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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

04 DE ABRIL DE 2017 

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

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

atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 23 de novembro de 2016. 

 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. PROTOCOLO DE CEDÊNCIA ”CENTRO DE EXAMES DE CONDUÇÃO E PARQUE DE MANOBRAS”  . 

| REUNIÃO COM O INSTITUTO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES | 

O Presidente da Câmara Municipal recebeu no passado dia 21 de março o Diretor do 

Instituto da Mobilidade e Transportes, Eduardo Feio, a fim de serem debatidas algumas 

questões relativas à adenda de protocolo de cedência “Centro de Exames de Condução e 

Parque de Manobras”.  

A Câmara Municipal mantém todo o interesse na manutenção do Parque de Manobras e 

defende a utilização mais completa e adequada às potencialidades do mesmo, 

nomeadamente com o desenvolvimento de projetos estruturantes nas mais diversas 

áreas de intervenção municipal, valorizando também o espaço e a área envolventes.  

Neste âmbito, o Diretor do Instituto da Mobilidade e Transportes entregou uma contra 

proposta de adenda, a fim de ser analisada pela Câmara Municipal. 

A autarquia emitiu no dia 30 de março o seu parecer e aguarda resposta definitiva 

relativamente a este assunto. 

 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

i. COMEMORAÇÕES - DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL. 

O município de São Brás de Alportel associou-se uma vez mais às Comemorações do Dia 

Internacional da Proteção Civil, instituído pela Organização Internacional de Proteção 

Civil no dia 1 de março.  
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Neste âmbito e sob o lema “A Proteção Civil é uma missão de todos nós” o Serviço 

Municipal de Proteção Civil promoveu, ao longo de todo o mês de março, um conjunto 

diversificado de atividades para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil, com o 

objetivo de sensibilizar a comunidade para o insubstituível papel que cabe a cada cidadão, 

enquanto agente ativo de proteção civil, na promoção da sua segurança e daqueles que o 

rodeiam.  

Ao longo do mês, o Quartel da Corporação de Bombeiros de São Brás de Alportel abriu 

portas para dar a conhecer à população o nobre trabalho desempenhado pelos Soldados 

da Paz. No dia 7 de março, teve início o Programa Municipal de Sensibilização nas Escolas, 

que integrou mais de uma dezena de exercícios e simulacros junto da comunidade do pré-

escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo e secundário. E com o intuito de fazer chegar informação a 

diferentes faixas etárias, também foram realizadas ações de formação junto da 

Universidade Sénior e dos participantes dos projetos de intervenção comunitária 

“Envolve” e “Mais Viver Mais Aprender”, em seis locais diferentes do concelho. 

Com um conteúdo menos habitual mas não menos importante, o Serviço Municipal de 

Proteção Civil promoveu no dia 11 de março, em parceria com a Corpo de Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel, a formação “Primeiros Socorros para Animais”, 

convidando toda a população a adquirir conhecimentos e dicas para animais domésticos. 

Neste âmbito foram ainda direcionadas para agentes de Proteção Civil serão realizadas 

mais duas formações, uma de Suporte Básico de Vida e outra sobre utilização de 

extintores, nos dias 8 e 15 de março, respetivamente. 

 

III. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. 

i. FEIRA DO LIVRO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2017 

A Escola Poeta Bernardo de Passos acolheu, de 29 a 31 de março, mais uma edição da 

Feira do Livro de São Brás de Alportel, uma iniciativa de promoção do livro e da leitura 

aberta a toda a comunidade, promovida pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

em parceria com o Agrupamento de Escolas.  

O programa de atividades contou com a participação e presença de vários autores 

convidados, momentos musicais, leitura e partilha de textos, workshops de teatro, 

demonstração de robótica, e venda de marcadores de livros pelos “hospedeiros da 

Leitura”. 
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ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

No âmbito da parceria que o município desenvolve com o Agrupamento de Escolas, para a 

promoção de um ensino de qualidade, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

um apoio no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), para o desenvolvimento de projetos e 

de formação. 

 (Reunião – 21/02/2017) 

iii. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS. 

A Câmara Municipal encara a educação principal alicerce na construção de uma sociedade 

cada vez mais justa e inclusiva. Neste âmbito e dando continuidade à estratégia de apoio 

e investimento na melhoria contínua do Parque Escolar Municipal, a autarquia adquiriu no 

passado dia 8 de fevereiro, um conjunto de materiais lúdico-pedagógicos, no valor de € 

2.301,69 com iva incluído, para enriquecer o espaço exterior de todos os jardins-de-

infância do concelho.  

 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO DO SUL. 

| VISITA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DA SAÚDE | 

A Câmara Municipal, representada pelo Presidente Vítor Guerreiro, acompanhou, no dia 

21 de março, a visita da Comissão Parlamentar da Saúde ao Centro de Medicina de 

Reabilitação do Sul – CMR Sul, um grupo composto por deputados de diferentes partidos 

políticos que visitaram diversas Unidades de Saúde da Região a fim de conhecer de perto 

a realidade da região, em termos e saúde.  

A visita às instalações do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul – CMR Sul 

culminou com uma breve apresentação do funcionamento, serviços prestados, 

dificuldades e crescentes limitações na limitação da capacidade de resposta do centro. A 

excelência dos serviços prestados mantém-se, contudo os constrangimentos sentidos 

reduzem em 50% o número de utentes assistidos. 

O Presidente da Câmara Municipal sublinhou a necessidade de uma resposta célere, 

mediante a implementação de um modelo de gestão que solucione os constrangimentos 

sentidos nesta unidade hospitalar de excelência para que os serviços voltem a funcionar 

em pleno.  

 

| REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE | 
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O Presidente da Câmara Municipal foi recebido no passado dia 28 de março, por 

Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde para uma reunião sobre o modelo de 

gestão a adotar para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (CMRSul). 

