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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

26 DE ABRIL 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 fevereiro de 2016. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – QUOTA ANUAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota anual 

à Associação Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, no valor de 

€ 4.227,72 (quatro mil duzentos e vinte e sete euros e setenta e dois cêntimos). 

(Reunião – 22/02/2016) 

ii. REUNIÕES MENSAIS COM STAL. 

Com uma periodicidade mensal, o executivo tem vindo a reunir com o STAL – Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel de modo a potenciar uma maior proximidade e 

união com os colaboradores desta autarquia. Esta prática evidencia o interesse e a 

preocupação em conhecer a realidade vivida pelos colaboradores e a vontade de 

melhorar as suas condições de trabalho, criando condições que levem à melhor 

resolução de problemas, e de fomentar um melhor desempenho e o acréscimo de 

motivação no local de trabalho. 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

i. SESSÕES INFORMATIVAS DE PROTEÇÃO CIVIL. 

Decorreram nos dias 5 e 12 de março, no Centro de Artes e Ofícios, sessões informativas 

de proteção civil cujas temáticas recaíram na utilização de extintores, primeiros 

socorros, prevenção contra incêndios florestais, plano familiar de emergência e medidas 

de autoproteção. Estas sessões, integradas no Programa de atividades alusivo ao Dia da 

Proteção Civil (1 de março), foram organizadas pela Câmara Municipal e contaram com 

o apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. 
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ii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DECIF PARA O ANO 2016. 

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

a celebrar 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 no âmbito do Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Florestais (DECIF), que vem permitir assegurar os meios e os 

recursos indispensáveis ao combate a incêndios. 

(Reunião – 22/03/2016) 

iii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - UNIVERSIDADE DO ALGARVE. 

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

colaboração a celebrar com o Centro de Estudos em Património, Paisagem e 

Construção da Universidade do Algarve, tendo como propósito o acolhimento de um 

estagiário na área de SIG (Sistemas de Informação Geográfica). 

(Reunião – 05/04/2016) 

iv. SAPADORES FLORESTAIS - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ASSOCIAÇÕES. 

| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS – SERRA DO CALDEIRÃO | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar o pagamento de duas 

tranches no montante de € 8.250,00 cada, a pagar nos meses de maio e agosto, à 

Associação de Produtores Florestais – Serra do Caldeirão, na sequência da sua 

solicitação da verba referente ao ano de 2016 no âmbito do Protocolo de Colaboração 

para a Conservação e Valorização Natural e Florestal da Serra do Caldeirão. 

(Reunião – 22/04/2016) 

v. 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 sessões sobre internet segura, nomeadamente nos dias 16 e 22 e 24 de março, nos 

espaços do Museu do Trajo e do Espaço Internet. 

A ação realizada no Museu do Trajo teve como público-alvo a comunidade estrangeira 

residente no concelho, numa iniciativa que contou com a organização local a cargo do 

CLAII, Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, com o apoio do Grupo de 

Amigos do Museu. 
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III. EDUCAÇÃO. 

i. DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO AUTISMO. 

No dia 2 de abril o edifício dos Paços do Concelho iluminou-se de azul para celebrar o 

Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, um gesto que teve por objetivo 

sensibilizar para o autismo, uma perturbação neurobiológica complexa que afeta a 

comunicação, o comportamento e as relações sociais e que afeta 76 milhões de 

pessoas a nível global. 

O município de São Brás de Alportel foi pioneiro no Algarve na criação de uma 

Unidade de Ensino Estruturado - Espetro de Autismo, em 2009, para dar apoio aos 

alunos na Escola EB 1 e Jardim de Infância de São Brás de Alportel e em 2014 investiu 

numa segunda Unidade na Escola EB 2 3 Poeta Bernardo de Passos, no sentido de 

acompanhar estes jovens que prosseguem os seus estudos. Este investimento 

sublinha a preocupação da autarquia com a qualidade de ensino e a igualdade de 

oportunidade para todos. 

ii. “AQUI HÁ MATEMÁTICA…NO MUSEU” – MALETA PEDAGÓGICA. 

Decorreu no dia 13 de abril, a apresentação para educadores de infância e professores 

do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, do projeto “Aqui há 

matemática…no museu” que culminou com a edição de 100 maletas pedagógicas, as 

quais foram financiadas pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

A Câmara Municipal disponibilizou maletas pedagógicas para todas as escolas e 

jardins-de-infância do concelho para exploração nas respetivas aulas, mantendo e 

diversificando a intervenção da autarquia naquela que é uma aposta grande: a 

educação, a par de outros investimentos que têm vindo a fazer ao nível de melhorias 

dos edifícios escolares. 

 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE SAÚDE. 

| REUNIÕES PARA AFERIR FUNCIONAMENTO | 

Entregou o presidente da Câmara Municipal, em 11 de março, em mão ao sr. Ministro 

da Saúde, aquando da deslocação à Região do Algarve, um ponto de situação sobre os 

constrangimentos no funcionamento das unidades funcionais do Agrupamento de 
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Centros de Saúde Algarve Central - no qual o Centro de Saúde de São Brás de Alportel 

se integra -, do qual é cumulativamente presidente do Conselho da Comunidade 

Reuniu ainda a câmara municipal, no passado dia 2 de março, com a Coordenadora da 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de São Brás de Alportel, com o 

intuito de se inteirar acerca do ponto de situação de funcionamento daquela unidade 

de saúde, e mais especificamente os seus constrangimentos. Em momento posterior, 

no dia 4 de março, reuniu com a diretora executiva do Agrupamento de Centros de 

Saúde Algarve Central para transmitir as dificuldades referidas pela UCSP e 

questionar acerca de soluções para os problemas existentes, tendo-lhe sido 

respondido encontrar-se em curso a resolução de alguns dos problemas identificados, 

como o atraso no pagamento de horas extraordinárias, existência de poucos 

assistentes técnicos, reparação de viaturas, entre outros. 

| MANUTENÇÃO - CUSTOS E REPARAÇÕES | 

Porque importa valorizar e defender o Centro de Saúde, crucial nos serviços de saúde 

disponíveis no nosso concelho, todos os anos, a Câmara Municipal, procede à 

realização de trabalhos de diversa natureza com o intuito de garantir a manutenção e 

o estado de conservação dos espaços exteriores do edifício (extravasando as suas 

competências ao executar trabalhos da responsabilidade da ARS do Algarve). Mais 

recentemente os trabalhos realizados foram: a) trabalhos de manutenção de jardins; 

b) limpeza de espaços verdes e corte e poda de árvores e arbustos; c) conservação dos 

pavimentos de circulação automóvel e pedonal; d) reparações em muros de vedação. 

ii. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL. 

Por ocasião a deslocação do Ministro da Saúde ao Algarve, em 11 de março, com a 

preocupação manifestada em relação aos Centros de Saúde anteriormente referida, o 

presidente da câmara entregou ofício a reiterar a premência da resolução do modelo 

de gestão do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul (CMRSul). 

Foi com satisfação que recebeu a notícia, em contexto de Comissão Parlamentar da 

Saúde, realizada em 6 de abril, da afirmação do Ministro da Saúde acerca do breve 

lançamento de concurso público para a concessão da gestão do CMRSul, algo há 

muito esperado, prometido mas não cumprido pelo governo anterior. 

iii. CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE (CHA). 

