédia, 
poesia, teatro de fantoches e ainda uma sessão de teatro de fantoches e contos de 
arrepiar, contou com a participação de muitos artistas locais. 

O centro histórico captou as atenções e emoções de são-brasenses que 
reencontraram e revisitaram os espaços das suas infâncias e muitos turistas e 
visitantes que acederam ao convite do coração da vila. Muitos residentes abriram as 
portas e janelas das suas casas, umas, espelhos de outros tempos, outras 
criativamente recuperadas, que não deixaram ninguém indiferente. 

 Cinema Ao Ar Livre. 

O adro da Igreja de São Romão e o Jardim da Verbena foram as salas de cinema ao ar 
livre eleitas para acolher em São Brás de Alportel a iniciativa Nacional “Cinema 
Português em Movimento”, nos passados dias 15 e 16 de agosto. 

O município de São Brás de Alportel associou-se a esta iniciativa do Instituto do 
Cinema e do Audiovisual, que visa promover a produção cinematográfica portuguesa 
e aproximar o público à 7.ª arte, uma das mais valiosas riquezas da nossa cultura. 

Assim no dia 15 de agosto a sessão de cinema ao ar livre teve lugar no Jardim da 
Verbena com o filme: “Fados”, assinado pelo realizador Carlos Saura - uma visão 
pessoal sobre o fado, com a participação de Mariza, Camané, Carlos do Carmo, 
Carminho, entre outros atores que emprestam a voz a este filme memorável, que foi 
distinguido com o Prémio Goya para a melhor canção original. E no dia 16 de agosto, o 
adro da Igreja de São Romão acolheu a visualização do filme “O Cônsul de Bordéus”, 
um filme sobre a vida de Aristides de Sousa Mendes, o herói português que salvou 
milhares de vidas e que dá nome a uma rua são-brasense. 
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Estas iniciativas decorrem no âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre a 
autarquia e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, que tem por principal objetivo a 
divulgação e valorização da produção cinematográfica nacional. 

 FolkFaro/2015. 

Na continuidade das edições anteriores, também em 2015 o programa “Gostos 
d’Agosto” contemplou um dos espetáculos do Festival Internacional de Folclore- 
FolkFaro, no passado dia 21 de agosto, no Jardim da Verbena. Nesta edição o festival 
trouxe até São Brás de Alportel grupos provenientes de Bósnia-Herzegovina, Espanha 
e Irlanda do Norte. Este espetáculo de vida e cor promoveu uma vez mais a partilha 
intercultural de vivências e sentimentos através de uma das mais puras manifestações 
artísticas de sempre, a arte de dançar.  

A autarquia são-brasense continua a apostar de forma gradual na oferta diversificada 
de eventos culturais, o que se reflete nas diferentes iniciativas realizadas este verão. 

v. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Apesar do encerramento das Comemorações do Centenário da Elevação de São Brás 
de Alportel, encontram-se ainda a decorrer algumas iniciativas que haviam sido 
consideradas naquele contexto. 

 Apresentação do Livro “Nos Passos de Bernardo”. 

O auditório da Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos acolheu a 9 de junho o 
lançamento da Coletânea “Nos Passos do Bernardo”, numa justa homenagem ao 
patrono da escola, poeta maior são-brasense, que continua a ser uma inspiração para 
as jovens gerações. 

Esta foi mais uma obra apoiada no âmbito das Comemorações do Centenário, e 
constitui um contributo para o incentivo à leitura e à escrita junto dos jovens, e para a 
valorização do empenhado trabalho que a comunidade escolar tem vindo a 
desenvolver ao longo dos últimos anos, dando a conhecer os resultados da iniciativa 
literária “Nos Passos de Bernardo” que os professores da área das letras daquela 
escola têm vindo a realizar junto dos alunos daquela escola. 

A iniciativa literária teve início no ano letivo de 2001/2002 e manteve-se até ao 
presente ano, sempre com o intuito de promover o gosto pela poesia e escrita nos 
mais jovens. 

 Apresentação do Livro “São Brás de Alportel, Memórias, Vol.V- Monumenta 
Blasiana”. 

