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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

25 DE FEVEREIRO DE 2016 

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

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

acerca da atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião 

ordinária deste órgão deliberativo, em 25 de novembro de 2015. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. CI-AMAL – CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O ANO 2016. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos relativos 

aos valores da contribuição financeira mensal (€ 1.910,00) e da contribuição financeira 

anual suplementar (€ 467,00) do município para a AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve. 

(Reunião – 29/12/2015) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. ENVOLVE – SESSÃO SOBRE “SEGURANÇA NO USO DE TRATORES”. 

Decorreu no dia 13 de janeiro, na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, 

uma sessão sobre Segurança no uso de tratores, com a colaboração da GNR, dando 

continuidade ao programa “Segurança na Comunidade”. 

As sessões informativas do programa de intervenção comunitária Envolve realizam-se 

mensalmente, na comunidade de Machados, na 2.ª quarta-feira de cada mês. 

ii. CANDIDATURA AO PROGRAMA INTERREG – PROJETO POCTEP SIAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, integrar a candidatura ao programa 

INTERREG, na área do ambiente, com o PROJETO POCTEP SIAL, cuja execução 

ocorrerá no período de 2017-2019, na sequência de contacto efetuado pela 

Universidade do Algarve e Universidade de Huelva no âmbito da preparação de uma 

candidatura. 
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O PROJETO POCTEP SIAL consiste numa iniciativa da Universidade de Huelva para 

realizar uma candidatura para estudar a pegada hídrica e a pegada de carbono na 

Serra de Huelva e também na Serra do Caldeirão, através da parceria com Portugal. 

Os parceiros são, entre outros, a Universidade do Algarve, Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão e Agência 

Portuguesa do Ambiente. Em termos orçamentais implica para cada parceiro 

português, um montante de aproximadamente € 150.000,00 a € 200.000,00 e um 

financiamento a 75%. 

O interesse da autarquia pelo tema da sustentabilidade ambiental e desenvolvimento 

do território do ponto de vista das suas qualidades diferenciadoras e promotoras de 

fixação determinaram a decisão da autarquia. 

(Reunião – 15/12/2015) 

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

| Apoios a atribuir no ano de 2016 | 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio para o 

ano de 2016 no montante de € 156.000,00, dividido por duodécimos, correspondendo 

a cada mês o montante de € 13.000,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 08/02/2016) 

iv. PROGRAMA “SEGURANÇA NA COMUNIDADE”. 

No âmbito da parceria desenvolvida numa parceria entre a Câmara Municipal e a 

Guarda Nacional Republicana - Programa “Segurança na Comunidade” – realizaram-

se diversas ações da iniciativa “Idosos em Segurança”, em diversos locais do concelho. 

Uma equipa de militares da GNR especializada em segurança sénior “Idosos em 

Segurança” desenvolveu assim um conjunto de ações de sensibilização no concelho 

de São Brás de Alportel, de novembro a fevereiro. Tratou-se de uma nova edição 

deste ciclo de ações de promoção da segurança da população sénior, nomeadamente 

ao nível da prevenção de burlas, que vem reforçar o sentimento de segurança dos 

munícipes através de uma sociedade melhor informada. 

Integrou ainda, em diversos locais, uma outra iniciativa, desta feita dirigida a 

agricultores e trabalhadores rurais, nomeadamente aqueles que usam tratores e 
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alfaias agrícolas, realizam queimas e queimadas e manuseiam materiais que implicam 

riscos, designada “Campo Seguro”. 

A iniciativa da GNR conta com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e 

da Junta de Freguesia uma vez que se dirige a um segmento da população mais 

vulnerável perante este tipo de ocorrências e pretende contrariar um problema que 

afeta anualmente milhares de seniores por todo o país. 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. ENCONTRO NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO. 

O município de São Brás de Alportel acolheu no dia 18 de novembro, a 2ª visita de 

trabalho ao Algarve da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – DGEste, 

constituída por delegados regionais da educação de todo o país, diretores de 

agrupamentos escolares da região e representantes das autarquias locais. 

Realizado no Centro de Artes e Ofícios do Município, o Encontro privilegiou a partilha, 

troca de opiniões e a visita a alguns equipamentos educativos Parque Escolar de São 

Brás de Alportel, durante a qual foi possível evidenciar as distintas intervenções 

realizadas pela autarquia para promover à melhoria das condições de ensino, de 

conforto e bem-estar da comunidade escolar e, em particular dos alunos, bem como o 

profícuo trabalho de parceria desenvolvido com o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas. 

O encerramento decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal com uma sessão 

dedicada ao tema “DGEste/ Escolas/Autarquias – Estabelecer Parcerias – Criar 

Sinergias”, uma reflexão conjunta sobre a relação entre autarquias, escolas e direções 

regionais, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de parcerias e potenciar 

sinergias num trabalho conjunto entre todos os parceiros no processo educativo. 

ii. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO. 

 Associação IN LOCO – atividades de apoio à família nos jardins-de-infância 

do concelho. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo de colaboração para garantir a 

continuidade das respostas referentes às atividades de animação musical 
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desenvolvidas nos estabelecimentos de jardim-de-infância do concelho, por um 

período de três anos com um valor anual de € 9.550,00. 

(Reunião – 29/12/2015) 

 CCD - atividades de apoio nas escolas. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo de colaboração para assegurar a 

manutenção das atividades de apoio nas escolas com o Centro de Cultura e Desporto 

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

no âmbito das atividades de Apoio nas Escolas, por um período de três anos e com um 

valor anual de € 49.000,00. 

(Reunião – 29/12/2015) 

 CCD - Escola de Dança Municipal. 

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

a celebrar com o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, de modo a dar continuidade 

ao funcionamento da Escola de Dança Municipal, por um ano, no valor de € 21.000,00. 

(Reunião – 29/12/2015) 

 Associação Prevenir – Programa “Eu Passo…” - Atribuição de Apoio 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio ao 

“Programa “ EU PASSO …” para o ano letivo 2015/2016, apresentado pela 

Associação Prevenir, no valor de € 5.500,00. Esta associação iniciou a sua atuação no 

município de São Brás de Alportel em 2005 com programas de prevenção precoce das 

dependências, em meio escolar, com resultados sempre satisfatórios e de sucesso dos 

alunos, inicialmente com o projeto “Crescer a Brincar”, dirigido ao 1.º ciclo do ensino 

básico e depois estendido a outros ciclos de ensino. 

O Programa “EU PASSO” surge no ano letivo 201/2016 como uma continuidade de 

intervenção numa aposta para potenciar a promoção de hábitos de vida saudáveis e 

prevenção das dependências no 2º ciclo do Ensino Básico, pelo que será dada 

prioridade às turmas de alunos que transitaram do 4º ano com alunos que 

participaram no Programa anterior “Crescer a Brincar” durante os 4 anos de 

escolaridade de ensino básico; funcionando assim numa continuidade de reforço de 

competências dos alunos. 

(Reunião – 29/12/2015) 
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iii. BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO A ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2015/2016. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição das 

bolsas de estudo conforme quadro abaixo, nomeadamente com a renovação de 3 

bolsas de estudo a jovens ingressados no ensino superior nos anos letivos 2012/2013 E 

2014/2015: 

Nome Universidade Curso Data início: 

Marília Guerreiro Martins 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa 

Medicina 2012/2013 

Laura Cunha Sancho Universidade do Algarve Gestão 2014/2015 

Andreia Filipa Martins Adriano Universidade do Algarve Educação Social 2014/2015 

(Reunião – 29/12/2015) 

iv. MELHORIAS NA ESCOLA EB 1. 

A autarquia aproveitou o período de férias letivas do natal para promover um conjunto 

de intervenções com vista a melhorar o estado de conservação do edifício da Escola 

EB 1 nº 1 de São Brás de Alportel. As obras de melhoramento efetuadas passaram pela 

remoção dos tetos em corticite, obsoletos e já um pouco detorados pela passagem do 

tempo, bem como pela pintura das áreas intervencionadas e de muitas outras salas 

que apresentavam necessidade de melhoria nesta área. 

v. PROJETO “REDE DE MEDIADORES DE CAPACITAÇÃO PARA SUCESSO ESCOLAR” - 

ASSOCIAÇÃO EPIS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

€2.500,00 à Associação EPIS, Associação Empresários pela Inclusão, na sequência de 

uma solicitação sua no sentido de ser realizado o pagamento da última parcela 

referente ao protocolo assinado em 19 de dezembro de 2012. 

(Reunião – 08/02/2016) 

 

IV. SAÚDE. 

i. PROJETO MAIS VIVER MAIS APRENDER. 

