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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE JUNHO 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 23 de abril de 2015. 

 

I. FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA. 

i. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Face à solicitação da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel de disponibilização 
de verba no âmbito da parceria da Comissão de Habitação e Ação Social, 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 € 6.000,00 (seis mil euros). 

(Reunião – 04/06/2015) 

ii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PARCERIA NO ÂMBITO DO 

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre 
a autarquia e a Associação In Loco no âmbito do desenvolvimento de serviços 
comunitários e que tem por objeto a prospeção, análise e captação de recursos 
financeiros que constituam uma oportunidade para apoiar o processo de 
desenvolvimento do concelho. Contempla ainda a preparação de candidaturas e 
apresentação das mesmas, no âmbito do Programa Portugal 2020 ou outros, com a 
respetiva justificação das necessidades de investimento, do desenho concetual das 
intervenções a realizar e da formalização dos orçamentos requeridos em função das 
condições de elegibilidade de cada financiador. 

(Reunião – 04/06/2015) 

 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

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

CONVÍVIO E PARTILHA. 

Decorreram nos dias 13 e 20 de maio, integradas no calendário de sessões do projeto 
de intervenção comunitária “Envolve”, sob orientação do Gabinete Municipal de 
Proteção Civil e Defesa da Floresta, duas sessões de informação no âmbito da 
“Proteção civil: como estar mais protegido? Prevenção: Missão de todos!”, 
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respetivamente no espaço sede no Grupo Desportivo e Cultural de Machados e no 
Centro Museológico do Alportel. 

No mês de junho, e até ao presente momento, a sessão de informação decorreu no 
dia 17, na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, estando ainda prevista 
outra sessão para o dia 24, no Centro Museológico do Alportel. 

ii. PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 2015. 

No âmbito da prevenção contra incêndios para o ano de 2015, encontram-se já em 
curso distintas iniciativas passíveis de serem enquadradas em Plano de Ação, tendo 
em consideração a premência de se preservar uma área muito relevante do nosso 
concelho, não apenas pela dimensão envolvida mas essencialmente pela sua 
relevância económica e social. 

| PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DECIF (DISPOSITIVO ESPECIAL DE 

COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS) PARA O ANO 2015 | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de colaboração, 
assinado pelo Presidente da Câmara no dia 14 de abril de 2015 celebrado entre as 
Câmaras Municipais do Algarve, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Federação 
dos Bombeiros do Algarve e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários 
também do Algarve. 

(Reunião – 05/05/2015) 

| PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O REGIMENTO DE INFANTARIA N.º 1 – VIGILÂNCIA PARA 

DEFESA DA FLORESTA NA SERRA DO CALDEIRÃO | 

Tendo em consideração os 2/3 de serra que constituem o território de São Brás de 
Alportel, e que representam uma das principais fontes de riqueza económica, sendo 
promotores do equilíbrio ecológico e mesmo da coesão social, a câmara municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo com vigência para Defesa da 
Floresta na Serra do Caldeirão no período de 03/07 a 31/08/2015, com o Regimento de 
Infantaria n.º 1, em complemento às competências na área da proteção civil e com 
vista a assegurar maior eficácia no âmbito da prevenção de incêndios florestais, por 
conseguinte a diminuir a probabilidade de ocorrência destes. 

A celebração do protocolo em causa inspira-se na medida da pro-atividade das 
entidades responsáveis, no princípio da segurança das populações e na defesa do 
património natural, e tem como objetivo principal assegurar o aumento da vigilância 
florestal na Serra de São Brás de Alportel, durante o período crítico. 

(Reunião – 04/06/2015) 

iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AHBV DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Na sequência de um pedido formulado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de São Brás de Alportel a solicitar um apoio financeiro extraordinário para 
fazer face às despesas decorrentes da remodelação das camaratas do Quartel dos 
Bombeiros, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) 
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do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de 
€ 3.000,00 (três mil euros). 

(Reunião – 16/06/2015) 

iv. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BERMAS. 

| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO | 

No âmbito do Plano Municipal de Proteção Civil e em acordo com o estabelecido em 
protocolo entre o Município e a Associação de Produtores Florestais da Serra do 
Caldeirão, iniciaram-se as ações de limpeza de bermas e valetas dentro dos núcleos 
habitacionais da serra e barrocal como forma de proteger as habitações do perigo de 
incêndio florestal, assim como inundações, com a chegada das primeiras chuvas 
devido aos detritos vegetais e outros materiais inertes, que durante a estação seca se 
depositam ao longo das valetas das vias de comunicação, também contribuem para 
situações de obstrução dos canais de escoamento. 

No entanto, a autarquia recomenda que cada cidadão deve também assegurar a 
limpeza das suas propriedades no redor das habitações e a desobstrução dos sistemas 
de escoamento das águas pluviais dos quintais ou varandas e a limpeza de bueiros, 
algerozes e caleiras dos telhados das habitações. 

| ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA AUTARQUIA | 

O município de São Brás de Alportel durante o mês de junho procede à limpeza de 
bermas dentro dos núcleos habitacionais nos diversos sítios do Concelho, 
essencialmente nos sítios do Barrocal. Procedendo à limpeza de bermas e 
manutenção de valetas conseguindo assim assegurar a proteção às habitações na 
época crítica de incêndios e ao mesmo tempo contribuir para a imagem limpa e de 
beleza dos nossos sítios rurais. 

| CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 

Relativamente ao plano geral de manutenção e limpeza de bermas foi adjudicado à 
empresa Daniel dos Santos Rodrigues pelo valor de 12.720€ + IVA a execução de 38 
km de caminhos conseguindo assim a Autarquia abranger a maioria dos caminhos 
municipais e secundários do Concelho. Estando em execução desde o início de Junho 
e prevendo-se que até meados de Julho ficará concluído. 

 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. ALARGAMENTO DO CAMINHO MUNICIPAL 1204. 

Foi concluída a 1.ª fase da intervenção do alargamento do caminho municipal 1204 de 
acesso à Escola dos Vilarinhos e ao local. 
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A requalificação do caminho do “Carrascal” junto à escola dos Vilarinhos foi mais um 
projeto executado no âmbito da defesa das Escolas do campo. 

Mediante um acordo firmado com os proprietários dos terrenos confinantes com o 
caminho da escola, esta obra irá beneficiar todos os utilizadores e melhorar a 
qualidade de vida no espaço envolvente. Os trabalhos integram a demolição e 
reconstrução de muro existente, permitindo um alargamento de via e a criação de um 
núcleo de estacionamento. 