Esclareceu o Sr. Ministro que o novo modelo de gestão designado por Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve será constituído por 4 polos: 2 unidades hospitalares, uma em 

Portimão, outra em Faro; o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul e ainda um 

polo de investigação interligado à Universidade do Algarve, sendo que o CMR Sul 

configurará um centro de responsabilidade integrada o qual assume como grande chave 

diferenciadora a autonomia atribuída a esta unidade de saúde. Acrescentou ainda o sr. 

Ministro que cada um dos demais polos hospitalares terão de igual modo uma gestão 

intermédia eficaz, estando neste momento a decorrer o processo de constituição do 

Conselho de Administração deste Centro Hospitalar Universitário do Algarve. 

Esta solução cujo início de implementação ocorrerá dentro de semanas, segundo o 

Ministro da Saúde e assegurado pelo Presidente da Administração Regional de Saúde, 

Paulo Morgado, assenta como princípio na gestão e coordenação dos serviços de forma 

autónoma por cada unidade hospitalar. 

Na mesma reunião foram ainda abordados outros assuntos de interesse para o concelho, 

 na área da saúde,  nomeadamente alguns constrangimentos sentidos ao nível do 

Agrupamento de Centros de Saúde - ACES Central  que Vítor Guerreiro, na qualidade de 

Presidente do Conselho da Comunidade deste ACES, transmitiu, no sentido de 

sensibilizar para a respetiva resolução. 

 

ii. PLANO VALE MAIS FAMÍLIA | VALE MAIS SAÚDE  

Realizou-se no passado dia 3 de abril, na sede da Administração Regional de Saúde (ARS), 

a assinatura do Protocolo de cooperação na Promoção da Saúde Visual na Infância, 

estabelecido entre os municípios de São Brás de Alportel, Loulé e a ARS, o qual vem 

permitir o incremento do Plano Municipal “Vale Mais Família”, com a criação de uma nova 

medida de apoio à população – Vale Mais Saúde.  

Este protocolo visa facultar gratuitamente o rastreio de acuidade visual a todas as 

crianças do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, sendo o mesmo desenvolvido 

pelas equipas de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade, em colaboração 

com as equipas de saúde infantil. Após a deteção precoce, serão atempadamente 

referenciadas as situações oftalmológicas, à consulta de oftalmologia do Centro 

Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro, a fim de serem asseguradas a confirmação 

diagnóstica e o seu tratamento. Caso a marcação da consulta hospitalar não cumpra o 

tempo máximo de resposta garantido, após a data de referenciação, será efetuado o 

encaminhamento para consulta de oftalmologia em serviços, com os quais a autarquia 

irá estabelecer protocolos de acordo comercial, sendo assegurado pela autarquia o 
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acesso à primeira consulta de oftalmologia. Os encargos com a realização das 

consultas de seguimento são da responsabilidade dos respetivos agregados 

familiares, na medida das suas capacidades económicas; podendo o município, ao 

abrigo dos seus programas de apoio social, comparticipar parte dos mesmos, em caso 

de justificada vulnerabilidade social. 

 

V. JUVENTUDE 

i. PROJETO DE INTERVENÇÃO JUVENIL “CRIA +” 

Designado por “Cria +”, o novo projeto de intervenção aprovado pelo programa 

“Escolhas” do Alto Comissariado para as Migrações para São Brás de Alportel, é dirigido 

ao público juvenil mais vulnerável, de modo a promover o seu crescimento pessoal e o 

desenvolvimento de competências, para incrementar a inclusão social e o 

empreendedorismo juvenil.  

Sediado no futuro Espaço Jovem do Município (na Rua Virgílio Coelho), o projeto integra 

diversas atividades e iniciativas que procuram promover nos mais jovens um estilo de vida 

saudável, o sucesso escolar, a qualificação profissional e a empregabilidade deste grupo 

social e que contribuem para a prevenção da delinquência juvenil. 

ii. PROJETO “DESIGN &OFÍCIOS 

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

€ 1.500,00€ à Associação de Designer do Sul, a fim de garantir a realização de mais uma 

edição do Projeto Design & Ofícios e respetiva Residência Criativa, bem como a realização 

de um documentário, que será posteriormente candidato a festivais nacionais e 

internacionais. Este apoio destina-se ainda a elaboração de um catálogo das peças D&O e 

ainda a participação do projeto na Feira Internacional de Design.  

Este apoio visa a promoção e valorização das artes e ofícios tradicionais associadas à 

inovação do design dando origem a peças sustentáveis, ecológicas e inovadoras. 

 

VI. AÇÃO SOCIAL. 

iii. APOIO À RECUPERAÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

Dando continuidade à parceria desenvolvida no âmbito da reintegração social, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba mensal de € 70,00 (setenta euros), 

durante 12 meses, com início no mês de janeiro à Comunidade Terapêutica “Clinica do 
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Outeiro”. Iniciado em 2016, este apoio assegura a continuidade do projeto de recuperação 

de toxicodependência e reintegração social de um são-brasense oriundo de meio social e 

economicamente carenciados. 

(Reunião – 21/02/2017) 

 

iv. PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

| ENVOLVE | 

Decorreu no dia 14 de março uma sessão subordinada ao tema “Os Provérbios vão à 

Serra”, na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados. Ainda no âmbito deste 

projeto, o Centro Museológico do Alportel acolheu durante todos os sábados e domingos 

de março, entre as 14h00 e as 17h00, atividades que pretendem reviver a tradição das 

“Rifas com Rebuçados”, vivida outrora em tempos de Quaresma que apela ao convívio em 

tempo de recato. 

 

| PROJETO MAIS VIVER MAIS APRENDER | 

Este Projeto de Intervenção Comunitária promoveu no passado dia 10 de fevereiro, junto 

dos utentes do Núcleo do Peral, a sessão “Alguns cuidados de saúde para seniores. 

Ativação de chamada de 112”, sob orientação dos Bombeiros Voluntários de São Brás. 

No dia 17 de fevereiro, o projeto dinamizou uma sessão sobre “Adaptação ao meio 

aquático”, no Núcleo da Mesquita, mediante a colaboração da Dr.ª Isabel carvalho, 

fisioterapeuta da Unidade de Cuidados na Comunidade de São Brás de Alportel “Al-

Portelos” ACES – Central. 