Decorreu a apresentação do Livro “São Brás de Alportel, Memórias, Vol.V- Monumenta 
Blasiana”, de autoria do Padre Afonso da Cunha Duarte, no passado dia 27 de junho, 
no Museu do Trajo, e que incorpora um conjunto de valiosos documentos inéditos 
relativos à história de São Brás de Alportel e do Algarve. 

A apresentação ficou a cargo de João Sabóia que o considerou como uma verdadeira 
“máquina do tempo” que permite viajar por séculos de história, bem como uma obra 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de setembro de 2015 Página 24 de 33 

de referência não apenas para o município de São Brás de Alportel mas para toda a 
região do Algarve”, que concilia nas suas 912 páginas perto de 800 documentos, 
muitos dos quais de difícil acesso e de importante contributo para o descortinar os 
factos e os contextos vividos nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e início do século XX. 

O executivo municipal deliberou adquirir 60 exemplares no montante global de € 
3.ooo,00 (três mil euros). 

(Reunião – 14/07/2015) 

 Apresentação do livro “Desafiando o Destino - A história da minha vida”. 

A Biblioteca Municipal foi o espaço escolhido para a apresentação do livro “Desafiando 
o Destino - A história da minha vida”, de autoria de David Martins Dias, no passado dia 
4 de setembro. Esta foi mais uma obra integralmente apoiada e editada pela Câmara 
Municipal, no âmbito das Comemorações do Centenário do Concelho. 

Em “Desafiando o Destino - A história da minha vida” o autor conta-nos, na primeira 
pessoa, a história de uma vida dura, a vida de emigrante de antigamente. Este é um 
testemunho real do duro percurso de um caminho em busca de um futuro melhor e da 
concretização de um sonho: aprender a ler e escrever. 

 Apresentação do livro “César Correia - O Árbitro Um Ser Humano”. 

No dia 7 de setembro, o jardim do Museu do Trajo foi o cenário escolhido para a 
apresentação do livro “César Correia - O Árbitro Um Ser Humano”. 

Esta é uma biografia autorizada de vida de um homem que aos 80 anos, aceita o 
desafio de contar em livro a sua história de vida. Como árbitro internacional correu 
mundo, como empresário faz da cortiça também a sua vida! Conta esta obra com o 
apoio da Câmara Municipal mediante a aquisição de exemplares da mesma. 

vi. EXPOSIÇÃO “MEMÓRIAS ESCOLARES, LÚDICAS E AFETIVAS. 

Foi inaugurada no passado dia 15 de setembro, e no espaço do Centro de Artes e 
Ofícios, a Exposição que pretende retratar o mundo infantil das décadas de 50 e 60 do 
séc. XX - “Memórias escolares, lúdicas e afetivas”, pensada e dinamizada pela Prof.ª 
Violantina Hilário. 

Foram recriados e expostos objetos que, para além de reavivarem memórias dos 
adultos, darão a conhecer às nossas crianças vivências da época dos avós, 
relacionadas com a escola, os brinquedos, os jogos, as leituras. 

 

XIII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS. 

A preparação da época de 2015 das Piscinas Municipais Descobertas integrou a 
instalação de painéis solares, alargando assim a rede de equipamentos municipais 
com energias renováveis. Este equipamento, composto por 2 planos de água, prancha 
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de saltos, um posto médico, 2 balneários, bar, amplo espaço de jardim, parque infantil 
e vigilância permanente acolhe anualmente uma forte afluência de utilizadores 
provenientes de toda a região. 

No período de funcionamento deste ano registaram-se mais de 14.000 entradas. 

ii. EUROPEAN CYCLING CHALLENGE. 

São Brás de Alportel aderiu ao desafio lançado pela Comunidade Intermunicipal do 
Algarve – AMAL, e conseguiu reunir um conjunto considerável de adeptos que 
pedalaram milhares de quilómetros ajudando o Algarve a conquistar um lugar de 
destaque na 4.ª edição do European Cycling Challenge. 

A iniciativa surgiu com a intenção de fazer um levantamento dos caminhos mais 
utlizados pelos ciclistas urbanos nas suas deslocações diárias e das condições 
oferecidas pelos mesmos, como forma de conferir um reconhecimento do território 
algarvio próximo da realidade. 