Esta obra foi adjudicada, pelo montante de 16.095,40 € (IVA incluído), à entidade 
Sérgio Caiado Raminhos Lda. 

ii. MURO DE CONTENÇÃO NA ENTRADA DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Foi concluída, por administração direta, a reparação do Muro de Contenção da Escola 
Secundária José Belchior Viegas. 

Uma obra que vem garantir a segurança de todos aqueles que frequentam esta escola 
diariamente. Já em 2014 a Autarquia em colaboração com o Agrupamento executou o 
circuito acessível desde a entrada da escola percorrendo todos os edifícios da mesma. 
Este ano, estando em perigo eminente de derrocada o muro de entrada da Escola, a 
Autarquia predispôs-se de imediato a realizar as obras necessárias para garantir a 
segurança do espaço envolvente. 

Os trabalhos executados incluíram a demolição de muro existente e a construção de 
novo muro em betão armado material mais resistente e adequado à realidade 
existente no local. 

Mais uma vez evidencia-se a prioridade do executivo em garantir toda a segurança e 
bem-estar a todos os alunos, professores e outros utilizadores do espaço. 

iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

Tendo em consideração que os alunos dos Cursos Profissionais nas áreas de 
Cozinha/Pastelaria da Escola Secundária José Belchior Viegas realizam, nos meses de 
junho e julho, formação prática em contexto trabalho em unidades hoteleiras da 
região e que esses estágios são de frequência obrigatória, sendo que a realização 
nestes locais acrescenta uma mais-valia para o currículo destes alunos, a câmara 
municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o subsídio de € 3.363,85 (três mil 
trezentos e sessenta e três euros e oitenta e cinco cêntimos) para fazer face às 
despesas com as deslocações, solicitado pelo Agrupamento de Escolas José Belchior 
Viegas. 

(Reunião – 04/06/2015) 

iv. PRÉMIO LITERÁRIO JUVENIL JOSÉ BELCHIOR VIEGAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar uma proposta de 
relançamento do Prémio Literário Juvenil João Belchior Viegas, dada a sua 
importância enquanto elemento promotor da leitura nos mais jovens. 
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Dado que se trata de uma iniciativa promovida por um familiar do benemérito João 
Belchior Viegas, a Câmara Municipal deverá encetar conversações no sentido de 
promover este relançamento ou criação de uma iniciativa similar em novo formato, 
adaptado à realidade atual. 

(Reunião – 19/05/2015) 

 

 

IV. AÇÃO SOCIAL. 

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

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 
carenciadas para ano letivo 2014/2015 e por solicitação do agrupamento de escolas de 
São Brás de Alportel de atribuição de apoio para material escolar, senhas de refeitório 
e valores de prolongamento de horário aos alunos de escalão A e B, a câmara 
municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do art.º 33º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os pedidos formulados pelo 
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 21/04/2015) 

ii. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ASSOCIAÇÃO 

EXISTIR. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar 
entre a Câmara Municipal e a Associação Existir, no seio do qual foi possível acolher, 
em estágio, no Gabinete de Comunicação da autarquia, um jovem são-brasense, com 
mobilidade reduzida, tetraplégico, que frequentou uma ação de formação naquela 
associação e obterá desta forma a sua qualificação profissional.  

A realização destes estágios integra os objetivos do Plano Municipal “São Brás de 
Alportel acessível para todos”. 

(Reunião – 05/05/2015) 

 

 

V. SAÚDE. 

i. CONSULTAS DE DIETÉTICA E NUTRIÇÃO PARA COLABORADORES DA AUTARQUIA. 

Os colaboradores da Câmara Municipal de São Brás de Alportel usufruíram de um 
novo serviço de aconselhamento: consultas na área de Dietética e Nutrição, no âmbito 
de um projeto de estágio para a Ordem dos Nutricionistas. 
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A autarquia são-brasense reconhecendo a saúde enquanto um direito fundamental do 
ser humano, decidiu promover, junto dos seus colaboradores, intervenções individuais 
com o intuito de contribuir para o seu bem-estar e saúde, sendo a alimentação a base 
de toda a intervenção. 

Com esta iniciativa, o município pretendeu sensibilizar os seus colaboradores para a 
importância de uma alimentação salutar e diversificada, enquanto garantia para o 
bem-estar físico e mental de cada um, elemento essencial para alcançar uma melhor 
qualidade de vida e mais felicidade.  

No âmbito do estágio desenvolvido na Câmara Municipal, ocorreu também um 
trabalho junto e conjunto com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas em 
diversas vertentes, como seja a análise de ementas praticadas nos refeitórios 
escolares, na organização de ações de sensibilização sobre prevenção da saúde junto 
dos alunos, ou através de formações para pais e encarregados de educação do pré-
escolar e 1.º ciclo sobre a alimentação e a sua importância para o desenvolvimento da 
saúde. 

ii. CMRSUL – PEDIDO DE REUNIÃO. 

Tendo em consideração a redução da capacidade instalada do Centro de Medicina e 
Reabilitação do Sul, em internamento e em ambulatório, grandemente constrangedor 
no acesso aos cuidados de saúde especializados que aí se prestam e com vista a 
melhor ser informada acerca da situação atual, bem como do pretendido em termos 
de intervenção no futuro próximo, a câmara municipal solicitou reunião como Ministro 
da Saúde em 12-05-2015. Em 15-05-2015 foi informada que atendendo ao assunto em 
si, havia sido remetido para o Secretário de Estado da Saúde. 

A câmara municipal aguarda, até à presente data, agendamento da reunião solicitada 
pelo Ministério da Saúde. 

 

 

VI. JUVENTUDE. 

i. FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE. 

Com o intuito de incrementar a participação ativa dos jovens são-brasenses, no 
processo de construção de uma comunidade que se pretende mais inclusiva, mais 
solidária e mais feliz, e tendo consciência de que os jovens enfrentam duros desafios, 
olhando o futuro sem esperança, crescendo sob a ameaça do desemprego e lutando 
contra as crescentes dificuldades no acesso à formação e à construção de uma 
carreira; e num tempo em que os números da depressão e do suicídio jovem tomam 
valores assustadores, escondendo amargas histórias de vida, a Câmara Municipal 
entendeu ser necessário criar um novo espaço comum de diálogo e reflexão que 
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aproximasse a autarquia e a juventude do concelho, fomentando definição e 
desenvolvimento de novas políticas municipais de juventude. 

Com este objetivo foi criado o Fórum Municipal da Juventude de São Brás de Alportel, 
que integra jovens e grupos de jovens do concelho. Após a primeira reunião 
preparatória, o Fórum reuniu no passado dia 27 de abril no Salão Nobre da Câmara 
Municipal. 

ii. RESIDÊNCIA CRIATIVA 2015. 