A comunidade de São Romão teve oportunidade de aprender mais sobre “Gestão de 

Medicamentos”, numa ação realizada no dia 24 de fevereiro, tendo como orador o 

enfermeiro Fernando Ferreira. 

Seguiu-se no dia 14 de março, uma sessão sobre “Alimentação Saudável na Prevenção 

dos Diabetes”. A Dr.ª Elsa Pina, médica do centro Hospitalar do Algarve foi a oradora 

desta ação informativa realizada no Centro de Convívio de Parises. 

No âmbito do mesmo projeto, a população de São Romão teve oportunidade de conhecer 

melhor o Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso e o Cartão Sénior Municipal, serviços 

especialmente criados para prestar apoio à população sénior são-brasense. Esta ação 

informativa contou com a participação de Carmen Macedo, técnica afeta a estes serviços. 

O Projeto “Mais Viver, Mais Aprender” resulta de uma parceria entre a Unidade de 

Cuidados na Comunidade de São Brás de Alportel “Al.Portellus” – ACES Central e Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel. 
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| ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ | 

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

âmbito do programa de atividades de intervenção comunitária “Bem-me-quer”, 

constituída por atividades de cariz recreativo e desportivo, bem como ações de 

informação e sensibilização, nas quais se incluem ateliês de leitura, culinária, sessões de 

informática, ginástica, workshops, bem como visitas temáticas. 

v. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS…” 

| A ANSIEDADE… UMA CONVERSA DE “CORAÇÃO APERTADO”| 

No dia 24 de fevereiro, o Ciclo de Tertúlias “Aqui entre nós” convidou a refletir sobre um 

dos mais comuns transtornos do bem-estar emocional dos nossos dias, a ansiedade. Sob 

o tema “A Ansiedade…uma conversa de coração apertado” Nuno Murcho, enfermeiro 

diretor no Centro Hospitalar do Algarve; anteriormente responsável pela Direção 

Regional do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP; e Joana Teixeira, psicóloga e 

investigadora, coordenadora e gestora de formação profissional no Centro 

Mind4UCenter, membro da direção da Associação Nós & Laços, orientaram esta 

interessante tertúlia. 

| VAMOS LÁ FAZER AS PAZES COM O ESPELHO | 

No mês em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, o Ciclo de Tertúlias “Aqui entre 

nós” convidou ao tema “Vamos lá fazer as pazes com o Espelho”, numa sessão realizado 

no passado dia 24 de março. 

Nesta edição, Cristina Terêncio, consultora de beleza foi a convidada especial para um 

serão de partilha de experiências. 

 

vi. LOJA SOCIAL – AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES 

No âmbito do apoio regular ao funcionamento da Loja Social, no dia 27 de fevereiro a 

Câmara Municipal procedeu à aquisição de bens alimentares no valor de 7.501,00 € com 

iva incluído. Esta aquisição de bens de primeira necessidade visa dar continuidade ao 

apoio alimentar prestado a mais de 200 famílias carenciadas do município. 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 
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i. PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS 

Encontra-se em fase de execução, pelo montante de 48.562,26 € com iva incluído, mais 

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

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

 

ii. EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 
 
A Câmara Municipal procedeu a mais uma empreitada de execução e instalação de 
sinalização rodoviária, vertical e horizontal, em execução por 4.934,19 € com iva incluído, 
com o intuito de prevenir e reduzir potenciais riscos na circulação rodoviária. 

iii. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS – FARROBO – 2ª FASE 

Encontra-se em fase de execução a Ampliação da rede de esgotos no sítio do Farrobo – 2ª 

fase, um investimento de 35.325,27 € com iva incluído, que consta da instalação de uma 

central elevatória de esgotos entre outros trabalhos associados.  

 

 

VIII. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

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

| CONTOS NA QUINTA | 

Na tarde do dia 25 de fevereiro, no âmbito da sua rubrica de atividades “Contos na 

Quinta”, a Quinta do Peral acolheu o conto “A lenda das Amendoeiras” seguindo-se em 

março, dia 25 a narração da história “Leo, o gato e o passarinho”. 

| SÁBADOS NA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados, durante o mês de março, às tradições e costumes 

do Algarve, mediante a realização de 2 ateliês temáticos. O primeiro realizou-se na 

manhã de dia 11 e desafiou a aprender a fazer queijinho fresco de cabra. O segundo teve 

lugar no sábado, dia 18, e desvendou “Histórias Enleadas”, um workshop especial, 

constituído por histórias e oficina de experimentação das diversas fases do processo da lã. 

Esta iniciativa contou com a orientação da Associação semente de Alfarroba. 

Durante o mês de março houve ainda oportunidade de participação nas rotinas dos 

animais da Quinta, com descoberta dos alimentos preferidos de cada um deles e dos seus 
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hábitos alimentares específicos, no âmbito da atividade “Vamos tratar dos animais da 

Quinta”. 

O primeiro sábado de abril foi dedicado a ensinar a cuidar dos animais da quinta, sob 

orientação do médico veterinário municipal. Esta ação contou com a tradução para inglês, 

de responsabilidade da Knightsbridge Schools Internacional. 

| WORKSHOP “PLANO DETOX” 

Na manhã de dia 25 de março, sob orientação de Ana Matos foi dinamizado um Workshop 

de um Plano Detox, sobre sopas, chás medicinais e tónicos calmantes. Uma proposta de 

aprendizagem e degustação de opções mais saudáveis e felizes. 

| CURSO DE PENSAMENTO POSITIVO PARA LIDAR COM O STRESS | 

Na tarde de sábado, dia 25 de março, a Quinta do Peral acolheu o Curso de Pensamento 

Positivo para Lidar com o Stress. Esta iniciativa, orientada pela instituição sem fins 

lucrativos Brahma Kumaris, teve por objetivo sensibilizar para os riscos e consequências 

do stress no nosso bem-estar mental e físico, bem como ensinar técnicas positivas de 

gestão e controlo de stress. 

v. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONTENTORES E VIATURAS. 