Em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade de São Brás de Alportel “Al-

Portellus”, a câmara municipal tem vindo a desenvolver o projeto “Mais Viver mais 
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aprender”, na área serrana do concelho, sediando-se as sessões de informação no 

Centro de Convívio de Parises, disponibilizando autocarro municipal para a deslocação 

dos munícipes, sendo que em janeiro foram realizadas as ações “Prevenção de 

incêndios” (8), “Sinais de alerta da Diabetes” (15), bem como apresentado o programa 

das ações para o ano de 2016 (29). Seguidamente, no mês de fevereiro realizaram-se 

sessões nos dias 5, sob o tema Oficina de Expressão Dramática e 12, sob o tema Chás 

e Mezinhas da Serra do Caldeirão, tendo ocorrido aqui um convívio com a visita dos 

utentes deste mesmo projeto, pertencentes à comunidade do Peral. 

ii. ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – MAMAMARATONA. 

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

€ 100,00 à Associação Oncológica do Algarve, para efeitos de apoio ao evento 

Mamamaratona 16, na sequência de pedido formulado pela Associação. 

(Reunião – 12/01/2016) 

iii. ENVOLVE - SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE “SAÚDE CARDIOVASCULAR”. 

Decorreu no dia 10 de Fevereiro uma sessão de esclarecimento sobre “saúde 

cardiovascular”, na Sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, efetuada pela 

dietista Marlene Martins, num importante contributo informativo sobre boas práticas 

ao nível de cuidados a ter com a saúde. 

Esta sessão integrou a programação mensal do projeto de intervenção comunitária 

“Envolve”. 

iv. PROJETO “TRILHOS DA SAÚDE AO SUL: O SANATÓRIO CARLOS VASCONCELOS PORTO” – 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a manifestação de interesse 

em integrar o projeto “Trilhos da saúde ao sul: o Sanatório Carlos Vasconcelos 

Porto”, apresentado por Helena Vinagre – Arquivista da CM de Olhão, Marisa Caixas – 

Arquivista do Centro Hospitalar do algarve e Luís Baptista – Designer do Centro 

Hospitalar do Algarve, que pretende promover a “valorização, salvaguarda e 

divulgação do património arquivístico do primeiro exemplo de hospital empresa 

existente em Portugal, exclusivo de funcionários dos Caminhos-de-ferro, aquando da 

sua abertura – O Sanatório Carlos Vasconcelos Porto em São Brás de Alportel”. 

O projeto preconiza inventariar e tratar o Sub-Fundo do Sanatório Carlos Vasconcelos 

Porto, à guarda do Centro Hospitalar do Algarve com a posterior disponibilização à 
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consulta pública no Arquivo Distrital de Faro ou em eventual Núcleo documental a 

existir em São Brás de Alportel. 

Para o efeito propõe-se apresentar candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito da Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais cujo 

limite ascende a quinze mil euros, bem como a fundos comunitários, atendendo à 

compatibilidade dos mesmos desde que não abranjam as mesmas despesas. 

(Reunião – 08/02/2016) 

v. CMR SUL. 

Remeteu a Câmara Municipal, em 18 de fevereiro, ofício ao Ministro da Saúde a 

solicitar informação sobre o ponto de situação do funcionamento e modelo de gestão 

do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul. 

São conhecidos os constrangimentos existentes e não tendo o anterior governo 

avançado com a solução de gestão que preconizava, apesar das sistemáticas garantias 

e anúncios de uma nova parceria público-privada, sendo necessário para tal o 

procedimento de concurso público internacional, pretende a autarquia conhecer 

agora as intenções da nova equipa ministerial. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. VI MERCADINHO SOLIDÁRIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Decorreu no dia 22 de novembro mais uma edição do Mercadinho Solidário, no 

Espaço polivalente do Mercado Municipal, Organizado pela Câmara Municipal e pela 

Rede Social de São Brás de Alportel e que contou com a colaboração de associações e 

entidades locais e regionais. 

Neste evento participaram cerca de 4 dezenas de associações e entidades de índole 

social que deram a conhecer o seu trabalho, bem como um conjunto de possíveis 

ofertas de natal. Para além dos fundos angariados por cada uma das instituições, foi 

ainda possível angariar € 105,00, com a venda de pins e decorações de natal, que 

servem para reforçar o Fundo Social de Emergência do município que apoia as famílias 

que se encontrem em situações de maior fragilidade económica e social, 

acompanhadas pelos serviços sociais municipais. 
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Momentos de animação também marcaram presença com a participação do grupo 

“Mimos e Sorrisos” e as suas estátuas vivas; de momentos musicais protagonizados 

por diversos grupos: Grupo Doina, com cantares e danças da Roménia; da Banda do 

Exército da Salvação; do Grupo G5 do Projeto Linka-te; do Hip Hop pelo Grupo Realize 

Crew do CCD. O programa contou ainda com sugestivas demonstrações 

gastronómicas pela Associação das Terras e Gentes da Dieta Mediterrânica, que 

trouxe sugestões económicas para poupar e combater o desperdício alimentar. 

| Campanha “Famílias do Coração” | 

Nesta edição do Mercadinho de solidariedade a campanha de angariação de fundos 

reverteu para o Fundo Social de Emergência, para apoiar as famílias que, por 

circunstâncias diversas, se encontram em situação de maior fragilidade económica e 

social, e são acompanhadas pelos serviços sociais do município. Foi ainda possível 

recolher muitos Kgs de roupa e calçado usado para a Associação Humana converter 

em Kgs de alimentos para a Loja Social de São Brás de Alportel. 

ii. CABAZ DE NATAL. 

A Loja Social de São Brás de Alportel preparou 200 cabazes de Natal que foram 

entregues às famílias mais carenciadas do concelho. 

O Cabaz da Consoada resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia, entidades que coordenam a Loja Social – centro de toda a Plataforma Local 

de Ajuda Alimentar, e às quais se juntou uma vez mais o Núcleo da Cáritas e também 

o núcleo do Exército de Salvação, cabendo a esta entidade a oferta de presentes para 

as crianças que enriqueceram 60 destes cabazes. 

Uma cuidadosa seleção de bens alimentares, adquiridos nos estabelecimentos 

comerciais do concelho, compôs este cabaz que todos os anos procura levar até aos 

lares das famílias mais carenciadas um Natal mais digno e feliz. Para a Câmara 

Municipal e para a Junta de Freguesia este é um investimento prioritário, que 

complementa o trabalho de apoio social desenvolvido ao longo de todo o ano. 

iii. JANTAR SOLIDÁRIO. 

No dia 6 de janeiro, Dia de Reis, a Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos recebeu 

perto de duas centenas de pessoas na 6.ª edição do Jantar Solidário de Reis, uma 

iniciativa anual que pretende garantir uma refeição digna e um momento de 

agradável convívio a algumas famílias desfavorecidas do concelho. 
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Este jantar apenas foi possível face à generosidade e espírito de entreajuda da 

comunidade são-brasense, desde a equipa de cozinha da EB 1 n.º1 às empresas locais, 

que ofereceram todos os bens alimentares para a confeção da refeição: Bafrutal, 

Cafés Camelo, Casa Reis, Doçaria Mónica Guerra, Doçaria Ti Marquinhas, Dofir – 

Pastelaria de Fernanda Viegas, Gelgarve, Intermarché de São Brás, Padaria do 

Mercado, Padaria dos Almargens, Pinguinha e Bota Lda, Publicidades RV Lda, Talho 

Damásio e Talho Jorge, sem esquecer, ainda, o grupo de técnicos dos Serviços Sociais 

da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e de toda a rede social local. 

iv. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço do Fundo Social 

de Emergência, mediante a atribuição de um apoio no valor de 1.250,00 euros ao CCD 

- Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel, entidade parceira nesta resposta social, tendo em 

consideração a continuidade de situações de agregados familiares com carência social 

e económica, acompanhadas pelos Serviços Sociais do Município. 

(Reunião – 29/12/2015) 

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

JUNTA DE FREGUESIA DE SBA) – PROTOCOLOS. 

| Gabinete de Inserção Profissional | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo celebrado com 

o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel com o objetivo de assegurar a prorrogação do 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional, pelo valor de € 19.650,00. 

Este protocolo de colaboração resultou da assinatura, em 2009, do Contrato de 

Objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da 

candidatura que efetuou ao abrigo da Portaria n. 127/2009, de 30 de janeiro, a qual 

tinha como objetivo a criação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município 

de São Brás de Alportel. O referido contrato como objetivo a contratação por esta 

instituição de um técnico licenciado para assegurar o funcionamento do Gabinete de 

Inserção Profissional teve uma vigência de 2 anos, respetivamente de 01 de julho de 

2009 a 30 de junho de 2011. 

(Reunião – 29/12/2015) 
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| Apoio à Ação Social | 

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

com a celebrar com o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, entidade parceria da 

autarquia, no desenvolvimento da área da ação social, mediante a concretização de 

um conjunto de respostas sociais, por um período de três anos, com o valor anual de 

€ 81.500,00. 

(Reunião – 29/12/2015) 

vi. ANO LETIVO 2016/2017 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

| Auxílios económicos a alunos carenciados | 

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, autorizar a transferência de € 105,00 

para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas respeitante ao valor global dos 

apoios a alunos de escalão A, bem como o valor referente ao apoio para material 

escolar, senhas de refeitório e valores de prolongamento de horário. 