No período de 11 a 14 de junho efetivou-se, na Oficina Municipal, antigo Lagar do 
Azeite – Parque Roberto Nobre -, a Residência Criativa 2015, no âmbito do projeto 
“Design e Ofícios”, onde se privilegia o elo entre a inovação e a tradição, na serra 
algarvia, potenciando a transmissão do conhecimento de técnicas artesanais e ofícios 
tradicionais, a valorização das matérias-primas naturais e locais, o incentivo à nova 
produção, de forma consciente e sustentável. 

Esta iniciativa colocou jovens criativos e mestres artesãos a criarem, conjuntamente, 
os seus projetos. 

Trata-se de uma iniciativa que vai já na sua 5.ª edição, fruto de uma parceria entre a 
Câmara Municipal de São Brás de Alportel e a Associação de Designers do Sul. 

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

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

As Férias Desportivas apresentam-se como uma excelente opção para quem procura 
atividades dinâmicas. Entre os dias 22 de junho e 17 de julho, os jovens participantes 
poderão experimentar várias modalidades desportivas e gastar as energias 
acumuladas durante a época escolar. 

Animação também não vai faltar nas Férias Divertidas, com ateliês de leitura, 
expressão plástica, passeios entre muitas outras iniciativas, a ter lugar de 13 de julho a 
28 de agosto. 

No Bairro João Rosa Beatriz o projeto Linka-te 5G promove as oficinas de ocupação de 
tempos livres, direcionadas para os jovens residentes do bairro e que apresentam 
carências sociais específicas. Durante os meses de verão estas crianças e jovens vão 
ter acesso a workshops de música, teatro, escrita, informática, aulas de natação, idas à 
piscina, entre muitas outras iniciativas. 

Também o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 
Junta de Freguesia de São Brás de Alportel colabora na animação das férias dos mais 
pequenos, com o Sítio dos Graúdos – Centro de Férias e Lazer destinado às crianças 
dos 3 aos 6 anos, com atividades lúdico-pedagógicas e muitos momentos desportivos, 
para o período entre 13 de julho e 28 de agosto. 
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De 20 a 27 de julho, decorrerá ainda a 1.ª edição do Campo de Férias “Férias Criativas”, 
a ter lugar no Centro de Artes e Ofícios, uma iniciativa promovida pela Associação de 
Designers do Sul, com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

iv. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O CCD PARA O “SÍTIO DOS GRAÚDOS”. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de 
colaboração, a celebrar entre a Câmara Municipal e o CCD – Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 
Alportel para a dinamização do Centro de Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos. Uma 
resposta de apoio às famílias com crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 
6 anos de idade. 

(Reunião – 16/06/2015) 

 

 

VII. INTERCULTURALIDADE. 

i. MERCADINHO INTERCULTURAL. 

Realizou-se na manhã do dia 23 de maio, no espaço do Mercado Municipal, o V 
Mercadinho Intercultural: Mostra de Artes e Sabores do Mundo, uma iniciativa do 
Município, com a coordenação do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes. 

Apresentou-se como um ponto de encontro entre as diversas nacionalidades que 
convivem no território são-brasense, num espaço de partilha onde a música, dança, 
artesanato e gastronomia são os embaixadores convidados para uma manhã bem 
colorida e repleta de animação, que é já uma referência imperdível para as 
comunidades residentes no concelho. 

A 5.ª edição desta iniciativa constituiu uma vez mais o ponto alto da Quinzena 
Intercultural, programa de iniciativas promovidas na segunda quinzena de maio, com 
o objetivo de promover a melhor integração das comunidades imigrantes e a inclusão 
social, num município cada vez mais plural e inclusivo. 

ii. PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES. 

Encontra-se em desenvolvimento a elaboração do Plano Municipal de São Brás de 
Alportel para a integração de Imigrantes, cujo objetivo reside na atualização do 
diagnóstico da situação dos imigrantes residentes no concelho. Prevê, ainda, a 
construção de um conjunto de medidas de promoção da inclusão desta população, 
para o período de 2015 a 2017. 

A apresentação e discussão da versão preliminar do Plano Municipal, junto das 
comunidades imigrantes, decorreram no Salão Nobre da Câmara Municipal no 
passado dia 25 de maio, constituindo o II Fórum de Imigrantes. 
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Este Fórum representou a fase final do projeto de elaboração do Plano Municipal que 
contou com a participação da comunidade estrangeira residente no concelho são-
brasense. 

Com uma população estrangeira de mais de 10% da população total, São Brás de 
Alportel afirma-se como um concelho multicultural e preocupado em melhor integrar 
aqueles que deixaram a sua terra natal para vir morar no coração do Algarve. 

A sessão deu a conhecer um projeto pioneiro na região, na luta pelo bem-estar da 
comunidade imigrante, através de um Plano Municipal elaborado a partir das ideias e 
sugestões da própria comunidade à qual se destina. 

 

 

VIII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CADASTRO PREDIAL. 

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

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

Semanalmente reúne na Câmara Municipal a Comissão de Acompanhamento, que 
integra elementos da Secção Local de Finanças de São Brás, da Conservatória e da 
Câmara Municipal. 

ii. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E ARRUAMENTO ENTRE O CENTRO ESCOLAR, O PARQUE 

DESPORTIVO E A ROTUNDA DA CIRCULAR NORTE, 3.1. 

Iniciou-se a 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 pretende melhorar a fluidez 
do trânsito nesta zona do centro urbano são-brasense, bem como facilitar as ligações 
entre as infraestruturas desportivas existentes com a criação de uma ciclovia e 
percurso pedonal. Incluirá, 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 os problemas de 
congestionamento de trânsito sentidos principalmente nas horas de entrada e saída 
dos jovens estudantes. 
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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. 

iii. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

A Fase 3.2 da Circular Norte compreende o último troço desta obra e deverá estar 
concluída no terceiro trimestre do corrente ano. 

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

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

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

Encontra-se em bom ritmo de execução os trabalhos de arranjo paisagístico da zona 
norte da Avenida da Liberdade, onde se inclui intervenção nos muros, passeios, 
lugares de estacionamento de veículos, bem como ainda colocação de mais 
contentores no subsolo. Esta intervenção integra 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), prevendo-se o seu término até julho do corrente ano. 

v. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE COM LIGAÇÃO À CIRCULAR NORTE - FASE 3.2. 

Iniciaram-se 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 2014. 

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

vi. REABILITAÇÃO E CALCETAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO – 6ª FASE. 