Na senda da qualidade ambiental e serviços prestados à população na área da limpeza e 

recolha de resíduos, Câmara Municipal procedeu à aquisição de materiais de limpeza, no 

valor de € 1.227,00 + IVA destinados à lavagem manual de contentores e viaturas de 

Recolha de Resíduos.  

vi. APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO 100 DONO. 

Em complemento ao apoio prestado a esta associação, que desenvolve uma importante 

missão de defesa dos animais abandonados, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, apoiar a Associação Coração 100 Dono mediante a cedência de € 1750,00, 

um valor destinado à aquisição de materiais de construção a fim de ampliar o espaço de 

acolhimento a animais abandonados que é da sua responsabilidade e responder assim as 

necessidades atuais.  

 

IX. CULTURA. 
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i. EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS 

O Ciclo de Exposições 2017, patente em três espaços distintos: Galeria Municipal, Centro 

de Artes e Ofícios e Centro Museológico do Alportel prosseguiu com as seguintes 

exposições: “A História do Colecionismo”, patente na Galeria Municipal de 18 a 28 de 

fevereiro e “Síria”, patente no mesmo espaço de 2 a 30 de março. A exposição “Infinito’s” 

mantém-se no Centro de Artes e Ofícios final de abril e o Centro Museológico do Alportel 

expõe “Mouras Encantadas” até ao dia 31 de março. 

ii. PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA - ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO 

LOURO 

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

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

 COMEMORAÇÕES DO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”. 

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher” a Biblioteca Municipal, numa parceria 

com os Projetos de Intervenção na Comunidade “Envolve” e Bem me Quer”, promoveu 

um conjunto de iniciativas alusivas a esta efeméride. De participação gratuita, este 

programa integrou sessões de cuidados de imagem, ateliês de escrita criativa, pintura 

sensorial, expressão dramática e culminou num jantar convívio “Mulher Serrana”, no 

Centro de Convívio de Parises. 

 EXPOSIÇÃO DE POESIA - COMEMORAÇÕES DO “DIA INTERNACIONAL DA MULHER”. 

O hall de entrada da Biblioteca Municipal brindou os seus visitantes, de 3 a 31 de março, 

com uma exposição de Poesia “Nas palavras das Mulheres” , que deu a conhecer poemas 

de mulheres do mundo, de Portugal, do Algarve e de São Brás de Alportel. 

 SÁBADOS FANTÁSTICOS. 

A Biblioteca Municipal abriu portas aos jogos de tabuleiros na tarde de 4 de março para 

mais uma intensa dinâmica de estratégia e aprendizagens em torno dos mesmos. 

 APRESENTAÇÃO DO LIVRO “OS CAMINHOS DA EUROPA – DEZ ANOS NO COMITÉ DAS 

REGIÕES” 

No passado dia 18 de março, José Luis Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades 

veio a São Brás de Alportel par dar a conhecer o seu mais recente livro: “Os Caminhos da 

Europa – Dez anos no Comité das Regiões”. Um livro que retrata o período de 10 anos, 

2006> 2015, em que desempenhou funções no Comité das Regiões da União Europeia.  

 CLUBE DE LEITURA “LER PARA VIVER”. 
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Em fevereiro, dia 27, o Clube de Leitura marcou encontro com as Cartas de Amor 

Intemporais, num encontro sobre escrita romântica. 

No dia 27 de março, a Sala João Belchior Viegas acolheu mais uma sessão do Clube de 

Leitura, desta feita dedicada à obra “ A casa da Convergência” na presença e participação 

da autora Manuela Sabino. 

 TAPETE VOADOR. 

As histórias contadas no “Tapete Voador”, na tarde de 11 de março, partiram à descoberta 

do livro “Leo, o gato e o passarinho!”, em mais um divertido momento de promoção da 

leitura. 

 HORA DO CONTO. 

No mês de março a hora desvendou a história d’ “ A Minha educadora é um 

extraterrestre” de Clara Cunha  

 SE SABE BEM…O MERCADO MUNICIPAL TEM. 

Nos dias 11 e 25 de março a Biblioteca Municipal marcou novamente presença no 

Mercado Municipal, dando continuidade ao trabalho de proximidade desenvolvido junto 

da comunidade são-brasense.  

 DIA DA POESIA. 

No dia 21, Dia da Poesia, a Biblioteca Municipal assinalou esta efeméride com uma 

“degustação” de saberes e palavras de gentes de São Brás de Alportel. Um encontro de 

autores e declamadores locais, no âmbito do qual a escritora são-brasense Leocádia 

Quaresma apresentou a sua obra “Sou eu”, ao qual se associou um “lanche mediterrânico” 

gentilmente oferecido pelos alunos da disciplina “ Saber com Sabor”, da Universidade 

Sénior de São Brás de Alportel. 

No âmbito das Comemorações do Dia da Poesia realizou-se também a iniciativa “Os 

Modos e os Olhares”, no dia 24 de março. Um encontro com a poesia de António Aleixo e 

Fernando pessoa, na voz de Afonso Dias. 

 CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR”. 

Na sequência do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” lançado em fevereiro, Mês 

Romântico, registam-se os vencedores:  

>Margarida Lourenço - vencedora da Edição Sénior > 

Diogo Moleiro - vencedor da Edição Juvenil.  

Esta iniciativa de promoção da escrita e leitura agraciou os vencedores com um jantar 

para duas pessoas em restaurantes são-brasenses.  
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 BIBLIO EXPRESSO. 

O êxito do projeto global “Biblioteca fora da Si” desenvolvido pela Biblioteca Municipal 

Dr. Estanco Louro deu origem a um novo desafio que a biblioteca são-brasense lançou no 

passado mês de fevereiro intitulado “Biblio Expresso”, um serviço que vem reforçar a 

personalização do atendimento oferecido ao leitor, numa ótica de proximidade e 

valorização dos hábitos de leitura. A requisição de uma entrega mediante o Biblio 

Expresso funciona de forma muito simples: a requisição pode ser feita por telefone, 

correio eletrónico ou pelo sítio da Biblioteca na Internet, sendo de imediato definido a 

data, hora e local da entrega. Os livros chegam ao leitor nas 24 horas seguintes, 

devidamente acomodados em sacos personalizados. 