Manifestou a Câmara Municipal a sua indignação junto do anterior Conselho de 

Administração do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), pela incapacidade de resposta 
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do mesmo no âmbito da Ortopedia por ocasião do decurso da Prova da Taça de 

Portugal de Downhill, realizada no concelho a 5 e 6 de março, uma competição que 

acolheu centenas de atletas nacionais e estrangeiros e que, pela natureza da 

competição, acresceu a probabilidade de ocorrerem acidentes com consequências a 

nível de fraturas e lesões diversas. 

Mais se insurgiu a autarquia quanto ao fato de este se ter demitido das suas 

competências de assegurar as condições assistenciais mínimas para dar resposta às 

necessidades prementes da região, sejam elas permanentes ou pontuais, sugerindo 

mesmo que a autarquia “cancele o evento em causa ou assuma a contratação do 

apoio necessário em termos de cuidados de saúde no âmbito do serviço de Ortopedia 

com entidade privada”. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. ANIVERSÁRIO LOJA SOCIAL. 

No mês de março a Loja Social de São Brás de Alportel celebrou o 4.º aniversário desde 

que abriu as suas portas na Av.ª da Liberdade, constituindo-se como núcleo da 

Plataforma Local de Ajuda Alimentar, que apoia mensalmente cerca de 50 famílias com 

maior fragilidade económica, num total de 2.412 cabazes de alimentos atribuídos. 

Para adquirir os alimentos para a Loja Social, para além dos produtos entregues pelo 

Banco Alimentar do Algarve, em resultado das recolhas realizadas, a Câmara 

Municipal efetua concursos de aquisição junto dos estabelecimentos de comércio 

local, com vista a promover o empreendedorismo na nossa localidade. 

Graças às doações feitas à Loja Social foi também possível entregar também mais de 

12 mil peças de vestuário, 859 peças de atoalhados, mais de 1300 pares de sapatos, 

quase 560 cabazes com artigos de higiene e limpeza, bem como mais de 130 cabazes 

contendo artigos de puericultura, gestos que permitiram fazer chegar às famílias mais 

carenciadas do município um pouco de conforto e dignidade. 

Sob coordenação da Câmara Municipal, em parceria com a Junta de Freguesia, este 

projeto resultou muito em parte graças à colaboração da Rede de Voluntariado do 

município, cujos elementos são imprescindíveis para garantir a organização e gestão 

dos materiais diariamente entregues pela população. 
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ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ASSOCIAÇÕES. 

| APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VÍTIMA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 

anual à APAV – Associação de Apoio à Vítima, cujo valor se cifra em € 700,00. 

(Reunião – 05/04/2016) 

iii. APOIO A MUNÍCIPES UTENTES DA ASMAL. 

Dando continuidade à estratégia de proximidade e de trabalho em parceria que a 

Câmara Municipal tem vindo a implementar junto das instituições de solidariedade 

social, o município deliberou apoiar duas são-brasenses utentes da ASMAL – 

Associação de Saúde Mental do Algarve com apoio financeiro para suportar as 

despesas de transporte. 

Integrado no Plano de Apoios Sociais que visa auxiliar a população com necessidades 

especiais e, neste caso, sem resposta no nosso território, o apoio consiste na 

prestação de auxílio referente ao transporte das utentes, de modo a permitir que 

continuem a usufruir dos serviços prestados pela instituição. 

iv. 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 verbas 

para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas respeitantes 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 – 22/02/2016) 

v. ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ. 

O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz manteve 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 manhãs de culinária e sessões informativas diversas, a 

ateliês de artes ou mesmo visita temáticas, distintas são as ações que ocupam os 

tempos livres e informam os habitantes da área envolvente. 
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vi. 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 

aprender”, inicialmente na área serrana do concelho, com sessões realizadas no 

Centro de Convívio de Parises e mais recentemente em dois núcleos rurais do 

barrocal: Peral e Mesquita, disponibilizando autocarro municipal para a deslocação 

dos munícipes. 

Neste âmbito, no passado dia 8 de Abril realizou-se uma ação sobre os “Sinais de 

alerta da Diabetes que contou com a presença de uma diabetologista do Centro 

Hospitalar do Algarve. No dia 15, a sessão contou com a participação de uma 

enfermeira da UCC Al-Portellus e subordinou à “Terapia do riso” tendo-se realizado 

esta na Quinta do Peral. Também no mês anterior, no dia 4 de março, ocorreu uma 

atividade oficina dos sabores “Como se faz o queijo”, na Quinta do Peral, sob 

orientação de técnicos da UCC Al-Portellus. 

vii. ENVOLVE. 

Decorreram nos dias 9 e 30 de março e no dia 13 de abril, respetivamente na sede do 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados, no Centro Museológico do Alportel e 

novamente na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados, sessões sobre os 

Provérbios Tradicionais, que contaram com a presença do Dr. Rui Soares, no âmbito 

do projeto de intervenção comunitária “ENVOLVE”. 

viii. ESPAÇO MULTIUSOS DO BAIRRO SOCIAL JOÃO ROSA BEATRIZ 

O Espaço Multiusos do Bairro Social mantém uma oferta de atividades regular, no 

âmbito do programa de atividades de intervenção comunitária “Bem Me Quer”, 

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

informação e sensibilização. 

ix. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS” 

Decorreu no passado dia 18 de março, no espaço da Galeria Municipal mais uma 

edição do ciclo de tertúlias “Aqui entre nós” dedicada ao tema “Somos mais iguais do 

que diferentes: o desafio das acessibilidades”, a qual teve como convidado o Prof. 

Ernesto Carvalhinho, colaborador no projeto “São Brás Acessível para todos” e que foi 

presidente da Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã 

(ARCIL), Provedor Municipal das Pessoas com Deficiência na Lousã e coordenou a 
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intensa investigação que deu origem ao livro “ARCIL – Pessoas, Ideias e Afetos” 

publicado em 2015. Posteriormente, no passado dia 15 de abril, decorreu nova edição 

desta iniciativa, no Bar do Cine-Teatro, sob o tema “Conversas de Liberdade”, 

integrada no programa de comemorações do aniversário da Revolução de 25 de abril 

de 1974, com a participação dos Contadores do Alportejo. 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. “KIT NOVO RESIDENTE”. 

No passado dia 25 de fevereiro foi celebrado um Protocolo de Colaboração entre o 

Município de São Brás de Alportel e um conjunto de agentes imobiliários e Notários 

do concelho, numa parceria que procura melhorar o acolhimento ao novo residente, e 

dá continuidade à política de proximidade desenvolvida pela autarquia, com a criação 

do “Kit Novo Residente” que integra um momento de receção dos novos residentes 

no edifício dos Paços do Concelho e a oferta de um conjunto de materiais informativos 

fundamentais à sua melhor integração no município. Esta nova iniciativa pretende 

constituir-se como uma medida ativa para incrementar a atratividade do concelho, 

sobretudo direcionada para o crescente turismo residencial, que representa já um dos 

mais fortes motores económicos do concelho. 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. 3.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Tendo em consideração a evolução das condições económicas e sociais subjacentes e 

que fundamentam as opções definidas no Plano de Urbanização, o executivo 

municipal deliberou, por unanimidade: 1.º) alterar o Plano de Urbanização de São Brás 

de Alportel no âmbito do artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; 2.º) 

promover o desenvolvimento dos procedimentos enunciados no n.º 1 do artigo 119º 

do RJIGT; 3.º) fixar o prazo de 30 dias para elaboração da alteração do Plano de 

Urbanização da Vila de São Brás de Alportel; 4.º) dispensar a avaliação ambiental, 

uma vez que as alterações em causa não consubstanciam impacte relevante no 

ambiente, nem sobrecarga significativa das infraestruturas existentes; 5.º) mandar 

publicitar nos termos da proposta e fixar o período de 15 dias, para a formulação de 

sugestões e a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 
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consideradas no âmbito deste procedimento; 6.º) comunicar o início do procedimento 