Encontra-se em conclusão a obra de Reabilitação e Calcetamento do Centro Histórico 
– 6ª Fase, adjudicada à entidade J.J. Brito Lda., pelo montante de 90.818,13 € (IVA 
incluído). É mais um passo para a recuperação e dignificação do nosso centro histórico 
tornando-o acessível a aprazível para os visitantes mas essencialmente para os 
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residentes, tratando-se de uma fase decisiva na execução do Plano de Revitalização 
do Centro Histórico. 

vii. ACESSIBILIDADE AO JARDIM DA VERBENA. 

Dado que a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na 
qualidade de vida das pessoas, o município conseguiu com a construção do circuito de 
acessibilidade à zona de espetáculos da Verbena ultrapassar mais uma “barreira”, 
contribuindo decisivamente para um maior reforço na construção de uma Vila 
acessível para todos.  

Os trabalhos englobados na obra de Reabilitação e Calcetamento do Centro Histórico 
– 6ª Fase, constaram da construção de uma rampa que permite o acesso à zona de 
espetáculos a pessoas com mobilidade reduzida. 

viii. CAMINHOS RURAIS. 

A autarquia, por administração direta, tem promovido a manutenção, reparação e 
requalificação em diversos caminhos dos sítios rurais do Concelho, permitindo, deste 
modo garantir a acessibilidade às habitações existentes e evidenciar a todos os 
munícipes a preocupação do Município em manter as condições necessárias para 
quem vive ou pretender viver no campo. 

ix. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO INE/MUNICÍPIOS (BASE GEOGRÁFICA DE REFERENCIAÇÃO 

DE INFORMAÇÃO – BGRI 2011). 

Tendo em consideração o compromisso assumido pelo INE nos Protocolos de 
colaboração celebrados com as câmaras municipais, com vista à construção e 
atualização de uma infraestrutura geográfica de suporte à realização de operações 
estatísticas no âmbito do sistema Estatístico Nacional, bem como a relevância que 
assume a disponibilização, neste momento, dos Dados Geográficos e alfanuméricos 
da Base Geográfica de Edifícios dos Censos de 2011 por município, informação que 
será facultada em área de acesso restrito, no Portal do INE, e ainda o interesse em 
aceder a este canal de partilha de informação, o executivo municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração com o INE. 

(Reunião – 05/05/2015) 

 

 

IX. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. “COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE“. 

Decorreu no dia 23 de maio, na Quinta do Peral, a Comemoração do Dia Internacional 
da Biodiversidade, na qual se promoveu à inventariação da biodiversidade do percurso 
“Caminho da Escola”. 
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ii. “CICLO DE PASSEIOS NATUREZA”. 

No dia 26 de abril, o Passeio Natureza subordinou-se ao tema “O voo da liberdade”. 

Em Portugal, abril significa liberdade… É primavera e além do colorido das flores, o 
chilrear dos passarinhos anuncia também uma nova vida. No sítio de Javali um 
pequeno percurso pedestre intitulado “O Ninho”, reúne em si todos estes valores: o 
valor da vida, o valor da liberdade e o da natureza, tendo sido criado no âmbito do 
programa de valorização do património “Memórias da Terra”. 

“Quando a terra se ri nas flores” foi o tema do Passeio Natureza 2015 realizado no dia 
31 de maio, organizado pela Câmara Municipal e orientado por Nelson Fonseca. 

A Estação da Biodiversidade da Ribeira de Alportel constitui um lugar com elevada 
variedade de comunidades, habitats e ecossistemas. Atingido pelo incêndio de 2012, 
este espaço ergueu-se de novo, demonstrando o poder da regeneração natural, 
abrigando inúmeras borboletas, libelinhas e pequenos anfíbios, numa harmonia de 
sons e cores, para deleite da ciência e para todos nós. À beira serra, desde o lugar de 
Vale de Estacas até ao Arimbo (Bico Alto), no mês mais precioso do calendário, 
quando a terra se ri nas flores. 

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

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental - Quinta do Peral mantém uma 
programação regular muito diversificada com um ciclo de atividades dirigidas às 
famílias, que são um dos eixos fundamentais do programa “Era uma Vez… Histórias 
para toda a Família”. 

 Oficina de Musica para as crianças. 

Realizaram-se no dia 9 de maio, na Quinta do Peral, duas sessões de MúsicA´brincar 
destinadas a crianças até aos 4 anos. 

 Sábados na Quinta. 

Os Sábados na Quinta, no termo do mês de maio, concretamente a 2 e 16, foram 
dedicados a conhecer o Moinho de Vento do Bengado e a aprender a fazer papel 
reciclado, enquanto em junho as crianças foram desafiadas a participar nas rotinas dos 
animais da Quinta! 

 Teatro de Fantoches. 

O Teatro de Fantoches decorreu nos dias 18 de abril e 16 de maio com a participação 
das atrizes Anabela Viegas, Maria José Carocinho e Marion Rexrodt. 

iv. ATRIBUIÇÃO DE SELO DE QUALIDADE PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS. 

O município de São Brás de Alportel recebeu no dia 23 de abril, o Selo de Qualidade 
pelo Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos numa cerimónia integrada no 9.º Fórum 
Nacional de Resíduos, que teve lugar em Lisboa. É de referir que é a primeira vez que a 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) atribuiu uma 
distinção pela boa gestão dos resíduos urbanos. 
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Esta distinção resultou do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Câmara 
Municipal, na aposta de uma política que valoriza o ambiente e privilegia a 
sustentabilidade ambiental, bem como da dedicação e empenho dos funcionários 
deste setor, em prol da garantia de uma maior qualidade de vida para a comunidade 
são-brasense.   

O Selo de Qualidade, atribuído pela primeira vez no setor dos resíduos urbanos, foi 
designado por um júri constituído pela ERSAR, Jornal Água&Ambiente, Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos e 
pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

v. DIA MUNDIAL DO AMBIENTE. 

No Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, a Quinta do Peral foi visitar o Mercado 
Municipal e levou interessantes informações, divertidas tartarugas e um saboroso 
bolinho que foi cozido a forno solar! 

 

 

X. CULTURA. 

i. COMEMORAÇÕES DA REVOLUÇÃO DO 25 DE ABRIL. 

Decorreu junto ao edifício dos Paços do Concelho, pelas 10h, do dia 25 de abril, a 
cerimónia solene do hastear da bandeira que contou com a presença de 
representantes dos vários órgãos autárquicos e da comunidade são-brasense, tendo 
tido ainda a participação musical da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel. 

O programa comemorativo continuou pela noite com o espetáculo musical “João 
Afonso Canta Abril”. Com um encontro entre dois amigos: João Afonso e Rogério 
Cardoso Pires, que cruzam universos musicais partilhados numa empatia única, 
fizemos uma viagem musical e cultural, onde Rogério Pires abordou a obra de João 
Afonso e do seu tio e transportou-nos por um ”coral de missangas” vividos e 
imaginados por ambos.  