 COMEMORAÇÕES DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL. 

No dia 1 de abril, a Biblioteca Municipal celebrou o Dia do Livro Infantil com um ateliê de 

música para bebés e papás, sob orientação de Ricardo Silva. Este momento de partilha 

teve por objetivo reunir pais e filhos para juntos disfrutarem de estímulos multissensoriais 

que contribuem para o harmonioso desenvolvimento ao nível cognitivo, social e 

emocional. 

No final do dia realizou-se a atividade “Uma Noite na Biblioteca”, uma iniciativa conjunta 

da Rede de bibliotecas do Algarve para crianças dos 6 aos 12 anos de idade. 

 

Atividades do Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha. 

 QOISAS COM CIÊNCIA. 

No dia 4 de março, o Centro da Calçadinha despediu-se do Inverno com um ateliê para 

famílias com crianças dos 3 aos 12 anos onde se partiu à descoberta da ciência presente 

em nuvens coloridas, tornados na garrafa, neve artificial, arco-íris entre outras 

experiências. O primeiro dia de abril “a Ciência dá as boas vindas à primavera” convidou 

miúdos e graúdos a uma atividade de observação de plantas e aprendizagens sobre hortas 

de varandas. 

 COMEMORAÇÕES – DIA NACIONAL DOS CENTROS HISTÓRICOS. 

O Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha acolhe desde o dia 29 de março, Dia 

Nacional dos Centros Históricos, a Exposição “À Descoberta dos Centros Históricos”, uma 

mostra de fotografia relativa aos trabalhos apresentados no âmbito do Desafio 

Fotográfico “Algarve Genuíno”, subordinado ao tema: “À Descoberta dos Centros 

Históricos”. Na edição deste ano os vencedores foram: 1º lugar: Diogo Correia; 2º lugar: 

Vanda Oliveira; 3ºlugar: Agostinho Teixeira, reservando ainda uma Menção honrosa 

especial Centro Histórico de São Brás de Alportel atribuída a Carolina Custódio. 
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iii. “II ENCONTRO DE TRADIÇÕES E MEMÓRIA” 

No dia 11 de março, o Museu do Trajo abriu portas ao II Encontro “Tradições e Memória”, 

uma iniciativa promovida pelo Rancho Típico Sambrasense, em parceria com a Câmara 

Municipal, a Junta de Freguesia e o Museu do Trajo. A Tradição Musical do Barrocal 

Algarvio foi o tema de abertura, apresentado por Hélder Faustino Raimundo, docente da 

Universidade do Algarve, seguindo-se uma conversa com Rui Soares, Presidente da 

Direção da Associação Internacional de Paremiologia, sobre o estudo dos provérbios. 

Cristina Fé Santos, da Universidade de Évora, e o arquiteto Vítor Ribeiro trouxeram ao 

encontro os 40 anos de história da Pousada de São Brás enquanto o Professor Doutor José 

d’Encarnação desvendou curiosidades sobre os Canteiros de São Brás, uma herança a 

preservar. Otília Eusébio, Presidente da Direção da Associação das Terras e das Gentes da 

Dieta Mediterrânica encerrou a sessão com um interessante discurso sob o tema: “A 

Cozinha é uma Farmácia”.  

Todas estas interessantes palestras contribuíram para a valorização, partilha e 

preservação do património cultural são-brasense e do Algarve. 

 

iv. PROGRAMA 365 ALGARVE. 

| ENCONTROS DO DEVIR – Cidades Utópicas, Cidades Possíveis| 

Os Encontros do Devir- Cidades Utópicas, Cidades Possíveis, marcaram presença em São 

Brás de Alportel com duas sessões distintas, numa organização da DevirCapa, com o 

apoio do município, Programa 365 Algarve e Turismo de Portugal. A primeira sessão 

realizou-se no passado dia 29 de março, no Museu do Trajo e apresentou um ciclo de 

documentários sobre a “Descaraterização vs Identidade Territorial”, seguindo-se no dia 31 

de março, um “conversatório” centrado no diálogo e partilha sob o tema “Turismo 

massificado – implosão como solução?”. 

 

| APOIO – ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 200,00 (duzentos 

euros), à Associação Musical do Algarve para efeitos de divulgação do 32.º Festival 

Internacional de Música (FIMA), evento integrado no Programa “365 Algarve”. 

(Reunião – 07/03/2017) 
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v.  REDE AZUL – REDE DE TEATROS DO ALGARVE| ESPETÁCULO LEÔNCIO & LENA 

A Rede AZul - Rede de Teatros do Algarve é uma rede informal que tem por missão 

programar e apoiar a criação e a produção cultural regional, tendo em vista a circulação 

artística na região, rentabilizando as infraestruturas existentes e reforçando a oferta 

cultural regional, assim como permitir receber no Algarve produções nacionais e 

internacionais. 

No âmbito desta Rede, da qual o Município de São Brás de Alportel faz parte, e aquando 

das Comemorações do Dia Mundial do Teatro, o Cineteatro São Brás acolheu no passado 

dia 18 o espetáculo “Leôncio & Lena”. Esta peça foi a vencedora do 1º convite de criação 

lançado pela Rede Azul e tem por inspiração o texto de Büchner transversal a todas as 

gerações e sociedades. 

vi. GALA “SÃO BRÁS A DANÇAR”. 

A Associação São Brás Bailando celebrou o Dia do pai, 19 de março, com uma “Gala de 

Dança – São Brás a Dançar”, um espetáculo que teve lugar no Pavilhão Municipal Dr. José 

de Sousa Pires e que deu a conhecer os diferentes estilos de dança dinamizados pela 

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

vii. ESPETÁCULO “TEMPESTADE NUM COPO D’ ÁGUA”. 