à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, dispensando o 

acompanhamento desta operação de alteração, no âmbito do artigo 86º do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

(Reunião – 22/02/2016) 

ii. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

1.) Aprovar o início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento 

municipal de urbanização e edificação do município de São Brás de Alportel o qual 

terá como objeto a definição dos procedimentos de controlo preventivo e sucessivo 

das operações urbanísticas realizadas na área do município de São Brás de Alportel e 

bem assim a fixação de regras e princípios relativos: a) À urbanização e edificação, 

complementares dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e demais 

legislação em vigor, designadamente em termos da defesa do meio ambiente, da 

qualificação do espaço público, da estética, salubridade e segurança das edificações; 

b) Às competências dos técnicos e atividade fiscalizadora; c) Às infraestruturas de 

suporte de radio comunicações e respetivos acessórios;  d) Às cedências de terrenos 

e compensações; e) Às taxas devidas pela concessão de licenças, autorizações, 

admissão de comunicações prévias, emissão dos respetivos títulos e pela realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas; f) Às taxas devidas pela 

prestação de serviços administrativos e outras situações conexas com a área da 

administração urbanística. 

2.) Que os munícipes se poderão constituir como interessados no procedimento e 

apresentar os seus contributos através do preenchimento do formulário disponível 

online para o efeito, e bem assim através do endereço de correio eletrónico. 

3.) Que o procedimento em questão seja publicitado na internet no sítio institucional 

do Município de São Brás de Alportel. 

4.) Aprovar a composição dos elementos a quem caberá a responsabilidade pela 

direção e acompanhamento do procedimento de elaboração do regulamento e de 

submissão do mesmo a audiência de interessados ou consulta pública:  a) Acácio 

Martins, Vereador do pelouro; b) João Inocentes, Técnico Superior; c) José Candeias, 

Técnico Superior; d) Cláudia Vicente, Técnica Superior.” 

(Reunião – 22/03/2016) 
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iii. PARQUE DE MANOBRAS. 

Na sequência da reunião havida no dia 4 de fevereiro nas instalações do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, IP (IMT) entre a autarquia e o Presidente do Conselho 

Diretivo do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP., subordinada às 

circunstâncias a serem aferidas no âmbito do Protocolo “Centro de Exames de 

Condução e Parque de Manobras – São Brás de Alportel” celebrado entre estas duas 

entidades, oficiou a câmara municipal aquele Instituto Público (em 07/03/2016) no 

sentido de ser identificada data para nova reunião a realizar-se nesta autarquia, ou em 

instalações regionais daquele instituto, de modo a poder-se analisar conjuntamente 

as melhores formas para potenciar e acrescer pertinência ao protocolo, melhorando o 

aproveitamento do espaço agora em desuso, bem como as condições de segurança 

inerentes ao mesmo. 

Não foi acusada resposta até ao momento. 

iv. TOPONÍMIA. 

| DESIGNAÇÃO DAS ROTUNDAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL | 

Tendo por base proposta aprovada pela Comissão Municipal de Toponímia reunida 

em 4 de março último, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um 

conjunto de designações às Rotundas de São Brás de Alportel: 

Rotunda localizada na Variante Sul - Entrada Nascente (interseta c/ Circular Norte) – 

Rotunda das Noras; Rotunda localizada na Variante Sul - Entrada Sudoeste 

(interseta c/ EM514) – Rotunda da Oliveira; Rotunda localizada na Variante Sul 

(saída p/ Sítio da Calçada) – Rotunda dos Canteiros; Rotunda localizada na Variante 

Sul (saída para Vilarinhos) – Rotunda dos Abegões; Rotunda localizada na Circular 

Norte - Entrada Sul (R. João R. Beatriz) – Rotunda do Cortiço; Rotunda localizada na 

Circular Norte (interseta c/ R. do Colégio de São Brás) – Rotunda dos Ferreiros; 

Rotunda localizada na Circular Norte (Av.ª da Liberdade) – Rotunda do Centenário; 

Rotunda localizada na Circular Norte (intersecta c/ R. João de Deus) – Rotunda do 

Atleta; Rotunda localizada na Circular Norte (saída p/ Bico Alto) – Rotunda do 

Medronheiro; Rotunda localizada na Circular Norte (saída para Mealhas) – Rotunda 

do Barro; Rotunda localizada na Rua João de Deus - junto ao Jardim Carrera Viegas – 

Rotunda dos Corticeiros; Rotunda localizada junto na Rua Padre Sena Neto 

(interseta com Ruas 5 de outubro e Dr. Alberto de Sousa) – Rotunda da Empreita; 

Rotunda localizada na Rua João de Deus, junto à EB23 (interseta c/ Rua Dr. Alberto 

de Sousa) – Rotunda do Saber. 
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Relativamente às designações das rotundas localizadas na Circular Norte (interseta 

com EN2) e na Variante Sul - Entrada Sul (interseta com EN2), entendeu o executivo 

municipal serem de atribuição posterior. 

(Reunião – 22/03/2016) 

| PROJETOS DE TOPONÍMIA | 

O executivo municipal deliberou, ainda, aprovar as propostas apresentadas pela 

Comissão Municipal de Toponímia para desenvolvimento de projetos de toponímia, 

designadamente: “Dê Nome à sua Rua”, dirigido às comunidades rurais do concelho e 

aos residentes do Bairro Social. Estes projetos terão por base desafios lançados à 

comunidade, para envolver as populações, iniciando-se com a implementação de um 

projeto-piloto no sítio do Alportel que envolverá a população local, a comunidade 

escolar da Escola EB1 do Alportel solicitando-se o apoio do Museu do Trajo, pelo 

trabalho desenvolvido no testemunho das gentes do Alportel. 

(Reunião – 22/03/2016) 

v. SINALIZAÇÃO. 

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

Sinalização e Sinalética promoveu-se à implementação de sinalética direcional e 

sinalização de informação e sensibilização.  

Foi colocada a sinalética indicativa para Mealhas, Bico alto, Tareja Almodôvar, CMR 

Sul, entre outros, sendo que se destaca a colocação dos sinais de respeito à distância 

mínima de 1,5m aos ciclistas, previstos pelo Município, sendo São Brás de Alportel um 

Concelho central e ponto de passagem de centenas de ciclistas todos os dias. 

vi. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO. 

A manutenção e arranjo das estradas e caminhos do concelho, com aplicação de 

camada de betão betuminoso, continua a ser uma preocupação permanente da 

autarquia, dada a sua importância para a qualidade de vida e bem-estar dos 

munícipes, pelo que foram desenvolvidas múltiplas ações no âmbito do plano geral de 

intervenções de pavimentação e reparação em estradas e caminhos municipais, um 

pouco por todo o concelho. Os trabalhos em curso são: 

 Pavimentação dos caminhos municipais, respetivas serventias e cruzamentos; 

 Reparações pontuais, com fresagem prévia de zonas degradadas e referenciadas 

no Mapa de trabalhos; 
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 Melhoramentos na acessibilidade e condições de segurança nas vias de 

comunicação. 