A envolvência emotiva e melodiosa do acordeão de Paulo Pires complementou 
harmoniosamente este quadro, a que se juntou a voz singular de Sónia Pereira, que 
ora declamou poemas de luta e liberdade, ora revisitou episódios menos conhecidos 
da vida de José Afonso, ora recordou o impacto da revolução dos cravos em São Brás 
de Alportel. 

ii. ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

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

No dia 29 de abril as obras das grandes poetisas portuguesas Sophia de Mello Breyner 
Andersen e Natália Correia foram os temas do mês do Clube de Leitura, na sala João 
Belchior Viegas; no dia 20 de maio, a sala João Belchior Viegas foi, de igual modo, o 
palco escolhido pelo Clube de Leitura para folhear os autores do novíssimo género 
literário – o microconto e o nanoconto, com a obra “Na Era Supersónica…”. 

 “Sábados fantásticos” 

Nas tardes de sábado, 2 de maio e 13/junho/15, decorreram os “Sábados Fantásticos” 
no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia articulada com o fantástico 
e aos jogos de tabuleiro. 

 “Tapete Voador” 

As tardes dos segundos sábados do mês foram preenchidas por agradáveis sessões de 
histórias para toda a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal. No dia 9 de 
maio, celebrou-se o Dia da Mãe, com a descoberta de inúmeros tipos de mamãs…; no 
dia 13 de junho, o “Teatro do Gaspar”, com pinturas faciais, lanche e muita animação 
desejaram boas férias aos mais pequenos. 

 “Leitura com Mimos” 

No dia 18 de abril, realizou-se na sala João Belchior Viegas, da Biblioteca Municipal, 
“Leituras com Mimos”. 

Esta sessão procura estimular a imaginação, a criatividade e fomentar o gosto pela 
leitura, uma vez que as crianças são recetivas à leitura desde o seu nascimento. 

 Hora do Conto (Canto do conto) 

A “Mariana e a Missão Primavera”, de autoria de Sylvie Auzary-Luton foi a história 
escolhida para a sessão do mês de maio. 

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

 “Qoisas” de ciência para miúdos e graúdos. 

Nos dias 16 de maio, o Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha lançou 
desafios com a ciência, disponibilizando às famílias uma interessante atividade de 
germinação de plantas na construção de divertidos cabeçudos. 

Já em junho, no dia 6, o Centro acolheu uma nova aventura sob o tema “Dinossauros e 
Vulcões”. 

iv. ESPETÁCULOS. 

 “A Bela Adormecida” 
No dia 9 de maio, o cineteatro de São Brás foi o palco escolhido para a realização do 
espetáculo de dança “A Bela Adormecida”, organizado pela Câmara Municipal, e que 
contou com a participação da Escola de Dança Municipal. 
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v. CENTENÁRIO DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

 Grupos de trabalho do Centenário. 

Decorreram a bom ritmo, até ao termo do mês de maio, os trabalhos da Comissão do 
Centenário e do Grupo Executivo, com periodicidade mensal e semanal 
respetivamente, com vista a continuar a facultar aos são-brasenses e a quem nos 
visita um programa de comemorações eclético e digno da nossa história e ambição de 
futuro. Encerradas as comemorações do centenário, ocorrem no momento os 
trabalhos de balanço e avaliação do programa desenvolvido durante mais de um ano. 

 Ciclo de conferências do Centenário. 

A Biblioteca Municipal Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro tem vindo a prestar 
homenagem aos grandes nomes da Literatura Algarvia com um Ciclo de Colóquios 
orientado pelo Dr. Varela Pires, que se iniciou no passado dia 9 de maio, no âmbito do 
Centenário do Município. 

“Algarve Literatura: um outro olhar – Escritores, poetas, publicistas- gente que 
publicou – I”, deu nome às sessões que decorreram na Sala João Belchior Viegas. Esta 
primeira abordagem incidiu nas obras e autores do século XIX e nas primeiras décadas 
do século XX, durante as quais os ilustres são-brasenses Bernardo de Passos e José 
Dias Sancho se destacaram em inúmeros jornais da época. 

Sob orientação do Dr. Varela Pires, esta iniciativa, integrada nas Comemorações do 
Centenário do Município, foi à descoberta da escrita literária e dos rostos que a 
inventaram, no Algarve Moderno e desafia a conhecer melhor a literatura algarvia, 
numa viagem desde o século XIX até aos dias de hoje. 

 

| PUBLICAÇÕES | 

 Lançamento do livro: “Breve História de São Brás de Alportel” 

O Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha foi o palco para a apresentação 
do livro “Breve História de São Brás de Alportel”, de autoria de angelina Pereira, no 
dia 23 de abril, e que contou com a apresentação pelo Prof. Doutor José d'Encarnação. 

Esta obra visa, de forma sucinta, traçar a evolução da história de São Brás de Alportel 
desde a pré-história, passando pelas épocas romana e medieval islâmica, e pela idade 
média até à época moderno contemporânea! 

Mais de dois mil anos de história poderão ser contemplados nesta obra, a qual é um 
contributo para o conhecimento da história local! 

O lançamento inseriu-se, ainda, no âmbito das comemorações do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios subordinado ao tema "Monumentos e Sítios: Conhecer, 
explorar, partilhar". 

 Lançamento do livro: “Pousada de São Brás (1944-2014)”. 

Cristina Fé Santos, investigadora, em parceria com António Paulo Oliveira, Marco 
António Santos, Miguel R. Costa e Vitor Ribeiro, investigadores de mérito reconhecido 
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da Universidade do Algarve, desenvolveu um profundo trabalho de investigação sobre 
a história e percurso da Pousada de São Brás, registando, deste modo, a importância 
que esta assumiu ao longo dos tempos no contexto local, mas também regional e 
nacional. Face à relevância que esta publicação assume para a história do concelho 
seus gentes e património, a câmara municipal apoiou a edição cuja apresentação 
pública decorreu no dia 8 de maio, no espaço da antiga Pousada de São Brás, e que 
contou com a apresentação pela escritora Rita Ferro. 

 Lançamento do livro: “Retalhos”. 

A Galeria Velha do Museu do Trajo acolheu, no dia 16 de maio, a apresentação da obra 
“Retalhos”, de autoria de José d’Encarnação, no âmbito das comemorações do 
Centenário da Elevação de São Brás de Alportel a Concelho. 

 

| RECRIAÇÃO HISTÓRICA | 

 “São Braz d’Alportel, 1914 – Uma viagem no tempo”. 