Para seduzir os participantes foi criada, em 2012, uma competição saudável a nível 
europeu, incentivando os ciclistas citadinos a contabilizar as suas deslocações através 
de uma aplicação que é instalada no telemóvel. Este ano em São Brás de Alportel 
dezenas de pessoas aderiram ao desafio ajudando a equipa Algarve a “conquistar 
quilómetros” na tabela de classificação final. 

iii. ENCONTRO DE NATAÇÃO. 

A Escola Municipal de Natação celebrou o encerramento de mais uma época de 
aprendizagens com um encontro convívio entre os diversos jovens, que integraram as 
classes de natação das Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel. 

A natação integra um conjunto de benefícios muito importantes para o bem-estar 
físico e psicológico dos praticantes: contribui para o relaxamento e equilíbrio dos 
músculos e articulações; melhora a postura e a capacidade aeróbica; promove a 
circulação e flexibilidade muscular; sendo ainda uma forte aliada no controlo do peso. 
As Piscinas Municipais Cobertas abrem anualmente portas a diversas modalidades 
aquáticas, no sentido de promover a prática desportiva, bem como a natação 
enquanto método preventivo do afogamento, um flagelo que provoca todos os anos 
muitas mortes. 

iv. ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE – FESTIVAL DO CARACOL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. 

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, atribuir a verba de €600,00 (seiscentos 
euros) à Associação Jovem Sambrasense, na sequência do pedido de apoio desta para 
fazer face às despesas inerentes ao Festival do Caracol, que decorreu em maio. 

Este apoio acresceu a todo um conjunto de outros apoios logísticos disponibilizados 
pela câmara municipal preponderantes para a realização do evento. 

(Reunião – 14/07/2015) 
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v. CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE S. BRÁS DE ALPORTEL – GALA DE VERÃO “SUMMER FIGHT 

NIGHT - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

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, atribuir a verba de € 500,00 
(quinhentos euros), face ao pedido formulado pelo Clube de Artes Marciais de S. Brás 
de Alportel, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes à Gala de 
Verão “Summer fight Night”, que decorreu em julho. 

Este apoio complementa todo um conjunto de outros apoios em termos logísticos 
disponibilizados pela câmara municipal importantes para a realização do evento. 

(Reunião - 17/07/2015) 

vi. X-DREAM – BLASIUS - PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE MASTERS - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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, atribuir a verba de € 300,00 (trezentos 
euros) ao X-Dream – Blasius Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de 
Duas Rodas em S. Brás de Alportel na sequência do seu pedido de apoio financeiro 
para fazer face às despesas inerentes com a deslocação a Andorra de 4 atletas com 
vista à participação no Campeonato do Mundo de Masters. 

(Reunião - 17/07/2015) 

vi. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO MOTO CLUBE DE SÃO BRÁS “OS UNIDOS DA ESTRADA”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 
art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 600,00 ao 
pelo Moto Clube de S. Brás “Os Unidos da Estrada”, a fim de fazer face a despesa de 
arranjo de viatura e na sequência de pedido por este formulado. 

(Reunião – 08/09/2015) 

 

XIV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nas manhãs de sábado dos meses de julho, agosto e setembro, 
foi espaço de múltiplas iniciativas: “A Biblioteca Fora de Si” – “Se sabe bem … o 
Mercado Municipal tem!”, a 11 e 25 de julho, 22 de agosto e 11 de setembro; a “Ação 
de empreendedorismo local”, com a participação da empresa “Le Duo” a 15 de 
agosto, as “Mostras de artesanato”, com a participação da artesã Inês Rodrigues, da 
artesã Maria Manuela Oliveira e de Jully Ana a 8 de agosto, artesã Maria Afonso Brito 
a 12 de setembro; a “Mostra de Produtos”, com a participação de “Iguana Poética” a 1 
de agosto, de “Céu da Boca” a 22 de agosto, de “Mel'hor” a 5 de setembro, e a 
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“Demonstração gastronómica”, com a participação do Chef Tiago Baião a 29 de 
agosto. 