Este ano uma vez mais impera a abrangência dos sítios com trabalhos de 

pavimentação, nomeadamente em Mesquita, Campina-Castanhas, Fonte Nova-Rua 

do Emigrante, Mealhas, Alportel, Zona Urbana da Vila, bem como reparações pelos 

restantes sítios do Concelho, ou seja, em Soalheira, Vilarinhos, Almargens, Corotelo, 

entre outros. Estes trabalhos estruturantes e garantia para a qualidade de vida a 

residentes e visitantes, foram adjudicados à empresa Manuel António & Jorge 

Almeida, Lda., pelo montante de € 124.358,14 (incluindo IVA). 

 

VIII. SANEAMENTO. 

i. PLANO MUNICIPAL DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO. 

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

encontra-se em execução a 1.ª fase das obras de saneamento no sítio do Farrobo e do 

Peral. Estas localidades há muito servidas por rede de abastecimento de água, não 

possuíam até agora drenagem de águas residuais. 

Esta intervenção vem melhorar significativamente a qualidade de vida dos habitantes 

destes sítios, sendo que 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. 

No total serão construídos 37 ramais domiciliários, 27 caixas de visita em cerca de 

1000ml de extensão de coletores, numa obra adjudicada à empresa Vitor Manuel & 

Pedro Lda., por um custo total de € 76.115,00. 

 

IX. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DA REDE. 

Tendo como objetivo principal a eficácia e redução de perdas de água, de modo a 

garantir a sustentabilidade do sistema de abastecimento de águas, desde o início do 

ano que através dos nossos serviços técnicos e operacionais, tem sido efetuado um 

relevante trabalho de caracterização e levantamento da rede de abastecimento de 

águas de todo o concelho. Este procedimento permite detetar deficiências e situações 
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que carecem de reparação urgente e substituição de materiais. Neste momento está 

em curso a substituição de contadores de água, substituição de válvulas e acessórios 

que por já terem atingido o seu período de vida útil não garantem a sua plena função e 

por vezes são motivo de roturas e perda de água da rede de abastecimento. Prevê-se 

que até ao final do ano toda a rede estará devidamente caracterizada e concluído o 

Plano de funcionalidade e manutenção do sistema de abastecimento de água do 

Concelho. 

 

X. ENERGIA. 

i. REFORÇO DA REDE ELÉTRICA DE MEDIA TENSÃO. 

Encontram-se concluídas as obras necessárias ao reforço da alimentação da rede 

elétrica em Média 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 ocorreram 

algumas melhorias significativas para a população, designadamente: 

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

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

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

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

Parque de Manobras; 

 Substituição do atual traçado aéreo da linha FR 15- 187 - Machados desde a 

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

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

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

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

 

XI. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PLATAFORMA “ALGARVE LIVRE DE PETRÓLEO” 

No passado dia 9 de março, o município de São Brás de Alportel, em parceria com a 

Plataforma “Algarve Livre de Petróleo” (PALP), acolheu uma sessão informativa sobre 

esta grave ameaça ao meio ambiente, que teve lugar no Centro de Artes e Ofícios. 
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Dada a relevância deste preocupante e aterrorizador tema, a Câmara Municipal 

associou-se a esta plataforma de combate à exploração de petróleo e gás natural na 

região, que infelizmente constitui uma ameaça real, dada a formalização de contratos 

com empresas para a exploração não apenas no mar mas sobretudo em território 

terrestre. Neste âmbito, e contando também com a colaboração da Associação Al-

Portel, está a ser preparada uma nova Sessão de Esclarecimento, dirigida a 

comunidade, a ter lugar no próximo dia 7 de maio, no Museu do Trajo. 

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

| SÁBADOS NA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados a “Vamos conhecer os cágados”, a “Vamos 

aprender a fazer substâncias para combater os predadores da nossa horta biológica” e 

a “Vamos procurar os ovos da Páscoa na Quinta, respetivamente a 5, 12 e 26 de 

março; e a “Vamos aprender a alimentar os animais da Quinta”, a “Vamos visitar o 

Moinho de Vento do Bengado e a Azenha de Mesquita” e a “Vamos aprender a fazer 

queijinho fresco” a 2, 9 e 16 de abril. 

Semanalmente, a Quinta do Peral proporciona um conjunto de atividades, que 

enriquecem o programa “Era uma Vez… Histórias para toda a Família”. 

| CONTOS NA QUINTA | 

No mês em que se comemorou a chegada da Primavera e o dia da Árvore, no dia 26 de 

março, deu-se a conhecer a maravilhosa história da Árvore generosa de Shel Silverstein. 

| VAMOS TRATAR DOS ANIMAIS DA QUINTA | 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental disponibilizou aos sábados, entre as 

11h e as 12h, às crianças dos 3 aos 12 anos a participação em atividades relacionadas 

com as rotinas dos animais da Quinta, 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. 

| TEATRO FANTOCHES “O GASPAR E UMA AVENTURA NA PÁSCOA” | 

No passado sábado, dia 19 de março, a Quinta do Peral foi o palco de mais um Teatro 

do Gaspar que apresentou um divertido espetáculo para celebrar a Páscoa. 
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XII. CULTURA. 

i. FEIRA DO LIVRO 2016. 

Decorreu nos dias 16, 17 e 18 de março, no espaço da Escola EB 2, 3 Poeta Bernardo de 

Passos, uma nova edição da Feira do Livro de São Brás de Alportel de 2016, onde com a 

participação da Livraria Lusíada, da Maria Eugénia Patameira Representações Editoriais 

e da Papelaria Eneida, foi possível disponibilizar uma interessante gama de livros, com 

promoções especiais. Numa iniciativa realizada em parceria pela Rede de Bibliotecas 

Escolares e pelo Agrupamento de Escolas do concelho, o programa contemplou ainda 

encontros com escritores, maratona de contos, exposições e muita animação. 

ii. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

| ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO | 

A Biblioteca Municipal desenvolveu um conjunto de atividades com periodicidade mensal: 

 “Sábados fantásticos”. 

Nas tardes de sábado, dos dias 5 e 19 de março, decorreram os “Sábados Fantásticos” 

dedicados aos jogos de tabuleiro e a jogos de sensibilização ambiental. 

 “Tapete Voador”. 

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

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

ainda no dia 9 de abril que contou com o simpático “Trincas, o monstro dos livros”. 

 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 28 de março, na sala João 

Belchior Viegas, uma sessão dedicada à poesia criada por voze3s femininas, no mundo 

e ao longo dos séculos. 

 “Conversas Soltas… À Hora do Chá”. 

Esta nova atividade da Biblioteca Municipal que dá a conhecer e divulga novos 

escritores, à hora do chá, contou no passado dia 4 de abril com a apresentação por 

Luis Barriga, da obra “Sombra e Sol. Vai a rua em duas cores”. Com esta iniciativa 

pretende-se criar mais um momento de partilha e de tranquilidade ao sabor de uma 

bebida igualmente tranquila, o chá. 
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| COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL | 

Realizaram-se no dia 2 de abril, as comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil, 

iniciativa da Rede de Bibliotecas do Algarve mas que contou com toda a colaboração da 

Biblioteca Municipal, e colocou à disposição das crianças (0 aos 5 anos) um programa 

com histórias cantadas e encantadas e uma oficina de livros com aroma a chocolate. 