Durante dois dias mergulhámos no tempo e recuámos 100 anos, recriando o ambiente 
vivido na época. A iniciativa “São Braz d’Alportel 1914 – Uma viagem no tempo” 
decorreu nos dias 30 e 31 de maio no Centro Histórico da vila. 

As ruas do Centro Histórico ganharam novas cores e cheiros e receberam um corrupio 
de animações e acontecimentos inesperados, do teatro de rua ao baile ou da mostra 
de artesanato aos deliciosos manjares de outros tempos. Mais de 300 figurantes 
trajados a rigor, mais de 240 participantes em animação e performances, duas 
dezenas de espaços abertos ao público, para permitir aos visitantes melhor 
conhecerem as histórias das gentes e dos edifícios do Centro Histórico, 12 espaços de 
restauração e bebidas, um espaço de animação infantil com jogos tradicionais da 
época, três palcos por onde passaram inúmeros artistas e músicos e muitas mais 
surpresas, envolveram os visitantes numa atmosfera típica de 1914. 

Esta foi mais uma iniciativa da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, coordenada 
pela Comissão das Comemorações do Centenário do Município, com o apoio técnico 
do Museu do Trajo de São Brás de Alportel e a colaboração das associações, 
entidades, empresas e comunidade local. 

“São Braz d’Alportel, 1914 – Uma viagem no tempo” só foi possível graças ao 
envolvimento e participação ativa de toda a comunidade que fortemente abraçou a 
iniciativa de celebrar os 100 anos de elevação a concelho, a implantação da República 
e um século de progresso. 

 

| 1 DE JUNHO | 

 Dia do Município e Encerramento das Comemorações do Centenário da 
Elevação de São Brás de Alportel a Concelho. 

A Sessão Solene das Comemorações do 101º aniversário do município contou com a 
presença de uma vasta uma multidão de são-brasenses que se juntaram à festa, 
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honrosamente presidida pelo Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado. 

Realizada na Rotunda do Centenário, em plena Av. da Liberdade, integrou a 
inauguração do Monumento ao Centenário, em Homenagem aos Fundadores do 
Concelho, que pretende relembrar as personalidades que marcaram a elevação de São 
Brás a concelho. 

A cerimónia foi agraciada pela participação da esquadra 103 da Força Aérea 
Portuguesa e, em momento posterior, com a participação dos paraquedistas do Aero 
Clube de Évora, que saltaram com as bandeiras do Município, da União Europeia e de 
Portugal entregando-as posteriormente ao Presidente da Câmara. 

A Sessão Solene integrou o momento de Entrega de Insígnias Municipais a uma 
dezena de personalidades que se distinguiram nas mais diversas áreas. A Insígnia 
Municipal de Mérito foi atribuída a Afonso da Cunha Duarte; José Cabral; José do 
Carmo Correia Martins; José D’Encarnação e Maria Manuel Valagão; sendo ainda 
atribuída a Insígnia Municipal de Valor e Altruísmo a Manuel Martins Guerreiro; 
Helmuth Lemann; José Antonino Belchior; Violantina da Felicidade Hilário e Emanuel 
Sancho.  

Para o final da Sessão Solene estava reservado o emocionante momento da colocação 
da “Cápsula do Tempo” sob o monumento, na qual foram depositados os discursos 
proferidos na sessão, fotos do início da Sessão Solene e da inauguração do 
Monumento do Centenário, folhetos da Recriação História e do programa do dia 1 de 
Junho, bem como um livro de honra onde foram deixadas algumas mensagens de são-
brasenses que pretendem registar a memória do momento presente, para os 
vindouros daqui a 100 anos, no dia 1 de junho de 2114. 

À noite, a Praça da República foi pequena para acolher os muitos milhares que 
quiseram assistir ao apoteótico final das comemorações do Centenário. O Concerto 
de Ana Moura envolveu o espaço numa mágica cortina de emoção. Aos últimos 
acordes seguiu-se o habitual cantar de parabéns e partir do bolo, elaborado pelas 
doceiras locais e partilhado pelos presentes. Os derradeiros instantes foram vividos de 
olhos postos no céu… para assistir a um magnífico espetáculo pirotécnico, produzido 
por uma empresa local, de autoria de um jovem são-brasense que deu luz à noite e 
deixou no universo as cores do Futuro! 

vi. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À A-NAFA – ASSOCIAÇÃO E NÚCLEO DE AMIGOS 

FOTÓGRAFOS DO ALGARVE. 

Com o intuito de preservar as memórias daquele que foi um dos pontos altos de um 
ano de Comemorações do Centenário do Município de São Brás de Alportel com a 
realização de uma Recriação Histórica “São Braz d’Alportel 1914 – Uma viagem no 
tempo…”, a Comissão para as Comemorações do Centenário do Município desafiou a 
Associação “Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve” - A|NAFA, a realizar a 
cobertura fotográfica do evento “Recriação Histórica”, registando em fotografia os 
mais diversos instantes desta viagem coletiva pela Memória da nossa gente. Este 
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desafio dá continuidade a anteriores parcerias desenvolvidas com a associação, a qual 
tem vindo a colaborar com o município na realização de diversas iniciativas, 
nomeadamente ações de solidariedade. 

Neste âmbito e de modo a ajudar a associação a custear as despesas decorrentes 
desta tarefa, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, a atribuição de um 
apoio financeiro no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) à associação. 

(Reunião – 04/06/2015) 

vii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – 

PREPARAÇÃO DE BEBERETE. 

Aquando da inauguração da exposição “César Correia, Cidadão do Mundo”, no dia 1 
de abril, onde se deu a conhecer os prémios e os objetos adquiridos ao longo da 
carreira de árbitro internacional de César Correia, com um desempenho no desporto e 
na formação desportiva no concelho digna de registo e presente da memória de 
muitos, bem como na apresentação do livro “Retalhos”, de autoria do Professor 
Doutor José d’Encarnação e Conferência de Imprensa da Recriação Histórica 
realizaram-se dois pequenos beberetes de receção para os quais foi convidado o 
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, através dos seus alunos do curso de 
Bar, para efetuar a organização e serviço do mesmo. 

Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de 
Escolas José Belchior Viegas subsídios nos montantes de € 195,00 (cento e noventa e 
cinco euros) € 175,00 (cento e setenta e cinco euros), respetivamente, com vista a 
suportar os encargos assumidos com a realização do serviço em causa. 

(Reunião – 19/05 e 16/06/2015) 

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

GRUPO ALEGRIA, MARCHAS POPULARES. 

Atendendo ao pedido de apoio monetário pela Santa Casa da Misericórdia de S. Brás 
de Alportel de modo a fazer face às despesas com a preparação da Marcha dos 
Santos Populares para o corrente ano intitulada de “Fonte dos Amores”, 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 € 600,00 (seiscentos euros). 