(Reunião – 15 e 29/12/2015, 12 e 26/01 

e 08/02/2016) 

vii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. 

No âmbito da parceria que o município mantém com a Administração Regional de 

Saúde, anteriormente IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência, tendo em vista 

a reinserção social dos munícipes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir a verba mensal de € 70,00, durante 11 meses, à Comunidade Terapêutica 

“Clinica do Outeiro” no Porto, com o intuito de fazer face às despesas inerentes ao 

internamento de utente e munícipe são-brasense, que se encontra a ser seguido por 

aquela equipa, por motivo de uma toxicodependência, sendo alvo de um projeto 

contínuo, vital para a sua recuperação e reintegração social. 

(Reunião – 26/01/2016) 

viii. ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ. 

O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz manteve nos meses de dezembro/15 e janeiro e 

fevereiro/16 a mesma dinâmica de atividades a que nos tem habituado, com o 

desenvolvimento do projeto de animação “Bem-me-quer”. Desde aulas de ginástica, a 
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ciclo de passeios e sessões informativas diversas, a ateliês de artes ou mesmo aulas de 

informática, distintas são as ações que ocupam os tempos livres e informam os 

habitantes da área envolvente. 

ix. APOIO A DEFICIENTE VISUAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de € 526,00 

para a Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual - Escola de Cães-guia 

para Cegos de Mortágua – para efeitos de comparticipar a aquisição de um cão guia 

previamente preparado para prestar apoio a um munícipe são-brasense invisual de 41 

anos, vítima de um acidente de trabalho que o deixou cego há já muitos anos e que 

apresenta escassos rendimentos económicos para fazer face a esta despesa. 

Esta comparticipação insere-se no contexto da ambição da plena inclusão de todos os 

cidadãos na comunidade, verdadeiramente de toda/os e para toda/os, desafio maior 

para o Município de São Brás de Alportel, que vem desenvolvendo desde há alguns 

anos o projeto “São Brás Acessível para todos”, que tem por objetivo promover, 

progressivamente, as mais diversas e necessárias soluções de acessibilidade, aos mais 

diversos níveis, para garantir a todas e todos os cidadãos igual acesso ao espaço 

público, aos edifícios, aos serviços, à informação e a toda a vivência na comunidade. 

(Reunião – 08/02/2016) 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. ACORDO DE OCUPAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – FIXAÇÃO DOS VALORES DAS RENDAS. 

Na sequência da aprovação do Regulamento de Habitação Social do Município de São 

Brás de Alportel, e por já se encontrarem preparados os processos para fixação do 

valor de renda destes fogos de habitação social, o executivo municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta de Acordo de Ocupação de Habitação Social 

Municipal, a estabelecer entre o município e cada agregado familiar, de modo a 

constituir um documento prévio à assinatura do respetivo contrato de arrendamento, 

com a seguinte fixação de valores de renda para os fogos de habitação social. Foi 

ainda aprovada, por unanimidade, a atualização das rendas do Parque de Habitação 

Social Municipal, a entrar em vigor a partir de janeiro de 2016. 

(Reunião – 01/12/2015) 
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ii. REGULAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL 

O Regulamento Municipal de Habitação Social de São Brás de Alportel foi publicado 

em Diário da República de 29 de janeiro de 2016 e, em consequência já se encontra 

em vigor. É um importante instrumento regulamentador da atribuição, do 

arrendamento e dos direitos e deveres da utilização do Parque de Habitação Social 

Municipal, tendo sido convidados a participar na sua elaboração os membros da 

Comissão Municipal de Habitação.  

Trata-se de um instrumento de regulação fundamental para melhorar uma área de 

trabalho prioritária para a autarquia são-brasense, na defesa de uma sociedade mais 

justa e inclusiva, onde todos têm direito a um lar digno e acolhedor. 

Atualmente, o parque habitacional do município são-brasense aloja 49 agregados 

familiares, num total de 138 pessoas, garantindo um lar digno às famílias do concelho 

que enfrentam maiores dificuldades financeiras, enquanto estratégia de intervenção 

social que procura combater a pobreza e promover a inclusão social. 

iii. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

| Atribuição de Apoio | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio, a 

um agregado familiar monoparental com 2 filhos e em manifesta fragilidade 

económica e social, no valor de 18.300,00+ IVA para efeitos de realizar intervenções 

que permitam adaptar a construção inacabada a uma habitação minimamente 

condigna: redes de águas, esgotos, eletricidade, revestimentos interiores (de 

pavimento, paredes e tetos), carpintarias, serralharias, instalação sanitária e 

cobertura. 

Este apoio será complementado com a colaboração de um grupo benemérito “The 

Angels” e com o apoio de empresas locais. 

(Reunião – 08/02/2016) 

iv. HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS. 

Dando continuidade a todo um conjunto de diligências efetuadas, entre as quais a 

criação de um processo em tribunal, para defesa dos interesses do município, 

realizou-se no passado dia 12 de fevereiro, reunião entre a autarquia e representantes 

comerciais e jurídicos da Caixa Geral de Depósitos no sentido de questionar esta 
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entidade credora, sobre o ponto de situação da conclusão da construção dos edifícios 

de Habitação a Custos controlados. 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. ROTUNDA NA CIRCULAR NORTE - MEALHAS. 

O embelezamento da Rotunda na Circular Norte – Mealhas foi concluído. A obra é 

constituída por uma chaminé de uma fábrica de cortiça feita em tijolo e tijoleiras, 

materiais que ergueram centenas de fábricas de cortiça, em homenagem aos telheiros 

tradicionais, bem presentes na história da nossa economia e cultura, a qual foi 

adjudicada à empresa AL-Consige pelo montante global de € 15.492,97. 

A chaminé, elemento emblemático da nossa cultura, ganha neste espaço grande 

visibilidade, numa tentativa de preservar e valorizar a história do passado são-

brasense e projetar o futuro destas potencias cada vez mais valorizadas, a indústria 

corticeira e o fabrico artesanal de tijolo e tijoleira. 

A construção deste elemento diferenciador contou com a generosa colaboração do 

empresário são-brasense Artur Martins da empresa “Terracota do Algarve” ao 

oferecer o material cerâmico (tijolos e tijoleiras de barro) para o efeito. 

ii. REDE DE PASSEIOS ACESSÍVEIS - INAUGURAÇÃO. 

A Rede de Passeios Acessíveis, composta por cerca de 5 Kms isentos de barreiras, foi 

inaugurada no dia de Reis, dia 6 de janeiro, com a presença da Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. 

Criada no âmbito do Projeto “São Brás de Alportel acessível para Todos” a Rede de 

Passeios Acessíveis resultou de um investimento superior a 300 mil euros, distribuídos 

por diversas intervenções, norteada pela ambição de tornar mais acessível e segura a 

circulação de pessoas com mobilidade reduzida e de toda a população em geral. A 

concretização deste projeto sublinha a determinação da autarquia são-brasense em 

cumprir o compromisso assumido com os cidadãos e com as gerações futuras em 

promover o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva, onde 

todas as pessoas possam usufruir do espaço público de forma digna. 

A cerimónia contou ainda com a participação musical da Charola dos Machados que 

agraciou esta obra com diversas melodias de Bom Ano Novo. 
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iii. ACESSO À IGREJA MATRIZ. 

Atendendo à segurança dos munícipes que todos os dias se deslocam à Igreja Matriz, 

os serviços municipais procederam à construção e instalação de um corrimão de apoio 

na escadaria de acesso. Este acompanhamento contribui de forma decisiva para uma 

utilização mais segura deste acesso ao adro da Igreja Matriz. 

Uma obra de pequena dimensão, mas de grande utilidade pública, tendo em 

consideração o avultado número de pessoas que todos os dias se desloca a este ponto 

turístico em pleno Centro Histórico de São Brás de Alportel. Além da afluência dos 

fiéis que participam nas celebrações eucarísticas, a Igreja Matriz cativa todos os dias o 

olhar de diversos turistas que procuram saber um pouco mais sobre a história do 

município e do seu património edificado. 

iv. RUA 1º DE MAIO - OBRAS DE MELHORIA. 

As obras de melhoria e alargamento da Rua 1º de Maio encontram-se neste momento 

em fase de execução, de forma a garantir a uniformidade e continuidade dos passeios 

e estacionamentos ao longo de toda a Rua. 

Esta obra exigiu a previa execução de ramais pluviais e de esgotos domésticos, bem 

como a ligação de água nos passeios, um serviço garantido pela experiência e esforço 

dos colaboradores da autarquia e respetivo acompanhamento técnico. 

De salientar a cedência de terreno por parte de diversos proprietários, um contributo 

que tornou possível a efetivação dos trabalhos. 

v. NOVAS DESIGNAÇÕES DE RUAS. 