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

| “”QOISAS” DE CIÊNCIA PARA MIÚDOS E GRAÚDOS” | 

Realizaram-se nos dias 5 e 12 de março e 16 de abril, no Centro explicativo da 

Calçadinha, novas edições das atividades para famílias com crianças entre os 6 e os 12 

anos, dedicadas respetivamente a “Ciência com cheirinho a Primavera”, a “A ciência 

dos fantoches” e a “Vamos estudar as sementes e observar a germinação”. 

iv. ESPETÁCULOS. 

| “P’RO DIABO KUS CARREGUE” | 

No âmbito das celebrações do mês do teatro, São Brás de Alportel acolheu o 

espetáculo “P’RO DIABO KUS CARREGUE”, que integra um “conjunto criteriosamente 

selecionado de textos base para rábulas quer de carácter crítico sociocultural, quer 

apenas humorístico, escritos por conceituados autores e compositores nacionais” bem 

como a interpretação de diversos temas de música portuguesa, confiada à mais 

popular fadista lisboeta Anita Guerreiro. Este espetáculo, para maiores de 14 anos de 

idade, foi organizado pela empresa C2E, Conceção e Comercialização de Espetáculos 

e contou com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

v. EDIÇÕES DO CENTENÁRIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação de um preço de 

venda às papelarias das edições do Centenário que possam ter interesse na sua difusão 

e venda, traduzindo-se num desconto de 20% sobre o preço previamente definido: 
Edição do centenário (10%) Preço (€) Preços com desconto (€) 
Breve História de São Brás 12,00 €9,60 
Ao Encontro de Bernardo de Passos 12,00 €9,60 
Retalhos  12,00 €9,60 
Desafiando o Destino- a História da minha vida 9,00 €7,20 
Suberina - A sobreira que queria viajar pelo mundo 15,00 €12,00 

(Reunião – 22/02/2016) 
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vi. INTERCÂMBIO COM MUNICÍPIO FRANCÊS. 

Nos passados dias 25 a 28 de março, São Brás de Alportel promoveu a 

interculturalidade musical ao acolher o Centre Musical Municipal e o Município de 

Roche La Molière, de França, mediante a presença de uma comitiva que veio partilhar 

experiências com a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, tendo, no dia 25 

efetuado a sua receção no Salão Nobre da Câmara Municipal com uma cerimónia de 

boas vindas, onde foram firmados os alicerces de uma geminação que se pretende 

não apenas formal, mas verdadeiramente participada e vivida pela comunidade. Este 

intercâmbio na área da música abre horizontes para uma ambição maior, a de 

promover intercâmbios noutras áreas, como por exemplo no desporto, na dança, 

entre outras. 

O intercâmbio musical contou com a deslocação de uma delegação francesa 

composta por alunos, professores e responsáveis do Centre Musical Municipal, 

acompanhados pelo responsável pela Divisão de Cultura do Município de Roche La 

Molière, Didier Richard, sendo que esta visita resultou de um primeiro contacto 

estabelecido em dezembro de 2015, por uma delegação de diretores da Banda 

Filarmónica de São Brás de Alportel com o município de Roche La Molière e o Centre 

Musical Municipal. 

Este intercâmbio culminou com a integração de quatro músicos do Centre Musical 

Municipal de Roche La Molière, na Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, no 

habitual acompanhamento musical da Procissão de Aleluia, realizada no passado 

domingo de Páscoa, dia 27 de março. 

vii. PÁSCOA 2016. 

| FESTA DAS TOCHAS FLORIDAS | 

Por mais um ano consecutivo, São Brás de Alportel viveu com vivacidade e muita 

participação aquela que é uma das suas maiores festas de carater religioso/cultural: a 

Procissão da Aleluia e Festa das Tochas Floridas. 

A Festa das Tochas Floridas de São Brás de Alportel é uma celebração única no país, 

uma tradição secular que se cumpre todos os anos em cada Domingo de Páscoa, 

quando a família se reencontra, muitos são-brasenses regressam a casa e turistas, em 

cada vez maior número, afluem à nossa terra para conhecer um dos mais significativos 

momentos do património imaterial da região.  
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As varandas apresentam-se engalanadas com bonitas colchas e as ruas são 

embelezadas pelo fabuloso tapete de flores que a comunidade ajuda a construir 

durante a noite. Este ano muitos milhares de pessoas visitaram São Brás de Alportel 

para viver esta experiência de perto e conhecer uma das mais antigas tradições da 

Páscoa a sul do país. A festa rainha das gentes são-brasenses é já uma referência no 

cartaz turístico cultural da região. 

A Festa das Tochas Floridas é uma organização conjunta da Paróquia de São Brás de 

Alportel, Câmara Municipal e Associação Cultural Sambrasense. 

Para além da Procissão de Aleluia, a festa inclui ainda uma feirinha de doçaria, que se 

realiza no Largo de São Sebastião; uma mostra de artesanato, no Adro da Igreja e 

uma Tarde Cultural, com animação musical.  

| ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE | 

No âmbito da parceria de realização deste evento, a Câmara Municipal deliberou, por 

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

setembro, atribuir a verba no valor de € € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros), à 

Associação Cultural Sambrasense, para fazer face às despesas com a Festa das Tochas 

Floridas. 

(Reunião – 22/02/2016) 

| ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL. – 

CORO DOS AMIGOS DO MUSEU | 

Face à solicitação da Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel – Coro dos 

Amigos do Museu, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com os 

concertos previstos na época pascal, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

atribuir a verba no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), reconhecendo a 

relevância para a dinâmica cultural que promove. 

(Reunião – 22/03/2016) 

viii. DESAFIO FOTOGRÁFICO. 

O município de São Brás de Alportel promoveu, de 1 a 29 de fevereiro, o Desafio 

Fotográfico “Algarve Genuíno - Artes e Ofícios” destinado a todos os enamorados pela 

fotografia da região e que pretendeu estimular o sentido de observação e a 

curiosidade pelos valores das Artes e Ofícios, que se realizam na região do Algarve, 

permitindo, assim, aos participantes, um maior contacto e uma aquisição de 
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conhecimentos sobre o Património Cultural da região, sendo que a avalização do júri 

teve em consideração os seguintes critérios: originalidade, criatividade, qualidade 

técnica e adequação à área temática. 

A iniciativa culminou com uma exposição, no Centro de Artes e Ofícios, onde constam 

trabalhos de todos os participantes no Desafio Fotográfico, numa mostra de mais de 2 

dezenas de fotografias que trazem à memória artes e ofícios típicos da região. A 

exposição “Algarve Genuíno, Artes e Ofícios”, patente ao público desde o dia 8, no 

Centro de Artes e Ofícios e poderá ser visitada até dia 30 de junho. 

Agostinho José Amaro Teixeira foi o grande vencedor desta iniciativa com uma 

imagem alusiva à apicultura, seguindo-se José Palma Gonçalves que arrematou o 

segundo lugar da classificação com uma imagem alusiva à ceifa e o terceiro lugar da 

classificação foi atribuído a Daniel Santos com uma imagem de um tear antigo. 

ix. FEIRA DA SERRA 2016. 

| COMISSÃO ORGANIZADORA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Comissão 

Organizadora da Feira da Serra 2016, constituída pelos seguintes elementos: Vítor 

Manuel Martins Guerreiro, Presidente; Marlene de Sousa Guerreiro, Vice-Presidente; 

Acácio José Madeira Martins, Vereador a Tempo Inteiro; Ema Paula Guerreiro Pinto, 

Chefe da Divisão Administrativa Municipal; Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva, 

Técnica Superior; Maria de Fátima Lopes Guerreiro – Assistente Técnica. 