No dia 1 de abril, e a culminar as celebrações do Dia Internacional do Teatro (27 de 

março), o Cineteatro São Brás abriu portas ao teatro de revista “Tempestade num Copo 

d’Água”, protagonizado por Carlos Cunha e Marina Mota. 

viii. INSTALAÇÃO “SANTA CRUZ” 

No dia 30 de março, no âmbito das Comemorações do 95.º Aniversário da primeira 

travessia aérea do Atlântico Sul, o Município inaugurou a instalação artística “Santa Cruz”, 

réplica do avião que levou Gago Coutinho e Sacadura Cabral a alcançar Rio de janeiro, no 

Brasil, nesta travessia histórica.  

O monumento que homenageia a coragem e ousadia dos dois heróis nacionais é uma 

obra de autoria de Carlos de Oliveira Correia e respeita as dimensões reais do hidroavião, 

com uma altura de 3,7 metros e 14 metros de envergadura. A peça de arte pública foi 

ofertada pelo artista ao município de São Brás de Alportel, onde Gago Coutinho tem 

ligações familiares está, a partir de agora, instalada no jardim das Piscinas Municipais 
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Cobertas, junto à Rua Dr. Alberto de Sousa, para perpetuar a História de Portugal no 

concelho de onde é natural a família paterna de Gago Coutinho. 

Execução de base e instalação de réplica do avião “ Santa Cruz” nos espaços exteriores 

das piscinas municipais cobertas de São Brás de Alportel, levada a cabo por empresas são-

brasenses, teve um custo de 11.972,35 € acrescido de iva. 

 

ix. APOIO A INVESTIGADORES A DESENVOLVER ESTUDOS EM SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal apoia regularmente investigadores nacionais e estrangeiros que 

ambicionam desenvolver os seus projetos/ estudos científicos em São Brás de Alportel, 

nomeadamente no Museu do Traje, mediante um acordo de disponibilização periódica de 

residência de acolhimento, em espaço do Centro de Apoio à Comunidade.  

x. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração que 

tem por objeto estabelecer uma parceria entre o Município e a Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, através do Museu do Trajo, com vista ao desenvolvimento de 

atividades no âmbito da dinamização cultural, na qual se inclui a 2.ª edição da Recriação 

Histórica “São Braz d’Alportel, 1914: Uma Viagem no Tempo”. 

(Reunião – 21/02/2017) 

xi. FEIRA DA SERRA DA SERRA 2017 

|CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA| 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte constituição para a 

Comissão Organizadora da Feira da Serra 2017:   

– Vítor Manuel Martins Guerreiro, Presidente;  

– Marlene de Sousa Guerreiro, Vice-Presidente;  

– Acácio José Madeira Martins, Vereador a Tempo Inteiro;  

– Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão Administrativa Municipal;  

– Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva – Técnica Superior;  
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– Maria de Fátima Lopes Guerreiro – Assistente Técnica.”  

|APRESENTAÇÃO PÚBLICA| 

No âmbito da participação do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017, foi realizada 

uma sessão de apresentação da 26ª edição da Feira da Serra 2017 no dia 16 com recurso a 

breve descrição do evento, vídeo promocional e momento de degustação de vinhos, o 

tema desta edição. 

 

xii. APOIO À PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros) à Paróquia de São Brás de Alportel, para ajudar a fazer face às 

despesas inerentes à organização da Procissão dos Passos e Procissão de aleluia, 

procissões de maior dimensão e que requerem acompanhamento musical. 

 

 (Reunião – 04/03/2017) 

 

xiii. APOIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 4.000,00 

(quatro mil euros) à Associação Cultural Sambrasense para fazer face às despesas 

inerentes à elaboração do tapete de flores naturais e à animação da tarde cultural. A Festa 

das Tochas Floridas é uma manifestação cultural de cariz religioso e de grande 

importância turística para o município que traz todos os anos milhares de visitantes a São 

Brás de Alportel. 

 (Reunião – 04/03/2017) 

xiv. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL 2017. 

Tendo em consideração as Normas de Atribuição de Apoio Financeiro - Carnaval 

Tradicional 2017, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

apoio financeiro às associações participantes, num total de € 2.723,31. As associações 

locais mostraram uma vez mais grande dinâmica associativa contagiando tudo e todos 

neste Carnaval Tradicional que traz cada vez mais visitantes a São Brás de Alportel. 

 (Reunião – 04/03/2017) 
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X. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO 

No edifício da Biblioteca Municipal existe um espaço destinado a bar, espaço de convívio 

que visa garantir um maior conforto e bem-estar aos seus utentes. De modo a garantir o 

seu funcionamento foi proposta a hasta pública para arrematação do direito de 

exploração do bar, no dia 4 de abril, pelas 15h00, no edifício paços do Concelho, com base 

de licitação de 100,00€ e lanços subsequentes no valor mínimo de 25,00€. 

 

ii. AUTARQUIA INOVA – ROADSHOW DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

O Salão Nobre da Câmara Municipal foi palco da iniciativa Autarquia INOVA – Roadshow 

de empreendedorismo e inovação, promovida pelo CRIA - Divisão de Empreendedorismo 

e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg), Associação Empresarial 

da região do Algarve, em parceria com a AMAL- Associação de Municípios do Algarve, a 

Delegação regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o apoio da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Esta ação realizada no passado dia 3 de abril 

contou com a participação de diversas munícipes e representantes de empresas locais e 

teve por objetivo estimular iniciativas empreendedoras que resultem na criação de novas 

empresas e promover a incorporação de inovação. 