A Comissão Municipal de Toponímia reuniu no passado dia 4 de dezembro com o 

intuito de regularizar situações relativas ao Plano de Revisão e Valorização da 

Toponímia de São Brás de Alportel, nomeadamente, a nova atribuição de nomes de 

personalidades de São Brás de Alportel, que já anteriormente haviam sido escolhidos 

para designar arruamentos, no âmbito do plano de revisão toponímica de 2007, mas 

que por caducidade de alguns projetos urbanísticos não chegaram a concretizar-se, 

para designação toponímica de 3 novas artérias ainda sem designação, com o objetivo 

de valorizar a história local e o passado são-brasense, tendo a Comissão deliberado 

por unanimidade propor as seguintes designações: 

 Rua Alberto de Sousa, (designação anteriormente escolhida para futuro 

arruamento a criar entre a Avenida da Liberdade e a Rua Serpa Pinto) para a nova rua 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de fevereiro de 2016 Página 20 de 42 

construída, de ligação entre a Rotunda junto à Escola Poeta Bernardo de Passos e a 

Rotunda junto ao Centro Escolar e Piscinas Municipais Cobertas; 

 Rua Jaime Passos Pinto, (designação anteriormente escolhida para futuro 

arruamento perpendicular a Rua Luis Bivar) para a rua localizada a poente e sul do 

estabelecimento comercial “LIDL”, de ligação da EN2 à rotunda da calçada; 

 Rua Bárbara Louro, , (designação anteriormente escolhida para futuro arruamento 

a poente da Rua Serpa Pinto) para a artéria que liga a Rua José Dias Sancho, junto ao 

estabelecimento comercial “Intermarché” e a rotunda da Circular Norte, ligando esta 

via ao sítio de Mealhas; 

Foi ainda aprovada a atribuição de designação toponímica a uma nova artéria: 

 Rua Nova da Esperança, a rua transversal à Rua Colégio de São Brás, localizada no 

antigo sítio de Canada. 

vi. AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO BAR DE APOIO AO POLIDESPORTIVO E CAMPO 

MUNICIPAL SINTÉTICO. 

Estão em curso as obras de ampliação e renovação das instalações do bar de apoio ao 

complexo desportivo junto do Campo Municipal sintético, estes trabalhos implicam a 

renovação da cobertura e aumento da altura útil disponível, novas portas e janelas, 

pintura e acabamentos. 

Sendo um espaço que acolhe todos os pais e familiares das quase 2 centenas de 

atletas que ali praticam a sua atividade desportiva, a Câmara Municipal reconhece 

todo o empenho e profissionalismo com que as coletividades que usufruem daquele 

espaço disponibilizam em prol dos jovens do nosso concelho. Assim como é sem 

dúvida uma mais-valia para todos os familiares e apoiantes das equipas visitantes. 

Esta obra foi adjudicada pelo valor de € 6.068,56 à empresa AJS Barros Lda.  

vii. SINALIZAÇÃO. 

Com a conclusão da Circular Norte e Entrada Nascente e no âmbito do Plano de 

Sinalização e Sinalética está em curso a implementação de sinalética direcional e 

sinalização de informação e sensibilização. 

Encontra-se em colocação sinalética indicativa para Mealhas, Bico alto, Tareja 

Almodôvar, CMR Sul, entre outros, sendo que se destaca a colocação de 2 dos 6 sinais 

de respeito à distância mínima de 1,5m aos ciclistas, previstos pelo Município, sendo 
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São Brás de Alportel um Concelho central e ponto de passagem de centenas de 

ciclistas todos os dias. 

Da mesma forma apelando à sensibilidade de todos os intervenientes e utilizadores 

das vias do Concelho, foi colocado o segundo painel informativo no sítio dos 

Vilarinhos “Dê Prioridade à Vida – Aqui todos somos Amigos”. 

viii. CADASTRO PREDIAL. 

O executivo municipal e o presidente da Junta de Freguesia, reuniram com o Diretor 

Geral do Território, no passado dia 4 de fevereiro, na sequência de solicitação 

formulada, para transmitirem as suas preocupações com o decurso e a possibilidade 

de sucesso da realização do Cadastro Predial no concelho de São Brás de Alportel, 

atendendo à perspetiva de que o trabalho desenvolvido encontrava-se aquém das 

expetativas e efetividade do processo, tendo recebido garantias de que se encontrava 

em curso o planeamento das medidas corretivas necessárias para a resolução dos 

constrangimentos identificados. 

ix. PARQUE DE MANOBRAS. 

Reuniu ainda o executivo municipal, no mesmo dia 4 de fevereiro, com o Presidente 

do IMTT, com o intuito de aferir uma possível solução de rentabilização do atual 

Parque de Manobras instalado no concelho atendendo a que, volvidos 15 anos da 

celebração do protocolo entre a Câmara Municipal e a Direção Geral de Viação, não 

executou os projetos com os quais esta se comprometeu, nomeadamente o Centro de 

Exames de Condução não tem sido utilizado de acordo com o previsto e a 

manutenção e limpeza do terreno em causa tem sido descurada. 

O Presidente do IMTT garantiu a análise de futuras utilizações do espaço externo do 

equipamento que posteriormente se encontrarão consagradas em protocolo a ser 

celebrado entre as duas entidades. 

 

VIII. SANEAMENTO. 

i. PLANO MUNICIPAL DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO. 

Dando continuidade ao Plano Municipal de Alargamento da Rede de Saneamento, a 

autarquia deu início à 1.ª fase das obras de saneamento no sítio do Peral. Esta 
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localidade há muito servida por rede de abastecimento de água, não possuía até agora 

drenagem de águas residuais, estando atualmente apenas construído um emissário, 

pertencente à empresa Águas do Algarve, ao longo da EM 517. Na mesma empreitada 

foi ainda considerado mais um troço de saneamento em Farrobo junto à EN2. 

Com esta intervenção, através de ligação em alta a este emissário será possível servir 

3 dezenas de habitações, melhorando significativamente a sua qualidade de vida. 

O Plano de Alargamento da Rede de Saneamento estender-se-á a outros locais do 

concelho nos próximos meses, uma vez que se trata de uma obra de enorme 

importância para os são-brasenses. 

Esta obra foi adjudicada à empresa Vitor Manuel & Pedro Lda., por um custo total de 

€ 76.115,00, devendo estar concluída no final do 1.º trimestre de 2016. 

 

IX. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Na sequência de recomendações da ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e Resíduos, referentes ao tarifário dos serviços de abastecimento de água, 

saneamento e resíduos sólidos desta autarquia, o executivo municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar as seguintes alterações ao tarifário e com efeitos a 01/02/2016: 

1 – Serviços de abastecimento de água e de saneamento 

a) No tarifário aplicável às famílias numerosas - Inclusão de uma tarifa fixa e 

ajustamento dos escalões à dimensão do agregado familiar; 

b) No tarifário social, aplicável às IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, ONG, Organizações Não Governamentais sem fins lucrativos – eliminação 

das tarifas fixas; 

2 – Serviço de Gestão de Resíduos  

a) Criação de uma tarifa fixa única e linear para cada tipologia de utilizadores 

(domésticos e não domésticos); 

b) Criação de uma tarifa variável única e linear (sem escalões de consumo) para cada 

tipologia de utilizadores (domésticos e não domésticos);  
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c) Eliminação do tarifário aplicável às famílias numerosas; 

d) Atualização do custo da tonelada para € 32,72 conforme tarifário da ALGAR para 

2016. 

(Reunião – 26/01/2016) 

ii. INCUMPRIMENTO NO PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MUNICIPAIS. 

Dando cumprimento aos novos procedimentos adotados pelo executivo municipal 

relativos ao incumprimento do pagamento de faturas referentes aos serviços 

municipais (abastecimento público de água e saneamento), com vista a uma maior 

justiça social, perante a listagem extraída da aplicação informática da secção 

administrativa de águas e saneamento, atualizada à data da reunião, com todas as 

dívidas existentes desde janeiro de 2015, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade: 1.º Ordenar o corte do abastecimento de água, a todos os devedores 

constantes na presente lista, sendo o corte precedido de aviso com 48 horas de 

antecedência; 2.º Priorizar o procedimento em função do maior número de faturas em 

dívida; e 3.º Não efetuar cortes à sexta-feira e em véspera de feriados. 

(Reunião – 26/01/2016) 

 

X. ENERGIA. 

i. REFORÇO DA REDE ELÉTRICA DE MEDIA TENSÃO. 

Encontram ainda em curso obras para o reforço da alimentação da rede elétrica em 

Media Tensão a são Brás de Alportel, a cargo da EDP, que vêm permitir mais um passo 

na eliminação das linhas aéreas de Media Tensão que cruzam o aglomerado urbano da 

Vila de São Brás de Alportel. Com esta intervenção ocorrem algumas melhorias 

significativas para a população: 

 Eliminação do traçado aéreo da FR15-186 SE, entre São Brás de Alportel e 

Vilarinhos, a qual colide com o edificado, em particular com o parque de 

estacionamento da área comercial “Lidl” e com as moradias existentes nesta área; 

 Eliminação do traçado aéreo, sobre a rotunda da Calçada, na Variante Sul, junto ao 

Parque de Manobras; 
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 Substituição do atual traçado aéreo da linha FR 15- 187 - Machados desde a 

Rotunda da EN2, Variante Sul, entrada de São Brás de Alportel, até à Subestação 

Elétrica de São Brás de Alportel, que se encontra a nascente da zona comercial “LIDL”; 

 Estabelecimento de traçado subterrâneo na zona da rotunda da EN2, Variante Sul, 

entrada de São Brás de Alportel, com a ER 270, resguardando a sua zona envolvente. 