(Reunião – 08/03/2016) 

| TABELA DE TARIFAS | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as tarifas relativas à 

participação e ingresso na Feira da Serra de 2016 (IVA incluído à taxa legal em vigor): 

Ingressos: a) Tarifa de ingresso diário no recinto –bilhete - € 3,50; b) Tarifa de ingresso 

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

família - bilhete € 10,50 (inclui 4 entradas); sendo que são isentos do pagamento de 

tarifa de ingresso os cidadãos com idade ≤ a 10 anos, deficientes, forças de segurança, 

bombeiros e comunicação social quando devidamente comprovadas essas situações. 

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

Tarifas de Ocupação de Espaços; 

1 – Tarifas de Ocupação - Aldeia Serrana: 
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Produtores Agroalimentares: a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00; b) Stand 

partilhado (por participante) - € 60,00; Produtores de Agricultura Biológica: 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 

(valor mínimo 45 € correspondente a 9m2). 

(Reunião – 22/03/2016) 

| APRESENTAÇÃO PÚBLICA | 

No seio da BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, decorrida de 2 a 6 de março do corrente 

ano de 2016, teve lugar a apresentação pública da edição de 2016 da Feira da Serra, 

uma edição especial “25 anos”, que terá por tema a Inovação.  

x. ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ASSOCIAÇÕES. 

| ASSOCIAÇÃO SÃO BRÁS JOGANDO E BAILANDO | 

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 no valor de € 1.000,00, 

à Associação São Brás Jogando e Bailando para fazer face às despesas com as 

atividades desta associação e na sequência de solicitação apresentada pela mesma. 

Esta associação desenvolve a sua atividade de formação na área da dança, em 

diversas modalidades. 

(Reunião – 22/03/2016) 

| ASSOCIAÇÃO DE DESIGNER DO SUL – PROJETO “DESIGN & OFÍCIOS” | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 1.500,00 à ADS – 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de abril de 2016 Página 26 de 38 

Associação de Designers do Sul - de modo a apoiar a realização da edição de 2016 do 

projeto “Design & Ofícios” de 2016, que procura aproximar gerações num intercâmbio 

de saberes, juntando mestres artesãos e jovens designers, numa residência artística. 

(Reunião – 05/04/2016) 

 

XIII. IGUALDADE. 

i. COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER “MARÇO, MÊS DE MULHER” 

Durante o mês de março, decorreu uma nova edição do programa “Março, Mês de 

Mulher”, promovido pelo município de São Brás de Alportel, com a colaboração da 

comunidade, de modo a sensibilizar para a promoção dos direitos e oportunidades de 

homens e mulheres, na construção de uma sociedade mais inclusiva. 

| CONVERSAS DO IMAGINÁRIO FEMININO | 

A Biblioteca Municipal convidou as mulheres do projeto “Linhas e Letras” do Centro 

de Convívio de Parises e do Projeto “Bem Me Quer” do Espaço Multiusos João Rosa 

Beatriz, para uma conversa sobre temas femininos naquele que foi um debate 

dinamizado pela Conselheira Municipal para a Igualdade, realizado na terça-feira, dia 

8 de março, no próprio espaço da Biblioteca Municipal. 

| “SEM SOMBRA DE DÚVIDA… MULHERES” | 

Ao início da noite do mesmo dia 8 de março, o palco do Cineteatro acolheu um 

espetáculo comemorativo do dia da Mulher “Sem sombra de dúvida… Mulheres” que 

procurou constituir-se como um momento de partilha, de convívio, de reflexão sobre 

o papel das mulheres na comunidade, no desenvolvimento do território e de 

comemoração pela dignidade das mulheres. 

 

XIV. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. 42.ª VOLTA AO ALGARVE. 

São Brás de Alportel como terra de grandes atletas no desporto de 2 rodas, acolheu 

com muito agrado e entusiasmo a 4.ª etapa da 42.ª Volta ao Algarve, que decorreu 

entre os dias 17 e 21 de fevereiro, numa clara aposta do Município, consubstanciada 

num investimento da câmara e da junta que viabilizou a sua concretização. Esta etapa 
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da prova de ciclismo algarvia teve partida do concelho são-brasense de onde, rumo à 

vitória, os ciclistas percorreram um total de 194 Km. 

Grandes nomes do ciclismo nacional e internacional passaram na manhã de dia 20 de 

fevereiro pelas ruas do concelho, surpreendendo o vasto público que aguardava pela 

passagem dos reconhecidos ciclistas ao longo do percurso simbólico que antecedeu a 

partida oficial. 

Ponto de partida para a penúltima etapa daquela que é a maior prova do género no sul 

do país, a zona exterior às Piscinas Municipais encheu-se de profissionais do setor, de 

ciclistas amadores ou simplesmente de curiosos que quiseram conhecer e estar mais 

perto dos grandes nomes que fizeram parte da 42.ª edição da Volta ao Algarve. 

ii. TAÇA DE PORTUGAL DE DOWNHILL. 

São Brás de Alportel acolheu o arranque da Taça de Portugal em Downhill no fim de 

semana de 4 a 6 de março, com início nas vertiginosas descidas do Arimbo, e que 

contou com a participação de mais de 250 atletas de todo o mundo. 

Os melhores pilotos da modalidade, incluindo alguns que integram o Top 20 Mundial, 

puderam usufruir de uma das maiores potencialidades do território são-brasense, uma 

pista em plena Serra do Caldeirão. Foi neste cenário de natureza pura que foram 

disputados os primeiros lugares do pódio, nas mais diferentes categorias com 

destaque para a conquista do master 40 e master 50 para os são-brasenses, Rui Cruz e 

José Salgueiro, respetivamente, da equipa X-Dream Município São Brás de 

Alportel/Motoclube de Faro. 

A Taça de Portugal de Downhill, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo e 

União Ciclística Internacional, contou a nível local com a organização da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel e da Associação XDream Blásius, naquela que é 

uma das maiores apostas do município, dado o enorme potencial do território são-

brasense para os desportos de aventura, que se constitui como um dos fatores de 

atratividade do concelho e um dos eixos do desenvolvimento turístico. 

iii. TAÇA DO ALGARVE EM XCO. 

O Miradouro do Alto da Arroteia foi uma vez mais o local escolhido para o arranque da 

Taça do Algarve em XCO - Cross Country Olímpico, prova de bicicletas Todo o Terreno 

no passado dia 3 de abril. Esta prova, organizada a nível local pelo Bike Clube São 

Brás, com o apoio da Câmara Municipal e um conjunto de empreendedores da região, 

constituiu a primeira etapa do regional de Cross Country Olímpico e integrou três 
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percursos diferentes: 1.º) de 4,5 Km, apresentou um alto nível de dificuldade e 

destinou-se às elites sub 23; aos Juniores, Veteranos A e Elites Femininas; Veteranos B 

e C, Cadetes, Juniores Femininos e Veteranos Femininos e ainda Cadetes Femininos, 

Veteranos Femininos e Promoção; 2.º) de 1,9 Km; 3.º) de 0,6 Km foi especialmente 

criado para os mais jovens atletas de Iniciados, Benjamins e Pupilos. O percurso para 

os iniciados é de gincana com 2 voltas e para os benjamins e Pupilos de gincana. 