 

XI. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, abriu portas a inúmeras atividades no decorrer do mês de março: 

  “A Biblioteca Fora de Si”, marcou presença no Mercado Municipal, como 

habitualmente, nos dias 25 de fevereiro, 11 e 25 março, levando o mundo do 

conhecimento aos leitores, numa política de proximidade e valorização do livro e da 

leitura; 

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

com a participação da Twinscake, no dia 17 de fevereiro e a empresa “Glamour – Salão 

de Estética” no dia 18 de março; 
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 “Mostra de Artesanato”, com a participação de José Venceslau a 11 de março; 

  “Mostra de Produtos”, a 4 de março, com a participação de S&L Licores e Wolfgang 

Spengler; no dia 1 de abril com a participação de Fernando Encarnação; 

  “Demonstração Gastronómica” com a participação do Chef Sérgio Cipriano do 

restaurante 100tenário – Grill House Restaurant, no último sábado de fevereiro, dia 25 e 

o Chef  Mohan Singh Gurung do Restaurante Himalaia, no dia 25 de março; 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês de março de 2017, o Mercado Municipal, acolheu o 

mercadinho dos produtores onde os produtos locais marcam presença e fazem a delicias 

de quem por eles passa e / ou disfruta. 

iii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

No terceiro domingo de março, da 19, como usual, realizou-se a Feira das Antiguidades e 

Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a desvendar objetos 

diversos, por muitos encarados como verdadeiras relíquias a preservar. 

iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

O terceiro domingo do mês, 19 de março, trouxe também o habitual Mercadinho de 

Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara municipal, a ter lugar 

no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e produção local. 

 

XII. TURISMO. 

i. CICLO DE PASSEIOS NATUREZA 2017. 

Inspirado nos Sabores e Valores da Dieta Mediterrânica e sob o lema “Somos o que 

Comemos”, o Ciclo de Passeios Natureza de São Brás de Alportel partiu “À Descoberta da 

Dieta Mediterrânica”. Realizado habitualmente no último domingo do mês, neste caso dia 

26 de março, este passeio temático contou com a orientação do sociólogo Jorge Queiroz 

e da especialista em hortifruticultura, engenheira Ana Arsénio.  

Nesta edição partiu-se à descoberta da dieta mediterrânica, um conceito que resulta do 

cruzamento  e do diálogo de civilizações que marcaram o passado de toda a região do 

Algarve. É sobre este passado comum que se ergueu um valioso património com 

identidade e memória, que vale a pena conhecer. Está  patente nas nossas raízes comuns  
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e na herança partilhada com os povos do mediterrâneo, e traduz-se naquilo que comemos 

e somos. 

 

ii. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2017. 

No sentido de dar continuidade à estratégia de promoção turística implementada pelo 

município, São Brás de Alportel voltou a marcar presença na nova edição da BTL – Feira 

Internacional de Turismo de Lisboa, realizada de 15 a 19 de março na FIL, em Lisboa.  

O município integrou uma vez mais o Espaço Algarve, com um espaço reservado à 

diversificada oferta turística do município entre outras valências. Esta participação 

integrou ainda duas apresentações alusivas à Feira da Serra 2017 e Recriação Histórica.  

A apresentação da Feira da Serra teve como dinâmica promocional uma breve 

apresentação do certame, seguida pela visualização de um vídeo promocional do evento, 

culminando com a degustação de produtos, em destaque para o vinho. A prova de vinho 

contou ainda com a partilha de conhecimentos vinícolas por um especialista. 

A apresentação da Recriação Histórica 1914 – Uma Viagem no Tempo contou com uma 

breve descrição do evento e a apresentação/desfile de diversos elementos trajados ao 

rigor da época e ainda a visualização do vídeo promocional. 

 

XIII. DESPORTO. 

i. TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL – UCI C2. 

A renovada Pista do Arimbo foi o palco escolhido para dar início à Taça de Portugal de 

Downhill 2017, nos passados dias 3, 4 e 5 de março. Um evento desportivo que trouxe a 

São Brás de Alportel centenas de atletas nacionais e internacionais da modalidade para a 

primeira prova da mais alta competição a nível nacional. 

A organização desta primeira etapa da Taça de Portugal de Downhill resulta uma vez mais 

da parceria entre a Associação X Dream Blasius, a Câmara Municipal e a Federação 

Portuguesa de Ciclismo. 

ii. DESPORTO ADAPTADO | FORMAÇÃO “ANDEBOL PARA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”. 

O município acolheu no passado dia 1 de março, a ação de formação “Andebol para a 

Deficiência Intelectual”, a ter lugar no Pavilhão Municipal. Esta iniciativa organizada pela 

Associação de Andebol do Algarve, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual e Federação de Andebol de Portugal, em estreita colaboração com a Câmara 
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Municipal de São Brás de Alportel promoveu a modalidade do andebol, enquanto prática 

desportiva acessível para todos. 

Esta ação, composta por vertente prática e teórica, visou sensibilizar para a prática do 

andebol não apenas para deficientes motores, mas também para deficientes de foro 

intelectual, dando a conhecer especificidades do treino para a prática da modalidade. 

iii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE- 4º CONVÍVIO PIT BIKES. 

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 de € 300,00 (trezentos euros), 

a pagar no prazo de 60 dias. Este apoio financeiro visou fazer face às despesas inerentes à 

organização do 4º Convívio Pit Bikes realizado no passado dia 12 de março. Este eventos 

desportivo acolheu centenas de atletas, provenientes de diferentes zonas do país para um 

convívio promotor dos desportos motorizados de 2 rodas. 

iv. CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MARCHA/CORRIDA PELO ALGARVE. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel continua a honrar a parceria estabelecida 

com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, mediante a cedência de 

transporte para a participação regular da Marcha/Corrida pelo Algarve. Em março, a 

autarquia facultou transporte para a Marcha/Corrida de dia 12, com destino a Vaqueiros. 

v. APOIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS. 

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 de € 800,00 (oitocentos euros), 

de modo a apoiar as despesas inerentes com a deslocação da Equipa no decorrer da 

Participação na Taça Nacional de Futsal Seniores Femininos que se irá realizar nos dias 24 

a 26 março de 2017 em Ponta Delgada-Açores.  