Decorreram ainda nestas manhãs o Mercadinho dos produtores e o Mercado semanal, 
este último no espaço do Parque Roberto Nobre. 

ii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de julho, agosto e setembro/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. 

iii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses em causa, teve 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. ACRAL – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE - ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO. 

No âmbito do protocolo de parceria estabelecido entre a Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel e a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do 
Algarve, em 2014, cujo objetivo recai na revitalização do comércio local são-brasense 
e o estímulo à economia local, mediante o desenvolvimento de atividades e 
iniciativas, têm vindo a ser desenvolvidas diversas iniciativas, tais como: “Stock Out – 
Feira de saldos de Verão”, Desfile de Moda “São Brás Fashion”, “Noite Vermelha”, 
“Noite Prata”, campanha de valorização do comércio local no período natalício “A 
tradição do natal é no comércio local”, entre outras atividades, o executivo municipal 
deliberou atribuir um à ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do 
Algarve, no montante global de € 3.000,00, considerando ainda o seu papel muito 
ativo junto dos lojistas locais, cumprindo uma missão fundamental para assegurar o 
êxito das iniciativas. 

v. STOCK OUT SÃO BRÁS 2015 

Nos passados dias 4, 5 e 6 de setembro realizou-se a 5.ª edição do Stock Out São Brás 
que mais uma vez reuniu os melhores produtos do comércio local aos melhores preços 
num espaço com 21 stands, um palco por onde passou muita música e animação, um 
mercadinho de artesanato, um espaço de jogos tradicionais, uma zona dedicada à 
animação infantil e o habitual cantinho dos petiscos com o Motoclube “Os Unidos da 
Estrada”. 

No mercadinho de artesanato, muitas dezenas de artistas e produtores locais 
apresentaram o seu trabalho. Neste espaço foi possível adquirir originais peças de 
artesanato e deliciar-se com a doçaria e os produtos locais do território são-brasense. 
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O Stock Out São Brás 2015 resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal 
de São Brás de Alportel e da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região 
do Algarve que conta com o apoio da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, do 
Motoclube “Os Unidos da Estrada”, dos estabelecimentos comerciais, produtores e 
artesãos. 

vi. FESTA E FEIRA DE SETEMBRO. 

O Parque Roberto Nobre acolheu mais uma vez a tradicional Feira de Setembro, no 
passado dia 6 dia mesmo mês. Esta tradição é tão antiga quanto a memória das 
gentes de São Brás, que a lembram com saudade e mantém viva ano após ano sendo 
que nos últimos anos, a autarquia preservou esta tradição, aliando-a à habitual 
dinâmica da feira as atividades e ofertas do Stock Out – Feira de Saldos de Verão. 

 

XV. PATRIMÓNIO. 

i. JARDIM DA VERBENA – ACESSIBILIDADES. 

O Jardim da Verbena já dispõe de uma entrada com melhores condições de 
acessibilidade, tornando-o visitável também aos cidadãos com mobilidade reduzida. 

A implementação desta obra de acessibilidade dá continuidade ao Plano Municipal de 
Promoção de Acessibilidades “São Brás Acessível para todos”, que procura 
gradualmente eliminar todas as barreiras de modo a permitir que São Brás de Alportel 
seja uma terra acessível para todos. 

Esta intervenção integrou a 6.ª e derradeira fase do projeto de Reabilitação e 
Calcetamento do Centro Histórico, e teve por objetivo facilitar o acesso à zona de 
espetáculos da Verbena, o mais emblemático espaço cultural ao ar livre, com forte 
expressão na História de São Brás de Alportel e nas memórias de gerações de são-
brasenses. 

A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de 
vida dos são-brasenses e é assumida como linha mestra nos novos projetos e obras 
em execução. 

ii. MEMÓRIAS DA TERRA: NOVO ROTEIRO PELOS TELHEIROS TRADICIONAIS. 

O Roteiro Geológico dos Telheiros Tradicionais, uma das ações desenvolvidas ao 
abrigo do projeto Memórias da Terra, consiste num troço de ligação entre dois 
telheiros antigos ainda existentes, localizados nos sítios de Mealhas e Bengado, e que 
estão em laboração permanente. 