(Reunião – 04/06/2015) 

ix. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À DEVIR – ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS. 

Perante o pedido da DEVIR – Associação de Atividades Culturais, a solicitar apoio 
financeiro para fazer face às despesas com as atividades realizadas e outras a realizar 
no âmbito do projeto “Encontros do DeVIR Júnior”, 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 € 3.000,00 (três mil euros). 

Reunião – 04/06/2015) 
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x. “DOCUMENTAR SÃO BRÁS”. 

O projeto “Documentar São Brás de Alportel” nasceu com o objetivo de preservar o 
património histórico e cultural do concelho através de histórias de vida das gerações 
mais antigas, onde reina a sabedoria e a experiência, enquanto forte aposta na 
divulgação e valorização da cultura local. 

O quotidiano do moleiro que cuida do moinho no alto dos montes, a arte de trabalhar 
o duro esparto, o nascer dos tijolos e ladrilhos pela terracota, a riqueza da cortiça que 
veste a serra e os doces segredos que estão na origem da doçaria tradicional são 
alguns dos tesouros descobertos ao longo desta série de documentários. Para além 
dos documentários realizados, que eternizam na tela a alma das nossas gentes, foi 
criada uma base de dados de edifícios e locais de interesse e outra destinada a 
agentes culturais, produtores e artistas locais, para promover e dar a conhecer o 
concelho e as pessoas que trabalham para preservar a cultura e as memórias locais. 

A sessão de apresentação, teve lugar no passado dia 12 de junho, no salão da União 
Desportiva e Recreativa Sambrasense, integrada no programa de atividades da 
Residência Criativa “Design & Ofícios 2015”, sendo a entrada livre. O projeto 
“Documentar São Brás de Alportel” foi realizado pela Algarve Film Commission, 
contou com o apoio financeiro do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, e 
com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

xi. ROTA DO CARACOL. 

Decorreu no mês de Maio, a 5.ª edição da Rota do Caracol que contou com a 
colaboração de estabelecimentos locais e com a organização e promoção pela 
Câmara Municipal. 

xii. FESTA DOS TABULEIROS FLORIDOS EM PARISES. 

Perante requerimento da Associação “Os Amigos da Serra de S. Brás” a solicitar 
licença para a realização da “Festa Dos Tabuleiros Floridos em honra de N. Sra. 
Fátima” nos dias 16 e 17 de maio, bem como apoio financeiro para fazer face às 
despesas com a organização do evento, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, autorizar a realização do evento no local pretendido, bem como atribuir 
a verba de € 500,00 (quinhentos euros). 

(Reunião – 05/05/2015) 

 

 

XI. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. 2.º FESTIVAL DO CARACOL. 

O “2.º Festival do Caracol”, iniciativa da Associação Jovem Sambrasense, realizou-
se em terreno junto ao Polidesportivo, nos dias 22, 23 e 24 de maio, com o apoio 
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logístico da Câmara Municipal, constituindo mais um exemplo da iniciativa e valor da 
juventude são-brasense. Suscitou este evento uma grande afluência de pessoas em 
todo o programa nos diversos dias da sua realização, sendo esta mais uma prova da 
dinâmica das associações do nosso concelho. 

ii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE. 

Na sequência da solicitação de apoio monetário para fazer face às despesas com a 
melhoria das instalações no campo de futebol e sede social pela União Desportiva e 
Recreativa Sambrasense, 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 € 4.000,00 (quatro mil euros), dada a importância de melhorar as condições 
dos espaços para a promoção do desporto na comunidade. 

(Reunião - 19/05/2015) 

iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO ESCOLA TRADICIONAL DE ARTES MARCIAIS E 

CURATIVAS. 

Perante o pedido de apoio da Associação Escola Tradicional de Artes Marciais e 
Curativas, para fazer face às despesas decorrentes das atividades da Associação 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 € 770,00 (setecentos 
e setenta euros). 

(Reunião - 16/06/2015) 

 

 

XII. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nas manhãs de sábado do mês de maio e junho, foi espaço de 
múltiplas iniciativas: “Ação de mãos dadas com a solidariedade”, nomeadamente com 
a participação da Associação Coração 100 Dono; “A Biblioteca Fora de Si” – “Se sabe 
bem … o Mercado Municipal tem!”; a “Ação de empreendedorismo local”, com a 
participação da empresa “Trilhos e Destinos, Unipessoal, Lda.” e da empresa GKIDS; 
as “Mostras de artesanato” e a “Demonstração gastronómica”. 

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 abril, maio e junho/15, como usual, realizou-se a Feira das 
Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a 
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encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para muitos de grande 
interesse e estima. 

iii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Também sempre no terceiro domingo do mês, tem lugar o Mercadinho de Jardim: 
Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, no Jardim 
Carrera Viegas, uma iniciativa com o objetivo de promover o artesanato e produção 
local. Na edição de junho, o Mercadinho integrou uma sessão de Robertos, numa 
incursão do FOME; festival de Marionetas e Objetos. 

iv. MEGA ANIMA 2015 / NOITE DE PRATA. 

No passado dia 20 de junho, São Brás de Alportel deixou-se contagiar pela energia do 
Mega Anima, uma iniciativa anual da Associação Algarve Anima, que trouxe ao 
coração do Algarve uma noite mágica plena de charme e diversão, associado à 2.ª 
edição da Noite de Prata. 

O comércio local abriu as portas com tentadoras promoções e as melhores ofertas do 
artesanato e produção local. Artistas e músicos da região revelaram o seu talento 
numa noite marcada por diversos momentos de música, dança e animação de rua. 

Os visitantes foram surpreendidos por aves exóticas, répteis e outros animais 
curiosos, por batismos de mergulho, atividades de aventura como arborismo, e 
puderam experimentar uma pista de karting, num evento pensado para toda a família.  

O evento Mega Anima Noite de Prata pretendeu dinamizar o interior do Algarve 
através de uma grande festa em São Brás de Alportel e, em simultâneo, dar a 
conhecer a residentes e turistas as melhores ofertas de animação que se podem 
encontrar na região ao longo de todo o ano. 

O êxito obtido resultou, grandemente, do empenho dos artesãos locais, das 
associações e grupos diversos que não quiseram deixar de participar e da 
disponibilidade do nosso comércio local que prontamente e de modo entusiástico 
tiveram as suas portas abertas até ao fim da noite, oferecendo vantajosas condições 
de compra dos seus artigos. Este êxito foi partilhado e evidenciado pela grande 
adesão ao evento pelos são-brasenses, e não só, nas distintas atividades 
disponibilizadas ao longo de todo o dia e noite. 