 

XI. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2015. 

A câmara municipal encerrou, no dia 29 de novembro, a edição de 2015 do Ciclo de 

Passeios Natureza com uma “Suave Caminhada” que teve como ponto de encontro o 

Adro da Igreja de São Romão, cuja visita assinalou o início do percurso, seguindo-se a 

caminhada a Poente… no Crepúsculo da Soalheira, por entre paisagens de serra e de 

mar, onde os aromas de outono marcaram presença e ficaram na memória. 

Ao longo de 5 km, de suave caminhar, os participantes passaram por novos e velhos 

caminhos que conduziram ao Poço Largo, a olhar o sul, seguindo para nascente, com 

paragem nos Moinhos de Latão e Serro Pelado, com vista privilegiada para a Serra do 

Caldeirão. 

Esta é uma iniciativa gratuita, promovida pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel com o intuito de dar a conhecer as potencialidades turísticas, a história e a 

cultura do município são-brasense. 

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

| Sábados na Quinta | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados a “Vamos aprender a fazer empreita”, com a 

D.ª Maria, respetivamente a 28 de novembro, e a “Vamos confecionar deliciosos 

sonhos” para dar as boas vindas a 2016, “Vamos aprender a fazer queijinho fresco, 

Vamos passear no “Caminho de ir à Escola”, Vamos cuidar dos animais da Quinta, 

respetivamente a 9, 16, 23 e 30 de janeiro. Nos dias 6 e 13 de fevereiro, as atividades 

foram Vamos aprender a tratar os animais da Quinta e Vamos fazer um presente de S. 

Valentim, respetivamente, sendo que nesses mesmos sábados as crianças tiveram 
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ainda oportunidade de participar nas rotinas dos animais da Quinta, no âmbito da 

atividade Vamos tratar os animais da Quinta 

| Comemoração do 8.º aniversário da Quinta do Peral | 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Município de São Brás de 

Alportel – Quinta do Peral, celebrou o 8.º aniversário no dia 30 de janeiro e convidou 

todos os amigos para a sua festa de aniversário, composta por um programa repleto 

de atividades divertidas e lúdicas para toda a família. 

A Quinta do Peral tem sido o núcleo central do trabalho do município na área da 

educação ambiental, promovendo a redescoberta da vida no campo e o valor da 

natureza, despertando nos mais novos e em toda a população a curiosidade para 

conhecer melhor o meio rural. 

O programa de aniversário começou com um momento dedicado à alimentação dos 

animais residentes na Quinta, no qual todos foram convidados a participar. A magia, o 

malabarismo e outras artes de circo pelo artista “Quiquinho” abrilhantaram a tarde, 

seguindo-se a “Hora do Conto”, com a visita especial do Rato Blásius. E o momento 

mais aguardado foi o desafio lançado aos meninos e meninas para decorar o bolo de 

aniversário da Quinta com orientação de uma pasteleira e, de seguida, cantou-se os 

Parabéns à Quinta do Peral. 

| Projeto “O Zoo vai à Escola” | 

O Projeto “O Zoo vai à Escola” é único no país e pretende aproximar os estudantes 

são-brasenses dos habitantes do Jardim Zoológico de Lisboa. Resulta de uma parceria 

entre o Centro de Interpretação e Educação Ambiental do município – Quinta do Peral 

e o Centro Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa, com o intuito de promover aos 

alunos são-brasenses um contacto mais próximo com a realidade e o quotidiano dos 

animais que habitam neste espaço especial. 

Projeto inédito no país, “O Zoo vai à Escola” consiste num conjunto de sessões 

informativas realizadas por videoconferência entre os alunos das escolas são-

brasenses e um técnico do Jardim Zoológico de Lisboa, que estará, em cada ligação, 

junto dos animais protagonistas de cada sessão para falar sobre as suas 

características, hábitos e alimentação. Abrange um grupo de 16 alunos de Educação 

Especial das Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária José 

Belchior Viegas que têm a oportunidade de assistir a quatro sessões por 

videoconferência. A primeira teve lugar no dia 1 de dezembro na Biblioteca Municipal 

e foi dedicada aos mamíferos. Em janeiro a sessão informativa foi sobre as aves, em 
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fevereiro os alunos ficaram a conhecer melhor os répteis e na última sessão, que terá 

lugar em abril, os artrópodes serão os protagonistas. 

iii. MOÇÃO “CONTRA A PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO ALGARVE”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar uma moção “Contra a 

prospeção e exploração de Hidrocarbonetos no Algarve” por entender que esta 

atividade coloca em causa a defesa ambiental e qualidade de vida passível do Algarve, 

totalmente em contra ciclo com todo o investimento realizado na promoção das 

energias alternativas. Esta moção acusa ainda que este processo decorreu na sombra 

de corredores onde as negociações foram efetuadas à margem das preocupações e 

dos interesses da população do Algarve, dispensando estudos de impacto ambiental, 

de avaliação económica e da qualidade de vida de quem aqui reside e visita o Algarve 

e, tanto quanto se sabe, dispensando mesmo qualquer benefício significativo para a 

economia e população do Algarve. 

(Reunião – 26/01/2016) 

 

XII. CULTURA. 

i. FEIRA DO LIVRO DO CENTENÁRIO. 

Decorreu em dezembro uma feira do Livro do Centenário itinerante que passou pelo 

Museu do Trajo, Mercado Municipal e Quinta do Peral, dando assim oportunidade aos 

são-brasenses para contactarem/adquirirem as publicações editadas no âmbito das 

Comemorações do Centenário do Concelho, em distintos espaços. 

ii. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

| ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO | 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades regulares com 

periodicidade mensal: 

 “Sábados fantásticos”. 

Nas tardes de sábado, dias 5 de dezembro, 9 de janeiro e 6 de fevereiro, decorreram 

“Sábados Fantásticos” no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia 

articulada com o fantástico e aos jogos de tabuleiro. 
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 “Tapete Voador”. 

Algumas das tardes de sábado foram preenchidas por agradáveis sessões de histórias 

para toda a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal, contando no dia 12 de 

dezembro com Vamos “pintar” o tapete com as histórias de Natal e no dia 9 de janeiro 

com a “A aventura da pedra mágica”. 

 Clube de leitura “Ler para viver”. 

O Clube de leitura “Ler para viver” continua a marcar a agenda das noites das últimas 

segundas-feiras de cada mês. Assim decorreu no dia 30 de novembro, na sala João 

Belchior Viegas, uma sessão sobre a obra “A segunda primavera” e que contou com a 

sua apresentação pela sua autora Isabel Vila Pery; no dia 25 de janeiro, e para a 

primeira leitura do ano novo, foi escolhido o conto “O leão velho”, da autoria da 

conceituada escritora algarvia Lídia Jorge, que reflete sobre a identidade portuguesa, 

as suas imagens e miragens que determinaram o fluir do passado português. 

 “Entre linhas & letras”. 

No dia 27 de novembro, e no dia 29 de janeiro, decorreram sessões daquela que é uma 

uma nova iniciativa da Biblioteca Municipal, designada de Entre Linhas & Letras, e 

onde se pode aprender e partilhar saberes. Esta iniciativa ocorrerá periodicamente na 

última sexta-feira de cada mês. 

 “Leituras no Caldeirão: na rota da serra”. 

A Biblioteca Municipal continua a levar os livros aos munícipes dos vários sítios do 

concelho, tendo-se deslocado nos dias 3/dezembro e 7 e 21/janeiro ao Alportel, 

Farrobo e São Romão, nos dias 15/dezembro e 19 de janeiro aos Almargens, Ribeira do 

Alportel e Tesoureiro; no dia 12/janeiro a Monte Capitães, Lajes, Cabeça do Velho, 

Parises e Javali. 

 “Conversas Soltas… À Hora do Chá”. 

Esta é uma nova iniciativa da Biblioteca Municipal na qual dá a conhecer e divulga 

novos escritores, à hora do chá. Pretende com estes encontros um momento de 

partilha e de tranquilidade ao sabor de uma bebida igualmente tranquila, o chá. 