Construção típica da região do Algarve, este telheiro é constituído por matéria de 
origem mineral que é trabalhada como barro e o seu fabrico de forma tradicional é um 
forte contributo para a preservação de uma construção típica da cultura 
mediterrânica. 
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O percurso, recentemente assinalado, beneficia de uma localização em zona fértil, 
para fins agrícolas, e deveras aprazível para um passeio pelos ares do campo, que 
convida em simultâneo a um conhecimento mais profundo da nossa história. 

 

XVI. TURISMO. 

i. ALGARVE CLASSIC CARS. 

A 11 de julho, São Brás de Alportel recebeu a 23.ª edição do Algarve Classic Cars, um 
importante evento na agenda da promoção e divulgação do concelho e que contou 
com o apoio da câmara municipal. 

ii. OBSERVAÇÃO DE AVES. 

A Serra do Caldeirão é o habitat de uma vasta diversidade de pássaros e aves de 
rapina que se escondem nos galhos das árvores e embelezam o céu são-brasense. 

Com características tão especiais, o concelho de São Brás de Alportel revela-se um 
local de eleição para a atividade da observação de aves que todos os anos motiva 
milhares de viagens turísticas por todo o mundo. Com o intuito de potenciar a prática 
e a divulgação desta atividade no concelho, o município criou o Roteiro Ornitológico 
da Serra do Caldeirão, no âmbito do projeto regional de ecoturismo em parceria com 
a Associação “Almargem”, sendo que no sítio do Farrobo o visitante pode ser 
surpreendido pelo Chapim-decrista, o Papa-figos ou o Mochogalego, e a Águia de 
Bonelli, a Águia-cobreira ou a Águia-de-asa redonda podem ser observadas no 
Miradouro de Alportel, bem como outras aves de rapina. A Fonte Férrea é o habitat da 
Trepadeira-azul ou do Pica-paugrande-malhado, mas muitas outras espécies habitam 
os trilhos deste lugar encantado. Para os apaixonados por esta atividade existe ainda 
o percurso do Cerro do Bispo, o sítio do Barranco do Velho e os miradouros da 
Ameixeirinhas, do Barranco do Velho e do Faralhão, locais ricos em avifauna florestal. 

No total são mais de vinte as espécies que podem ser observadas no território 
municipal, algumas delas espécies ameaçadas ou em perigo de desaparecer, números 
que colocam São Brás de Alportel no roteiro dos destinos europeus para a prática da 
atividade de observação de aves. 

 

XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

iii. FEIRA DA SERRA/2015. 

Realizou-se a 24, 25 e 26 de julho a Feira da Serra/2015 - maior certame cultural e 
económico do concelho e um dos maiores da região do algarve, que divulga o 
concelho de São Brás de Alportel, a cultura e as tradições da serra algarvia. A 24.ª 
edição deste certame teve como convidadas de destaque as ervas aromáticas, 
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indispensáveis na cozinha mediterrânica. Mas muitas foram as surpresas e os 
momentos inesquecíveis vividos nos diversos pontos do recinto, onde não faltou 
artesanato, doçaria, música, demonstrações equestres e muita animação: 

 A Praça do Município foi ponto de encontro entre a tradição e inovação, numa 
mostra diversificada das potencialidades turísticas do concelho. Uma surpreendente 
onda de cortiça cativou os olhares mais curiosos, numa alusão ao Projeto” Surf na 
Serra do Caldeirão”, peça artística emoldurada por diversos projetos turísticos 
promotores de experiências únicas que o município tem para oferecer. 

 A inovação fez-se acompanhar pela magia dos saberes ancestrais de artesãos e 
mestres de outros tempos que deram a conhecer ao vivo as artes e ofícios que 
perduram até aos dias de hoje. 

 Os sabores e aromas serranos conquistaram os paladares mais exigentes no 
Encontro de Sabores, com a participação de 7 restaurantes e muitas iguarias serranas 
perfumadas com ervas campestres. 