(Reunião – 21/03/2017) 

 

vi. APOIO À ASSOCIAÇÃO X DREAM BLASIUS 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros) à Associação XDream Blásius, de modo a apoiar a 

participação do atleta José Salgueiro, Master 50, no campeonato Mundial de Enduro 

EWS, etapa da Madeira, a realizar 13 e 14 de maio, elevando o nome do município a nível 

mundial. 
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(Reunião – 21/03/2017) 

 

vii. APOIO AO AUTOMÓVEL CLUBE DO ALGARVE 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio ao Automóvel Clube 

do Algarve, com vista a garantir a participação do piloto são-brasense Diogo Gago nas 

competições internacionais, no valor de € 5000,00 (cinco mil euros).   

 (Reunião – 04/03/2017) 

 

 

XIV. RENOVAÇÃO URBANA 

i. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) 

|VALORIZAÇÃO DO QUARTEIRÃO 4 OLHOS | 
 

No âmbito da estratégia de requalificação de edifícios e refuncionalização do Quarteirão 4 

Olhos a Câmara Municipal deu início ao procedimento, mediante o levantamento 

topográfico, da arquitetura do edificado existente e espaços verdes interiores. 

Encontrando-se neste momento em curso a preparação do procedimento para a 

concretização do projeto de toda a área em acordo com a ação programática dos 2 planos 

de ação aprovados na mesma área PADRE - Plano de Ação de Desenvolvimento dos 

Recursos Endógenos e PARU - Plano de Ação de Regeneração Urbana. 

|REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO| 
 
Encontra-se em curso a execução da obra de Requalificação do Largo de São Sebastião e 
ruas adjacentes. As obras decorrem a bom ritmo prevendo-se a conclusão desta obra de 
maior importância para o desenvolvimento e qualidade de vida dos são-brasenses 
durante o mês de maio. 
 
Esta obra visa substituir as infraestruturas obsoletas, intervir na conservação e 
manutenção do monumento ao Bernardo Passos, assim como realizar trabalhos de 
plantações arbóreas, inserção de mobiliário urbano digno, luminárias e um jogo de água. 

|ESPAÇO MEMÓRIA| 

Encontram-se em curso os trabalhos de Reabilitação do edifício n.º 4 da Rua Teófilo Braga 

para efeitos de criação do Espaço Memória do Município. Apesar de alguns 
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constrangimentos na execução da obra em pleno centro histórico, os trabalhos decorrem 

dentro da normalidade prevista. 

|OBRAS EM EDIFÍCIO MUNICIPAL - SEDE DE ASSOCIAÇÕES LOCAIS| 
 
As intervenções no edifício municipal, sede de 2 associações locais, na Rua Aníbal Rosa da 

Silva, prosseguem com o objetivo de melhorar as condições da cobertura do imóvel que 

apresentava alguns problemas de infiltração. As condições meteorológicas têm 

dificultado a execução dos trabalhos, o que levou ao pedido de prorrogação do prazo 

estipulado por mais 60 dias. 

ii. COMISSÃO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO 

A Comissão Municipal de Preservação e Revitalização  do Centro Histórico reuniu no 

passado dia 20 de março, para debater e acompanhar os projetos e obras referentes ao 

Centro Histórico. Foram objeto da reunião, o plano de ação e regeneração urbana, 

apreciação de projetos de investimento privado e conhecimento dos proprietários e 

residentes na zona de ARU - Área da Reabilitação Urbana do centro Histórico de São Brás 

de Alportel, a realização da 2ª edição da Recriação Histórica 1914 – Uma Viagem no 

tempo, entre outros assuntos. 

Seguiu-se posteriormente uma visita de trabalho, no dia 27 de março, ao “quarteirão 4 

Olhos”, propriedade do município, para intervenção no âmbito do plano de ação e 

regeneração urbana. 

iii. PARQUE DAS AMENDOEIRAS 

Encontra-se em execução a obra de criação do Parque das Amendoeiras, uma intervenção 

que tem sofrido alguns constrangimentos devido às condições meteorológicas que têm 

dificultado o ritmo dos trabalhos a executar, podendo eventualmente um ligeiro atraso na 

conclusão da obra. 

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

Participativo de 2015, tem por objetivo dignificar este espaço público, promover o 

ordenamento do estacionamento e criar um novo parque de lazer intergeracional. 

 

 

XV. OUTROS ASSUNTOS. 
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i. VOTOS DE LOUVOR. 

| Machadinhas: campeãs distritais e vencedoras da Taça do Algarve| 

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

Machadinhas, equipa de futsal feminino do Grupo Desportivo e Cultural de Machados 

(GDCM) campeãs distritais e vencedoras da Taça do Algarve, protagonistas de excelentes 

resultados, um voto extensível à Equipa Técnica e dirigentes do GDCM, aos pais, a todos os 

colaboradores do clube e a todos aqueles que em cada jogo nas bancadas apoiam 

incondicionalmente a equipa. 

(Reunião – 21/03/2017) 

 

 

| Associação IN LOCO classificada como Campeã das Zonas Áridas 2016, pelas Nações 

Unidas | 

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

IN LOCO por todo o trabalho desenvolvido no município, no país e além-fronteiras e pelo 

reconhecimento internacional obtido com o galardão “Dryland Champions 2016” 

(Campeões das Zonas Áridas) atribuído pela Comissão Nacional de Combate à 

Desertificação. Uma distinção anual, atribuída pela Organização das Nações Unidas, que 

visa enaltecer indivíduos, organizações ou empresas cujo trabalho contribua de forma 

relevante para a gestão sustentável das terras.  

 

(Reunião – 21/03/2017) 

| Artista e benemérito Carlos de Oliveira Correia| 

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

e benemérito cultural Carlos de Oliveira Correia, pela maravilhosa obra de arte realizada 

e generosamente ofertada ao município de São Brás de Alportel, que consistiu na réplica 

do avião que levou Sacadura Cabral e Gago Coutinho na 1ª travessia ao Atlântico Sul, 

no ano de 1922. Uma generosa oferta que respeita as dimensões reais do hidroavião 

histórico, e resulta de um aturado trabalho de 500 dias, que espelha a mestria e 

generosidade ímpar do autor. 

(Reunião – 21/03/2017) 
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São Brás de Alportel, 11 de abril de 2017 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