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

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

Realizaram-se nos dias 16 e 23 de janeiro, no Centro explicativo da Calçadinha, 

atividades para famílias com crianças entre os 6 e os 12 anos, dedicadas 
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respetivamente a “Vamos construir objetos de medição da velocidade do vento e… 

fazer um tornado!” e a “Descobre como apanhar peixes especiais com a pesca 

magnática”. 

iv. ESPETÁCULOS. 

| “Instruções para voar” – Teatro | 

Com base num texto de Lídia Jorge, a Companhia de Teatro do Algarve (ACTA), com o 

apoio da câmara municipal, levou ao palco do Cineteatro de São Brás, no dia 9 de 

janeiro, o teatro “Instruções para voar”. 

| “2.º €urofestival da cançanita louletana” – Teatro | 

Realizou-se no passado dia 23 de janeiro, no Cineteatro São Brás, um espetáculo onde 

a boa disposição reinou, repleto de humor com artistas que nos fizeram sorrir e rir do 

princípio ao fim - 2.º €urofestival da cançanita louletana. 

v. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. 

| Sociedade Recreativa Alportelense | 

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

€ 300,00 à Sociedade Recreativa Alportelense para fazer face às despesas inerentes à 

realização do presépio tradicional exposto no Núcleo Museológico do Alportel, na 

sequência de pedido formulado pela mesma. 

(Reunião – 15/12/2015) 

| Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrazense – ACREMS | 

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

€ 3000,00 à Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrazense para 

efeitos de aquisição de instrumentos musicais, e na sequência de pedido formulado e 

apresentado pela mesma. 

(Reunião – 15/12/2015) 

A Câmara Municipal deliberou, igualmente, por unanimidade, atribuir um apoio no 

valor de € 400,00 à ACREMS de modo a fazer face às suas despesas de deslocação no 

âmbito do intercâmbio com o Centre Musical de Roche La Molière, analisado que foi o 

pedido formulado pela mesma. 

(Reunião – 12/01/2016) 
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| ACTA – Companhia de Teatro do Algarve | 

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

€ 2.500,00 à ACTA – Companhia de Teatro do Algarve, para a realização de 9 sessões 

entre espetáculos e ateliês, da produção “Liberdades”, no âmbito da promoção 

cultural e na continuação da excelente relação de parceria existente com a ACTA – A 

COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE, e tendo em conta a realização anual do 

Programa VATE, teatro para o público escolar promovido e desenvolvido em 

autocarro e sobre temas de interesse pedagógico. 

(Reunião – 15/12/2015) 

| Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel | 

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

€ 600,00 à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, na sequência da sua 

solicitação para efeitos de colaboração nas Festas de Natal no Centro Infantil e Lar. 

(Reunião – 15/12/2015) 

| Associação Musical do Algarve | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um protocolo de 

colaboração a celebrar com a Associação Musical do Algarve no âmbito da Orquestra 

do Algarve e dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar. 

(Reunião – 15/12/2015) 

vi. FORÇA DA TRADIÇÃO – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS - 

CHAROLAS. 

O mês de janeiro é, por tradição, tempo de Cantares ao Deus Menino. Para valorizar 

esta tradição a Câmara Municipal com a colaboração dos grupos de charolas 

promoveu mais uma edição do programa de valorização das tradições culturais “A 

Força da Tradição”. Neste âmbito, no dia 2 de janeiro, o espaço exterior do Mercado 

Municipal foi palco de um espetáculo de Charolas e, durante a tarde, houve uma 

digressão de Charolas por vários pontos do concelho. 

A Tradição culminou no Dia de Reis, 6 de janeiro, à tarde com atuação no Centro de 

Convívio de Parises e a fechar a noite o XXXIII Encontro de Charolas que teve lugar no 

Cineteatro São Brás, organizado pela Associação Cultural Sambrasense e apoiado 

pela câmara municipal e junta de freguesia, contando com a atuação de seis grupos de 

Charolas de diferentes localidades. 
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vii. CARNAVAL TRADICIONAL 2016. 

| Apoio ao Desfile de Carnaval das Escolas | 

Com o intuito de incentivar e criar as condições necessárias para a celebração de 

festejos da época de Carnaval pelas crianças e jovens, nomeadamente na construção 

dos seus fatos e adereços, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

apoio de 1 € por criança às distintas instituições do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho: 

o para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas um total de € 646,00 

(seiscentos e quarenta e seis euros) correspondentes ao total de 646 alunos 

distribuídos da seguinte forma: Pré escolar 8 turmas = 202Alunos; 1º Ciclo 21 turmas = 

444 alunos; 

o para Jardim-de-infância e Creche da Stª Casa da Misericórdia um total de € 133,00 

(cento e trinta e três euros), distribuídas da seguinte forma: 75 Crianças de pré-

escolar; 58 Crianças de creche; 

o para a instituição IPSS – CCD “ Sítio do Bebé” uma verba no valor de € 46,00, 

correspondendo o mesmo a 46 crianças. 

(Reunião – 26/01/2016) 

| Normas de Atribuição de Apoio Financeiro - Carnaval Tradicional 2016 | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Atribuição de 

Apoio Financeiro para o Carnaval Tradicional 2016 que têm por objetivos valorizar e 

preservar as tradições carnavalescas; incentivar a participação, a criatividade, a 

imaginação, o espírito folião e de sátira social, próprios desta quadra, bem como o 

espírito de trabalho em equipa e de comunidade, em torno de uma atividade lúdica e 

recreativa.  

Desde 2001 que a câmara municipal promove e dinamiza anualmente este desfile que 

integra o programa de atividades do Tradicional Carnaval de São Brás e se assume 

como um cartaz importante do calendário anual de atividades do município.  

Foi definido ainda que o apoio financeiro cinge-se exclusivamente às associações com 

sede no concelho, e ascende ao montante máximo de € 350,00, para ajudar a custear 

as despesas efetuadas com a elaboração dos carros e ou disfarces, apresentados ao 

desfile. 

(Reunião – 26/01/2016) 
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| Desfile de Carnaval das escolas | 

Realizou-se na manhã de sexta-feira, dia 5 de fevereiro, o desfile de carnaval das 

crianças que, sob o tema “Palhaços, Bruxas, Espanta Pardais e outros que tais…”, 

percorreu a Avenida da Liberdade. Com organização da Câmara Municipal e com a 

colaboração do Agrupamento de Escolas, da Santa Casa da Misericórdia – Centro 

Infantil e do CCD - Sítio do Bebé, cerca de duas centenas de crianças encheram de 

alegria e cor a artéria principal do núcleo urbano deste concelho. 

| Carnaval Tradicional de São Brás 2016 - Desfile de Foliões e Carros Alegóricos | 

A tarde de domingo de carnaval, dia 7 de fevereiro, foi preenchida com entusiasmo e 

música pelas muitas centenas de pessoas que quiseram participar no Desfile de 

Foliões e Carros Alegóricos do Carnaval Tradicional de São Brás. A Câmara Municipal 

continua, assim, a apostar na dinamização deste desfile como forma de valorização e 

preservação das tradições carnavalescas, num incentivo à criatividade e imaginação, 

para preservar o espírito folião e de sátira social, típicos desta celebração, para além 

do trabalho comunitário e em equipa, em prol de um evento lúdico. 

Esta foi uma organização da Câmara Municipal de São Brás de Alportel e que contou 

com a colaboração de Associações e grupos informais do concelho. 

viii. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO. 

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

no âmbito da organização e dinamização cultural a celebrar com a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel, cujo objetivo principal reside no 

desenvolvimento de um trabalho conjunto para efeitos de definição e 

operacionalização das atividades a serem promovidas no âmbito da dinamização 

cultural do concelho, através do Museu do Trajo. O protocolo tem um período de 

vigência de oito meses, sendo o montante global de € 7.200,00. 

(Reunião – 26/01/2016) 

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

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2015. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Apoio ao 

Associativismo para o ano 2016, onde constam os Princípios Base de Apoio às 

Associações Locais. 
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Com o intuito de aumentar a oferta de atividades ao dispor da população, incrementar 

a formação cultural e a fruição dos bens culturais, incrementar a formação desportiva 

e os hábitos de vida saudável, melhorar as infraestruturas do município e potenciar a 

sua utilização, promover a dinâmica associativa do concelho e promover a integração 

sociocultural dos indivíduos, a câmara municipal, na esfera das suas competências e 

disponibilidades financeiras e logísticas, apoia e incentiva a prossecução das 

iniciativas das associações locais também por lhes reconhecer o mérito, a capacidade 

de fazer e a qualidade das atividades e eventos desenvolvidos a par da perceção dos 

constrangimentos vários com que se deparam, quer sejam de teor material, financeiro 

ou logístico. 

Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a proposta de apoios a atribuir, bem como 

os Protocolos de apoio a celebrar com as várias associações: 

Associações Culturais – Protocolo de Apoio 

Associação Cultural Sambrasense 11.320,00€ 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense 11.885,00€ 

Rancho Típico Sambrasense 4.200,00€ 

Total 27.405,00€ 

Associações Desportivas com Atividade Cultural - Protocolo de Apoio 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados 2.625,00€ 

Outras Associações – Protocolo de Apoio 

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

(Reunião – 08/02/2016) 

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

ALPORTEL. 