 A animação foi rainha do certame, nas ruas e nos diversos palcos da Feira da Serra, 
que este ano reservou para o Palco Principal Diogo Piçarra, Rita Guerra e Quim 
Barreiros, entre outros grupos de qualidade, tais como a Big Band do Algarve, Veredas 
da Memória e muito mais! O Palco Sonoridades surpreendeu noite após noite com 
espetáculos de diferentes estilos de dança, música, ilusionismo, entre muitas outras 
surpresas. 

 No Picadeiro a arte equestre elevou a qualidade dos cavaleiros e o treino dos 
cavalos com demonstrações, jogos e batismos de equitação que fizeram as delícias 
dos mais pequeninos. Os mais jovens visitantes da Feira da Serra contaram ainda com 
um Sítio dos Curiosos recheado de atividades lúdico-pedagógicas e passeios de burro 
no Sítio dos Animais. 

Realizado no recinto na Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de Passos, acolheu mais de 230 
entidades e associações e foi visitado por mais de 26 mil pessoas. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. MEGA ANIMA II - VOTO DE AGRADECIMENTO À ASSOCIAÇÃO ALGARVE ANIMA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e 
agradecimento à Associação Algarve Anima, às empresas que constituem a 
associação, mostrando esta boa união do turismo da região, e a cada um dos seus 
técnicos e colaboradores envolvidos no MEGA ANIMA II/ Noite de Prata pela sua 
dedicação e profissionalismo que tornaram possível uma noite de grande animação 
em São Brás de Alportel, e ainda a divulgação deste agradecimento às entidades 
envolvidas e referidas. 

O evento MEGA ANIMA II, associado à 2.ª edição da Noite de Prata, e concretizado no 
passado dia 20 de junho, apresentou uma grande diversidade e qualidade cultural e 
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atraiu muitos são-brasenses, e não só, a participarem e a contribuírem para o grande e 
irrefutável êxito que foi. 

A forma profissional, dedicada e entusiasta com que a Associação Algarve Anima e a 
KF&S Consultants (parceira da Associação Algarve Anima na produção do evento) 
desenvolveram esta iniciativa foi digna de registo e de referência. 

(Reunião – 03/07/2015) 

ii. MEGA ANIMA II - VOTO DE AGRADECIMENTO PÚBLICO. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, o reconhecimento e 
agradecimento público do entusiasmo e da participação do comércio local, dos 
produtores e artesãos locais e dos são-brasenses em geral, bem como do trabalho, da 
dedicação e do profissionalismo dos colaboradores desta Câmara Municipal que 
tornaram possível toda a mobilização de logística para levar a cabo o MEGA ANIMA II/ 
Noite de Prata. 

(Reunião – 03/07/2015) 

iii. VOTO DE LOUVOR AO JOVEM SÃO-BRASENSE RENATO PIRES. 

A Câmara municipal felicitou e aprovou um voto de louvor a Renato Pires por se ter 
consagrado vice-campeão na modalidade de Cocktail clássico, no âmbito do concurso 
“Ibero-Norteamericano”, realizado em Tenerife, Espanha, no início do mês de junho, 
em representação das cores nacionais, e através da Associação Barmen de Portugal e 
da Associação de Barmen do Algarve. 

Alegou a Câmara Municipal que era um orgulho ter entre os seus munícipes quem se 
destacasse internacionalmente pelo seu trabalho, dedicação e profissionalismo e com 
base no reconhecimento da dedicação e profissionalismo que impõe na sua atividade 
e a motivação que suscita nas gerações mais jovens com quem interage atribuiu assim 
um voto de louvor a Renato Pires pela obtenção do lugar de vice-campeão do 
concurso de cocktail clássico, bem como por todo o trabalho que desenvolve com os 
alunos da área de bar permitindo-lhe oportunidades de estágios e futuros trabalhos 
em contextos laborais desafiantes e promissores da sua integração profissional e 
melhoria dos seus níveis de vida. 

(Reunião – 03/07/2015) 

iv. VOTO DE LOUVOR AO JOVEM SÃO-BRASENSE DIOGO GAGO – 2º LUGAR NO SATA RALLYE 

AÇORES. 