Esta prova desafiou a perícia técnica dos atletas por caminhos bastante exigentes. 

Dadas as excelentes potencialidades naturais do território, paulatinamente acresce o 

reconhecimento de São Brás de Alportel como uma referência nos desportos de 

aventura na região e no país. 

iv. JOGOS DE QUELFES 2016. 

Por mais um ano consecutivo, São Brás de Alportel participou nos Jogos de Quelfes - 

movimento que se dedica à promoção da dimensão humanista do Olimpismo-, dando 

oportunidade às crianças são-brasenses de participarem em diferentes modalidades 

desportivas no concelho e nos demais concelhos aderentes. Assim, cerca de 120 

crianças dos 8 concelhos que integraram os VII Jogos de Quelfes marcaram presença no 

Torneio de Basquetebol 3x3 que teve lugar no dia 11 de abril no Pavilhão Municipal, 

tendo-se deslocado a São Brás de Alportel crianças dos concelhos de Ayamonte 

(Espanha), Faro, Lagoa, Loulé, Olhão, Silves e Tavira para um dia dedicado ao desporto 

mas repleto de animação. O Torneio de Basquetebol 3x3 promoveu o convívio e a prática 

desportiva entre os mais novos, procurando sempre fomentar o espírito do Olimpismo, 

do respeito pelo desporto e pelos outros desportistas. 

A 7.ª edição dos Jogos de Quelfes terminou no dia 23 de abril, com uma sessão de 

encerramento, depois de ter percorrido os oitos concelhos que aderiram à iniciativa e 

envolvido centenas de crianças nas atividades organizadas.  

v. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O GRUPO MARAFADOS DO TT. 

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

celebrado com o Grupo “Marafados do TT-Algarve”, o qual tem por objeto o apoio ao 

desenvolvimento de atividades de cariz lúdico, cultural e desportivo, em torno da 

modalidade de todo o terreno (TT), enquanto veículo de promoção do território do 

barrocal e da serra algarvia, dadas as potencialidades para o desenvolvimento de 

atividades desportivas e turísticas, nos segmentos da natureza e da aventura. 
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Este Grupo, agora com sede no concelho, permite uma maior dinâmica na modalidade 

de todo o terreno, um acréscimo no afluxo de participantes nas atividades, constituindo 

mais uma ação na estratégia de promoção turística do município. 

(Reunião – 08/03/2016) 

vi. ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÕES. 

| 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 no valor de € 2.500,00 à 

UDRS, na sequência da sua solicitação para apoio financeiro de modo a fazer face às 

despesas com o melhoramento da vedação do campo de futebol “Sousa Uva”. 

(Reunião – 05/04/2016) 

vii. VEDAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL RELVADO SINTÉTICO. 

Tendo em consideração a relevância que o Município atribui à longevidade e à 

segurança para todos os desportistas e utilizadores dos equipamentos desportivos 

existentes, efetua todos os anos diversos trabalhos de conservação, manutenção, 

melhoria e aumento de valências destes espaços. 

Mais recentemente, e por administração direta, a Câmara Municipal efetuou mais 

algumas melhorias no Campo Municipal Sintético convergindo com as pretensões dos 

seus utilizadores, principalmente com a colocação de vedação no lado poente do 

campo, salvaguardando os praticantes e protegendo quem assiste aos treinos, jogos e 

eventos que ali se realizem. 

viii. IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAVILHÃO E DEPÓSITO DE ÁGUA EM SÃO ROMÃO. 

No mês de março os serviços operacionais municipais de impermeabilização e pintura 

contaram com a colaboração do Projeto Educacional MAE (mobility-Activity-

Experience), financiado pelo programa Erasmus, mediante o qual oito estagiários 

franceses colaboraram e apoiaram os técnicos especializados na realização de 

trabalhos de impermeabilização de parte da cobertura do Pavilhão Dr. José de Sousa 

Pires. Os trabalhos consistiram na limpeza e reparação da base da cobertura, 

aplicação de rede de fibra e pintura com tela de impermeabilização. 

Através desta colaboração, foi ainda possível efetuar o mesmo tipo de trabalhos no 

Depósito de Distribuição Publica de água em São Romão-Soalheira. 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de abril de 2016 Página 30 de 38 

ix. TOUR "AGARRA A VIDA” - SKATE PARQUE. 

O “Tour Agarra a Vida”, na sua edição de 2016, arrancou em São Brás de Alportel nos 

passados dias 5 e 6 de Abril. Existindo desde 2001 através de parcerias entre 

municípios e Agrupamentos de Escolas, este projeto promove junto dos mais jovens, a 

prática desportiva, nomeadamente os desportos radicais urbanos, aliando-os a 

escolhas de vida com mais saúde e sem drogas. 

Em São Brás de Alportel esta iniciativa resultou de uma parceria entre a Câmara 

Municipal, o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Associação Academia 

dos Patins e destinou-se a mais de 500 crianças e jovens provenientes da Escola EB23 

Poeta Bernardo Passos e a Escola Secundária José Belchior Viegas. 

O programa de atividades integrou diversas demonstrações de desportos radicais 

urbanos, tais como Skate, BMX e Patins em linha, ao vivo por atletas do topo nacional 

nestas modalidades que com manobras arrojadas elevaram ao mais alto nível a 

destreza e a adrenalina, intercaladas com concursos de frases/ slogans relacionados 

com estilos de vida positivos, saudáveis e sem drogas. Finalizou com uma palestra 

“Prevenção Primária da toxicodependência e estilos de vida saudáveis”, que visou 

contribuir para uma maior consciencialização dos mais jovens, mediante a divulgação 

de informação sobre as consequências físicas e psicológicas de diversos 

estupefacientes, no sentido de reduzir comportamentos de risco. 

As demonstrações de desportos radicais tiveram lugar no recinto onde será instalado 

o futuro Skate Parque de São Brás de Alportel, que deverá estar aberto ao público no 

próximo mês de junho. 

 

XV. JUVENTUDE. 

i. ALGARVE 2020 – UM CONTRATO JOVEM. 

No dia 11 de março, decorreu em sessão realizada em Faro, a apresentação do 1º Plano 

de Ação Regional de Juventude do Algarve “Algarve 2020: Um Contrato Jovem”, que 

resultou de um trabalho de participação coletiva desenvolvido com a participação dos 

jovens de toda a região algarvia, bem como municípios e as mais diversas entidades. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o Agrupamento de Escolas e o Fórum 

Municipal da Juventude participaram ativamente neste projeto, liderado pela 

Cooperativa ECOS, que alcançou o primeiro plano regional de juventude. 
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XVI. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de março e abril, foi espaço de múltiplas iniciativas: 

 “A Biblioteca Fora de Si”, a 12 e a 26 de março e a 9/abril, levando a Biblioteca 

Municipal quinzenalmente ao Mercado Municipal; 

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

com a apresentação da “Natura Studio” e da “ERA São Brás”, a 19/março e a 16/abril; 

 “Mostras de artesanato”, com a participação de Teresa Abreu, a 12/março e com a 

participação da artesã Célia Sousa, a 9/abril; 

 “Mostra de produtos”, com a participação da produtora “Honey Drop”, a 2/abril; 

 e as “Demonstrações gastronómicas” que dinamizam as manhã dos último 

sábados de cada mês, e que no passado dia 26/março, em pleno “Março, Mês de 

Mulher” contou com a presença da Chef Milene Nobre e os seus formandos. 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês, o Mercado Municipal, acolhe 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 março e abril /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. 

iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses de março e abril/16, tem lugar o 

Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, iniciativa da câmara 

municipal, no Jardim Carrera Viegas, com o objetivo de promover o artesanato e 

produção local. 