Tendo em consideração o interesse da câmara municipal na continuidade do apoio às 

instituições e agentes culturais, designadamente aos que, de forma constante têm 

levando a cabo outras atividade de reconhecido interesse como é a de informação e 

de difusão ao cidadão, bem como a conjuntura nacional que afeta transversalmente 

todas as organizações e associações e à qual as instituições são-brasenses não são 

alheias, nos termos do quadro de competências materiais, designadamente expressas 

nas alíneas u), do nº1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o executivo 

municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no valor global 
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de € 1.710,00 dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o montante de 

€ 142,50, para efeitos de assegurar a publicação da edição “Vila Dentro”. 

(Reunião – 08/02/2016) 

 

XIII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. MARCHAS CORRIDA 

| Marcha corrida de outono | 

A edição de 2015 da Marcha Corrida de Outono ocorreu pela primeira vez no sítio do 

Peral, com partida no Centro de Educação e Interpretação Ambiental – Quinta do 

Peral, no domingo, dia 22 de novembro. 

Esta iniciativa, desenvolvida de forma regular pelo Instituto Português do Desporto e 

da Juventude, em parceria com os municípios da região, alia a prática desportiva às 

potencialidades territoriais dos diversos municípios do Algarve, tendo sido esta edição 

organizada a nível local pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel com o apoio 

do Grupo Desportivo e Cultural do Peral que desafiaram a conhecer de forma próxima 

e singular as potencialidades desta zona do barrocal. 

O percurso foi composto por 2 circuitos: um de 10km e outro alternativo de 5Km e 

permitiu aos participantes a desvendarem antigos caminhos emoldurados por típicas 

paredes de pedra; desenhados a dourado pelas folhas de outono; a respirarem o ar 

puro do barrocal aromatizado por plantas autóctones; e a assistirem a algumas das 

tradições rurais da época como a apanha da azeitona… entre muitas outras 

curiosidades que o território preserva. 

| Marcha de Carnaval | 

Realizou-se na manhã do dia 7 de fevereiro, a marcha de carnaval, que teve o sítio do 

Alportel como ponto de encontro e que contou com a participação especial de João 

Manuel Rocha, vencedor da primeira edição do Peso Pesado Teen. 

Esta Iniciativa encontra-se incluída no Programa Nacional de Marcha e Corrida e 

desenvolvida de forma regular pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, 

em parceria com os municípios da região, com 2 percursos de 5km e 11,5km 

respetivamente na qual foi possível percorrer alguns dos lugares mais fascinantes do 
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sitio do Alportel, ao percorrer os trilhos vermelhos do “Grês de Silves” abundante 

neste território, passar nas margens da Ribeira do Alportel e vislumbrar a Fonte 

Férrea. Fomenta-se assim a aliança entre a prática desportiva promovida pelo 

Município de São Brás de Alportel. Esta edição foi organizada a nível local pela 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel com o apoio da Sociedade do Alportel.  

ii. FINAL DA TAÇA DO ALGARVE DE DOWNHILL. 

Nos dias 28 e 29 de novembro, o Parque da Fonte Férrea recebeu centenas de atletas 

com o objetivo de alcançarem o 1.º lugar do pódio na Taça do Algarve de Downhill. 

Esta última etapa, disputada em território são-brasense, teve lugar numa pista 

totalmente remodelada para o efeito, com novos desafios, a elevar esta modalidade 

radical aos mais altos níveis de adrenalina e dificuldade e, para além de testar a perícia 

dos atletas, este evento teve diversos pontos de interesse para o público, admiráveis 

descidas a alta velocidade, saltos de suster a respiração e muitas outras surpresas. 

Com organização pela Associação X Dream Balsius, a prova contou com o apoio da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, da Federação Portuguesa de Ciclismo, do 

Motoclube Faro e do MTB Algarve. 

iii. BIKE CLUBE - ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reduzir o valor das taxas em 50% o 

pagamento de frequência das Piscinas Municipais Cobertas por parte dos atletas 

daquela associação que entram nas competições de Triatlo, na sequência de um 

pedido formulado pela mesma associação, para efeitos de melhor preparação física 

dos mesmos. 

(Reunião – 12/01/2016) 

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

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2015. 

O Plano de Apoio ao Associativismo para o ano 2016, anteriormente referido, onde se 

define os Princípios Base de Apoio, abrange igualmente as associações desportivas, 

tendo o executivo municipal deliberado a sua aprovação, por unanimidade, bem como 

as correspondentes minutas do Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo 

e os Protocolos de apoio: 
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Associações Desportivas - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Bike Clube São Brás 5.040,00 

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

6.750,00 

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

Clube de Caça e Pesca 3.240,00 

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

12.075,00 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro 26.925,00 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense 17.114,00 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados 16.491,00 

Total 90.383,00 

(Reunião – 08/02/2016) 

Os protocolos com as associações locais foram celebrados em sessão realizada no 

passado dia 17 de fevereiro nos Paços do Município, à qual se seguiu um jantar 

convívio para as quais foram convidadas todas as associações do concelho. 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE – DIOGO GAGO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 5.000,00 ao 

Clube Automóvel do Algarve na sequência de um pedido de apoio financeiro 

formulado por este de modo a apoiar a carreira internacional do jovem atleta São-

brasense Diogo Miguel Pires Gago. 

(Reunião – 08/02/2016) 

vi. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE – PITBIKES. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 500,00 à 

Associação Jovem Sambrasense, na sequência de pedido de apoio financeiro 

formulado pela mesma de modo a fazer face às despesas inerentes à organização do 

evento PITBIKES, realizado a 14 de fevereiro. 

(Reunião – 08/02/2016) 
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XIV. JUVENTUDE. 

i. FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE. 

Decorreu no passado dia 3 de fevereiro, no Centro de Artes e Ofícios, uma nova 

reunião do Fórum Municipal da Juventude, uma estrutura criada em março de 2015, 

com o objetivo de dar voz aos jovens do concelho. 

ii. DEAR STUDENT 

Decorreu nos passados dias 11 e 12 de fevereiro, em Sevilha, o Seminário Final do 

projeto europeu “Dear Student”, no qual o município de São Brás de Alportel participa 

enquanto autoridade local portuguesa, em parceria com a Associação In loco e a 

colaboração dos agrupamentos de escolas de José Belchior Viegas, de São Brás de 

Alportel e Pinheiro e Rosa, de Faro. 

O projeto teve por objetivo promover a cidadania ativa, nas suas diversas vertentes, 

junto das mais jovens gerações. 

iii. ALGARVE 2020 – UM CONTRATO JOVEM 

O Município de São Brás de Alportel participa no projeto regional “Algarve 2020 – 

Uma Agenda Jovem”, iniciativa da Cooperativa ECOS - Cooperativa de Educação 

Cooperação e Desenvolvimento, CRL”, com a colaboração da AMAL, Associação 

Intermunicipal do Algarve e um conjunto de parceiros regionais. 

Neste momento encontra-se em fase de conclusão a elaboração do “1º Plano de Ação 

Regional de Juventude do Algarve”, o qual resultou de um amplo exercício de consulta 

aos jovens da região e será apresentado a público no mês de março. A elaboração do 

plano teve por base a realização de diferentes eventos de juventude e da organização 

de Grupos de Trabalho Temáticos compostos por diferentes entidades, organizações, 

investigadores, educadores e outras individualidades. 

O 1º Plano de Ação Regional de Juventude do Algarve pretende ser um documento 

com propostas de ação específicas, a serem implementadas até 2020, em diferentes 

domínios da juventude e que pretendem dar resposta aos desafios e obstáculos 

sentidos pelos/as jovens da região do Algarve. A criação deste Plano de Ação Regional 

partiu do projeto Algarve 2020: Uma Proposta Jovem, que decorreu entre 2012 e 2013, 

de onde resultou uma rede próxima de parceiros regionais e durante o qual foi 

efetuado um alargado processo de consultas à juventude da região, resultando num 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de fevereiro de 2016 Página 37 de 42 

conjunto de recomendações e propostas, respeitantes a diferentes áreas de políticas 

públicas para o Algarve. 

 

XV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de novembro, de janeiro, foi espaço de múltiplas 

iniciativas: “A Biblioteca Fora de Si”, a 28 de novembro, e a 9 e 23 de janeiro; a “Ação 

de empreendedorismo local”, com a apresentação da empresa imobiliária “O Seu 

Sonho”, a 21 de novembro, a apresentação da empresa “Soluções Reais”, a 26 de 

janeiro; a sessão “Nutrição entre a serra e o mar: apresentação de nutrição” sobre 

alimentos fermentados com Marlene Martins, em 21 de novembro; as “Mostras de 

artesanato”, com a participação de Mariana Prates, a 9 de janeiro e com a participação 

de Liliana Mendes, no dia 13 de fevereiro; a “Mostra de produtos”, com a participação 

da empresa “Pipocas” e de “Cartão Concept”, no dia 2 e 23 de janeiro, e com a 

participação da empresa “Céu-da-Boca” no dia 6 de fevereiro; e a “Demonstração 

gastronómica” que dinamiza a manhã do último sábado de cada mês, a 28 de 

novembro contou com a presença do Chef são-brasense Manuel Brazão Pires, a 30 de 

janeiro, com a presença do Chef Miguel Lourenço. 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês, 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. 