Reconhecendo o trabalho, a dedicação e o desempenho do jovem piloto são-brasense 
Diogo Gago e da sua equipa técnica, o executivo municipal atribuiu um voto de louvor 
a Diogo Gago pelos excelentes resultados obtidos nas provas realizadas, 
nomeadamente na Sata Rallye Açores, bem como à equipa técnica e a todos aqueles 
de contribuíram e contribuem para estes feitos. 

(Reunião – 03/07/2015) 
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v. VOTO DE LOUVOR À EQUIPA MOTO CLUBE DE FARO / XDREAM / MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar um voto de louvor à equipa Moto Clube de Faro 
/ Xdream / Município de São Brás por se ter consagrado Campeã Nacional de Enduro 
em BTT, no âmbito do Campeonato Nacional de Enduro BTT 2015, realizado no 
passado dia 7 de junho, em Gondramaz, em Miranda do Corvo. 

Foi o reconhecimento do trabalho, da dedicação e do desempenho dos atletas são-
brasenses da Blasius X-Dream e de toda a sua capacidade técnica que suportou o voto 
de louvor aos atletas da Blasius X-Dream pelos excelentes resultados obtidos no 
Campeonato Nacional de Enduro BTT 2015. 

(Reunião – 03/07/2015) 

vi. VOTO DE AGRADECIMENTO PÚBLICO PELA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DA SERRA 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de agradecimento 
público pela participação na Feira da Serra 2015, reconhecimento e agradecendo a 
todos aqueles que contribuíram para o sucesso da Feira da Serra/2015 – trabalhadores 
da autarquia, patrocinadores, associações, artesãos, produtores, artistas, lojistas, 
cabeleireiros, cavaleiros, modelos, empresas, entidades, voluntários e restauração. 

(Reunião – 30/07/2015) 

vii. VOTO DE PESAR – JOÃO PIRES DA CRUZ. 

Por ocasião do falecimento do ilustre e reputado são-brasense João Pires da Cruz, a 
câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo seu 
desaparecimento tendo em consideração o papel relevante que João Pires da Cruz 
assumiu para o concelho na defesa do mesmo, sendo um exemplo de dedicação e 
empenho e de um homem à frente no seu tempo. 

Mais recentemente destaca-se pela sua dedicação à história e cultura local, sendo um 
estudioso autodidata das mesmas, bem como pela colaboração estreita com o Museu 
do Trajo, em regime de voluntariado, ou ainda por ser um dos grandes amigos da 
Biblioteca Municipal, que acarinhou e apoiou desde a sua abertura. Foi fundador, com 
João Belchior Viegas, do Clube de Leitura, a quem todos respeitavam e ficavam à 
espera das considerações literárias, históricas e culturais que fazia em torno dos livros 
e dos seus autores. 

viii. VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA. 

Recebemos no passado dia 27 de agosto, a visita do Presidente da República 
Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, ao concelho, na sequência de convite formulado pela 
Câmara Municipal. Durante a visita, demos a conhecer ao Presidente da República a 
dinâmica socioeconómica do concelho bem como algumas respostas sociais e 
culturais, e alguns projetos de empreendedorismo económico que são uma referência 
no país. 
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A visita começou na Santa Casa da Misericórdia, onde conheceu o Centro de Dia, 
resposta social relevante para os idosos do concelho, tendo sido recebido ao som do 
Hino Nacional cantado ao vivo por um conjunto de crianças que frequentam o ateliê 
de férias municipal “Férias Divertidas”, promovido pela Câmara Municipal. A seguir 
dirigiu-se para o Museu do Traje de São Brás de Alportel, com o objetivo de conhecer 
um caso singular de gestão museológica sustentável, exemplar no país e um espaço 
cultural que mantém uma intensa atividade cultural, de portas abertas à comunidade, 
com o contributo do “Grupo de Amigos do Museu”, que ajudam a dinamizar a sua 
programação cultural, e com recurso a cerca de 30 grupos informais sedeados naquele 
espaço. 

Para finalizar a visita, o Presidente da República teve contacto com o Grupo 
Novacortiça no qual está integrada a empresa “filha” Pelcor, a marca portuguesa de 
acessórios de moda em cortiça, que é já uma referência mundial. 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

 

São Brás de Alportel, 22 de setembro de 2015 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