 

 

XIII. PATRIMÓNIO. 

i. VOLUNTARIADO EMPRESARIAL. 

A empresa Neves de Almeida, HR Consulting, especialista na área da consultoria de 
recursos humanos, elegeu o município de São Brás de Alportel para receber uma ação 
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de trabalho gratuito da empresa Ernst & Young Global Limited durante o dia 24 de 
abril, na vertente de voluntariado empresarial. 

Esta ação de caráter voluntário, totalmente gratuito a favor da comunidade foi 
desenvolvida por mais de 600 pessoas, colaboradores da empresa, com o objetivo 
central de promover o desenvolvimento de competências e do trabalho em equipa 
entre os funcionários da empresa, através de um conjunto de atividades realizadas 
fora do espaço habitual de trabalho, numa realidade diferente e mais perto da 
sociedade. 

A iniciativa incluiu a manutenção e reabilitação de edifícios no centro histórico e zona 
urbana do concelho, a manutenção de diversos espaços naturais, como o Parque da 
Fonte Férrea e a Estação da Biodiversidade, e ainda diversas intervenções no Campo 
de Futebol Sousa Uva e no edifício sede da União Desportiva e Recreativa 
Sambrasense, edifício emblemático do Largo de São Sebastião, no centro de São Brás 
de Alportel. 

 

 

XIV. TURISMO. 

i. SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE "O NOVO REGIME JURÍDICO PARA O ALOJAMENTO 

LOCAL" 

O Gabinete do Empreendedor organizou uma sessão de esclarecimento sobre "O 
Novo Regime Jurídico para o Alojamento Local" no dia 20 de Maio, quarta-feira, no 
Centro de Artes e Ofícios. 

Na sessão foram abordadas questões relativas ao registo obrigatório, às alterações à 
atividade, aos requisitos de acesso, à simplificação do envio de comunicação, às 
regras de segurança contra riscos de incêndios e a outros assuntos relacionados. 

Foi mais um importante contributo do Gabinete do Empreendedor para a divulgação 
informada das questões jurídicas enquadradoras da atividade em causa. 

 

 

XV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. WORKSHOP "INVESTE JOVEM”. 

O Gabinete do Empreendedor da Câmara Municipal de São Brás de Alportel organizou 
o workshop "INVESTE JOVEM" no dia 28 de maio, no Salão Nobre da Câmara Municipal, 
tendo contado com a participação de Ana Ramos, do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
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O workshop resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. 

ii. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “SOS NEGÓCIOS”. 

No passado dia 8 de junho, no espaço do Mercado Municipal, foi apresentado o livro 
“SOS Negócios” de autoria de Arão Guerreiro, Domingos Pereira, João Paulo Pestana 
e Tiago Freire. Esta obra integra um conjunto de conhecimentos multidisciplinares 
que procuram transmitir, de forma simples e clara, alguns procedimentos chave para 
o sucesso empresarial. 

Dirige-se a todos os empreendedores, trabalhadores por conta própria, comerciantes, 
empresários e, no geral, todos os interessados em explorar técnicas inovadoras e os 
princípios criativos que conduzem as grandes marcas e organizações ao sucesso. 

Esta iniciativa de participação gratuita integrou a dinâmica do Gabinete do 
Empreendedor da Câmara Municipal de São Brás de Alportel que tem por intuito 
apoiar o tecido empresarial e empreendedor do município. 

iii. FEIRA DA SERRA 2015. 

| TABELA DE TARIFAS | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso na Feira da Serra de 2015 (IVA incluído à taxa legal 

em vigor): 

Ingressos 

Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,50; 

Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 7,00 (bilhete de 3 dias); 

Tarifa de ingresso para família - cada bilhete € 10,50 (inclui 4 entradas); 

Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos com idade 
igual ou inferior a 10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação 
social quando devidamente comprovadas as situações enumeradas. 

Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de refeição 
€ 4,50; 

Tarifas de Ocupação de Espaços 

1 – Tarifas de Ocupação - Aldeia Serrana: 

Produtores Agroalimentares: 

a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00 

b) Stand partilhado (por participante) - € 60,00 

Produtores de Agricultura Biológica: 
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a) Stand individual (3m x 3m) - € 70,00 

b) Stand partilhado (por participante) - € 40,00 

Artesanato: 

a) Artesãos de S. Brás de Alportel 

aa) Stand individual (3m x 3m) - € 40,00 

ab) Stand partilhado (por participante) - € 20,00 

b) Artesãos 

ba) Stand individual (3m x 3m) - € 60,00 

bb) Stand partilhado (por participante) - € 35,00 

2 – Encontro de Sabores 

Restaurantes - € 800,00 

Tasca - € 400,00 

Espaço Bebidas - 150,00 

Espaços de Cafés e Águas - € 100,00 

3 – Tarifas de Ocupação - Encontro de Saberes 

Para Associações Locais do Concelho: 

Stand individual (3m x 3m) - € 30,00 

4 – Tarifas de Ocupação - Praça da Cultura e Sítio dos Animais 

Stand individual (3m x 3m) - € 50,00 

5 – Tarifas de Ocupação – Outros Espaços 

Espaço com Stand - € 60,00 acrescido de € 5,00/m2 pelo espaço exterior ocupado; 

Sem Stand - € 5,00/m2 pelo espaço ocupado;” 

(Reunião – 04/06/2015) 

 

 

XVI. OUTROS ASSUNTOS. 

i. COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO - RECONHECIMENTO E AGRADECIMENTO PÚBLICO 

O executivo municipal deliberou reconhecer e agradecer publicamente o entusiasmo e 
a participação das associações locais e dos são-brasenses em geral e o trabalho, a 
dedicação e o profissionalismo dos colaboradores da Câmara Municipal na preparação 
e concretização das Cerimónias do Centenário e do Dia do Município. 

(Reunião – 04/06/2015) 
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ii. VOTO DE LOUVOR - GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS. 

Considerando os excelentes resultados obtidos pela Equipa de Masculina Sénior de 
Futsal do Grupo Desportivo e Cultural de Machados que se consagrou recentemente 
campeã distrital e campeã da zona sul no Campeonato de Futsal da Fundação Inatel, a 
câmara municipal aprovou um voto de louvor à Equipa de Masculina Sénior de Futsal 
de Machados, verdadeiros protagonistas dos excelentes resultados conquistados, à 
equipa técnica e dirigentes do GDC de Machados, a todos os colaboradores do clube e 
a todos aqueles que em cada jogo nas bancadas apoiam incondicionalmente a equipa. 

(Reunião – 04/06/2015) 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

 

 

 

 

 

São Brás de Alportel, 22 de junho de 2015 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