Nos terceiros domingos de dezembro/15 e janeiro/16 como usual, realizou-se a Feira 

das Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando 

oportunidade a encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para muitos 

de grande interesse e estima. 
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iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses de dezembro/15 e janeiro/16, 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. 

v. NOITE VERMELHA. 

No dia 12 de dezembro, a Noite Vermelha revelou o melhor do comércio local, ao 

longo de uma tarde e noite recheadas de animação para toda a família e promoções. 

A edição de 2015 contou com a colaboração de artesãos, associações e grupos 

musicais, tendo iniciando-se com uma divertida Parada de Natal, em que todos foram 

convidados a juntar-se. Um desfile com miúdos e graúdos a pé, a cavalo, de patins, de 

bicicleta e que contou com muitas outras surpresas. 

Os visitantes puderam assistir de forma gratuita a mais de 20 de atuações, deixar as 

crianças brincar nos espaços de animação infantil gratuita e deixar-se surpreender 

pelas promoções da noite! Tiveram oportunidade de, por cada € 50,00 de compras, 

receber uma “nota vermelha” equivalente a um desconto de € 5, bem como habilitar-

se a receber vales de compras no valor global de € 500,00, no caso de ter efetuado 

compras em 2 estabelecimentos diferentes, com valores mínimos de € 20,00. A 

campanha “A Tradição do Natal é no Comércio Local” integrou mais uma edição do 

“Passatempo de Natal”, com o sorteio de vales de compras no valor de € 500,00. 

vi. HORÁRIO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS - PRAÇA DA REPÚBLICA. 

Face às reclamações apresentadas pelos moradores sobre o ruído causado pelos 

estabelecimentos de restauração e bebidas localizados na Praça da República da Vila de 

São Brás de Alportel, a autarquia promoveu uma reunião com o objetivo de chegar a um 

acordo entre os moradores e os exploradores de estabelecimentos em relação ao 

horário de funcionamento dos estabelecimentos. Ouvidas as partes, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, propor a restrição dos horários dos 3 

estabelecimentos de bebidas existentes na Praça da República da seguinte forma: a) De 

domingo a 5ª feira – às 00 horas; b) Sextas, sábados e vésperas de feriado – às 02 horas; 

c) Encerramento das esplanadas todos os dias às 00 horas, com as cadeiras e mesas 

arrumadas de forma a impossibilitar a sua utilização. Mais deliberou, por unanimidade, 

solicitar os pareceres às entidades competentes e previstas nos termos da lei. 

(Reunião – 26/01/2016) 
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vii. HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL. 

Ocorreu uma hasta pública de espaços de venda do mercado municipal de cinco 

bancas de frutas/legumes, três bancas de peixe e marisco e duas mesas de frutas e 

legumes no Mercado Municipal que se encontram vagas. Não tendo havido 

interessados para as cinco bancas de frutas/legumes, foram arrematadas as Bancas B7 

e B8 por Rui Miguel Martins pelo valor de € 250,00, e a Mesa C16 por Susana Cristina 

Gonçalves de Sousa Belchior pelo valor de € 50,00. 

(Reunião – 08/02/2016) 

viii. CICLO “CONVERSAS DE COMER”. 

Realizou-se no dia 13 de fevereiro, no Mercado Municipal, a 1.ª edição do Ciclo 

“Conversas de Comer”, uma iniciativa da Associação das Terras e das Gentes da Dieta 

Mediterrânica em parceria com a Câmara Municipal. Apresentaram como tema deste 

1.º encontro: Pequenos-almoços, sugestões de receitas simples e fáceis de 

confecionar que levam à mesa deliciosas tentações inspiradas na Dieta Mediterrânica. 

Esta conversa informal, acompanhada por uma confeção ao vivo, pretendeu 

sensibilizar para a importância do pequeno-almoço, bem como para a diversidade de 

alimentos que podem ser incluídos e enriquecer a primeira refeição do dia. Otília 

Eusébio e Luisa Soares, dirigentes da Associação das Terras e das Gentes da Dieta 

Mediterrânica foram as anfitriãs desta partilha que desvenda aromas e sabores 

defendidos pelo movimento slowfood, centrado na apreciação e valorização dos 

produtos locais da época. 

 

XVI. TURISMO. 

i. IN LOCO – PROTOCOLOS. 

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

no âmbito do desenvolvimento local com a ASSOCIAÇÃO IN LOCO, por um período 

de 3 anos e pelo montante anula de € 83.280. 

(Reunião – 29/12/2015) 
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ii. BTL –BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

A Câmara Municipal encontra-se a preparar a sua participação na Bolsa de Turismo de 

Lisboa de 2016, que decorre no próximo mês de março, em Lisboa, no âmbito do 

espaço do Algarve, numa iniciativa do Turismo do Algarve. 

 

XVII. PATRIMÓNIO. 

i. “VALES DA MEMÓRIA” 

A Câmara Municipal prossegue o seu objetivo de valorizar o património do concelho. 

Em 2016, o Património Industrial e Técnico é o tema objeto do plano de valorização e 

divulgação, com a publicação mensal de informação na agenda municipal “São Brás 

Acontece” e num jornal local. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTOS DE LOUVOR. 

Num gesto de reconhecimento e valorização de dedicação e empenho da comunidade 

são-brasense, nas mais diversas ocasiões, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de 

voto de louvor: 

| Engº. Vítor Moura Féria | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Eng.º 

Vítor Moura Férias pela generosa oferta de 10 coqueiros para colocação na nova via 

entre a Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de Passos e a Rotunda das Piscinas Municipais 

Cobertas, via agora designada por Rua Dr. Alberto de Sousa. 

(Reunião – 08/09/2015) 

| X-Dream Blásius - Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas 

Rodas em São Brás de Alportel | 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor à 

Associação X-Dream Blásius - Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de 
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Duas Rodas em São Brás de Alportel por ter sido a equipa vencedora da Taça de 

Portugal de Downhill 2015. 

(Reunião – 06/10/2015) 

| Clube de Artes Marciais | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor à atleta 

Andreia Inácio, pela sua participação no campeonato mundial de Kickboxing WKU, em 

setembro, na Alemanha, que é prova do trabalho de excelência desenvolvido pelo 

Clube de Artes Marciais. 

(Reunião – 06/10/2015) 

| Atleta Lara Martins | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o voto de louvor à atleta Lara 

Martins, Federada na Plataforma Lince da Federação Portuguesa de Atletismo, 

natural e residente em São Brás de Alportel e atleta do Clube de Atletismo São 

Francisco Associação Desportiva que se consagrou em 2015: Campeã Regional em 

estafeta 4x60m, Vice-Campeã em Corta-mato e Vice-Campeã em 1000m em Pista, 

para além das excelentes classificações que obteve em provas regionais e nacionais ao 

longo da época desportiva. Estes resultados honram todos os São-brasenses. 

(Reunião – 29/12/2015) 

| João Manuel Rocha – vencedor do 1.º “Peso Pesado Teen” | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor ao são-

brasense João Manuel Rocha que perante o desafio de perder peso de forma saudável 

e procurar ser um exemplo para os demais jovens que, como ele, tinham peso a mais, 

durante cerca de 3 meses, mostrou uma convicção, um empenho e uma vontade 

maiores que as limitações resultantes da sua condição física. Pela sua vitória pessoal, 

que seguramente será decisiva na alteração do seu curso de vida, e por poder 

constituir um exemplo para a adoção de um estilo de vida saudável, com a prática de 

atividade desportiva e o combate à obesidade infantil e juvenil, é uma referência para 

muitos outros jovens de todo o país, a câmara municipal felicitou-o pela sua prestação 

e pela vitória obtida no primeiro concurso do género. 

(Reunião – 12/01/2016) 
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ii. VOTOS DE PESAR. 

| António de Almeida Santos | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de António de Almeida Santos, ativista contra o colonialismo e defensor 

de uma solução negociada para a guerra colonial, autor de dezenas de diplomas legais 

nos anos decisivos da consolidação democrática que acabaram com o edifício 

autoritário do Estado Novo, e por ventura o mais brilhante e presente dos legisladores 

da democracia portuguesa. Ex-deputado à Assembleia da República, ex-ministro de 

distintas pastas, ex-presidente da Assembleia da República, advogado e referência 

ética e cívica de todos os democratas e republicanos, presidente honorário do Partido 

Socialista e a sua inquestionável dedicação à pátria deve ser por todo lembrada e 

assinalada. 

(Reunião – 26/01/2016) 

| José Francisco de Campos Santana | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento de José Francisco de Campos Santana, presidente da Federação 

Portuguesa de Petanca. O seu empenho e a motivação que imprimiu à modalidade da 

Petanca, constitui uma referência e deixa saudades junto daqueles que com ele 

privaram e trabalharam, tais como os relevantes serviços ao Algarve e à modalidade 

no Algarve. 

(Reunião – 26/01/2016) 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

São Brás de Alportel, 22 de fevereiro de 2016 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