As edições de março e abril contaram com a realização de Workshops de artesanato e 

momentos de animação desportiva. 
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v. RESTRIÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTOS/CAFÉS NA 

PRAÇA DA REPÚBLICA. 

De modo a dar resposta às preocupações manifestadas pelos moradores da Praça da 

República, zelando pelo bem-estar dos munícipes e ao mesmo tempo atendendo à 

necessária dinâmica comercial e turística que o município procura apoiar, em prol do 

desenvolvimento do concelho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

restringir os horários dos três estabelecimentos de bebidas, existentes neste espaço, 

conforme abaixo se descrimina. Esta restrição decorre na sequência das entidades 

competentes consultadas (Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do 

Algarve – AIHSA; Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, 

Restaurantes e Similares do Algarve – STIHTRSA; Associação Portuguesa Para a 

Defesa do Consumidor – DECO; Junta de Freguesia de São Brás de Alportel – JFSBA e 

Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de São Brás de Alportel – G.N.R) 

nada terem a opor, tendo apenas a GNR efetuado algumas considerações de índole 

geral e específicas em relação a esta restrição, das quais de destacam:  

a) A recolha das esplanadas deverá ser efetuada para que esta permaneça inamovível 

e não permita a sua utilização;  

b) Horário de encerramento comuns aos estabelecimentos compreendidos na Praça 

da República, de modo a que o funcionamento no período noturno não vá além das 

01h00 da madrugada, sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado;  

c) Interdição ou limitação, pelo menos, o consumo de bebidas em garrafas ou copos 

de vidro na via pública, instituindo procedimentos que permitam obviar a esta prática; 

d) Aplicação de sanções e medidas de polícia restritivas para com os 

proprietários/exploradores que não observem os limites horários autorizados. 

Desta forma ficou definido o seguinte horário para o período de Inverno (Outubro a 

Maio): Domingo a Quinta-feira: Esplanadas: fechar à 00h00m e Estabelecimento: 

fechar à 00h00m; Sextas, Sábados e Vésperas de Feriado: Esplanadas: fechar à 

00h00m e Estabelecimento: fechar às 02h00m. 

(Reunião – 08/04/2016) 

vi. CICLO “CONVERSAS DE COMER”. 

Na tarde de 12 de março, o Mercado Municipal recebeu no âmbito das “Conversas de 

Comer”, uma iniciativa da Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica 

em parceria com a Câmara Municipal, um workshop sobre ervas aromáticas, numa 

abordagem aos temperos dos pratos quotidianos, às mezinhas ancestrais e a outros 
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componentes gastronómicos numa culinária de vaidosa simplicidade que raramente 

vai para a mesa sem um toque de perfume.  

No seio desta iniciativa, no passado dia 16 de abril, realizou-se o 3.º workshop deste 

ciclo de “Conversas de Comer”, desta feita dedicado ao pão, onde foi possível 

aprender dicas e curiosidades sobre o pão, um dos mais poderosos “reis” da dieta 

mediterrânica. 

 

XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. MISSÃO DE VALORIZAÇÃO DO INTERIOR. 

O município de São Brás de Alportel acolheu a primeira reunião organizada pela 

Associação IN LOCO, no âmbito do trabalho da Unidade de Missão para a Valorização 

do Interior, com vista a analisar medidas para valorizar o interior da região algarvia. O 

debate teve lugar no passado dia 11 de março e promoveu a troca de ideias e definição 

de linhas de orientação para a Unidade. 

A convite da associação de desenvolvimento local, e com o apoio do Fórum 

Cidadania&Território, representantes dos municípios do Algarve, com territórios em 

áreas de baixa densidade, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Algarve, da Direção Regional de Agricultura e Pescas, da Universidade do Algarve, 

bem como de associações empresariais, florestais e de desenvolvimento local 

sediadas na região, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel para participar na primeira de oito reuniões a nível nacional. 

Constituída em janeiro do corrente ano, a Unidade de Missão para a Valorização do 

Interior tem por objetivos “criar, implementar e supervisionar um programa nacional 

para a coesão territorial”, e promover medidas de desenvolvimento do território 

específicas das zonas do interior. Entre os participantes surgiram diversas propostas, 

desde sugestões para problemas identificados no território rural a formas de apoiar 

esta Unidade de Missão a melhor desempenhar a sua função. 

 

XVIII. TURISMO. 

i. VII QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO”. 

Decorreu de 15 a 28 de março do corrente ano de 2016, a VIII Quinzena Gastronómica 

“Sabores do Caldeirão” que contou com a participação de 7 restaurantes: Casa de 
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Pasto Adega Nunes, Restaurante Fonte da Pedra, Restaurante Lagar da Mesquita, 

Restaurante Rui'steak House, Restaurante Sabores do Campo, Restaurante 

Ysconderijo e Restaurante Zé Dias. 

Esta 8.ª edição vem dar continuidade a um projeto de divulgação e promoção turística 

do município assente nos valores e tradições da cozinha mediterrânica, dando a 

conhecer os sabores da comida serrana, elogiada pela qualidade dos seus produtos e 

por respeitar os padrões de uma alimentação saudável. 

Nesta edição, a Quinzena Gastronómica integrou a realização de um sorteio de vales 

de refeição, que premiou 2 participantes em cada um dos restaurantes inseridos na 

iniciativa. 

ii. BTL –BOLSA DE TURISMO DE LISBOA. 

A Bolsa de Turismo de Lisboa que teve lugar nos passados dias 2, 3, 4, 5 e 6 de março, 

no Pavilhão da FIL, Feira Internacional de Lisboa, foi o palco escolhido para a 

apresentação pública e oficial da 25ª edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel, 

que terá lugar nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho. Foram apresentadas algumas 

novidades desta 25ª edição que abre portas à inovação de toda a região. Para celebrar 

estas bodas de prata o certame será ampliado e completamente renovado com uma 

disposição inovadora, dando a conhecer novos espaços, tais como o Espaço Terra, 

dedicado à sustentabilidade, alcançada por projetos inovadores nas mais diversas 

áreas, agricultura, florestas, energias renováveis, entre muitas outras surpresas. 

Depois de 25 anos a cruzar a ponte da tradição eis-nos chegados à Inovação, com a 

apresentação de produtos e projetos inovadores na região, numa verdadeira Porta 

Aberta ao Futuro! 

Durante os cinco dias da realização deste que é o maior certame turístico do nosso 

país, o Município fez-se representar com espaço próprio, integrado no Espaço 

Algarve, divulgando para além dos eventos mais relevantes a decorrerem durante o 

ano, as potencialidades e ofertas de atividades que os agentes turísticos do concelho 

têm para oferecer. O stand do município apresentou também algumas das iguarias da 

doçaria do concelho, no seio da ação de valorização “São Brás de Alportel, um Doce 

Sentido”, numa colaboração generosa dos produtores locais. 

No decurso da BTL, decorreu no Stand do Município, um sorteio de vales de 

alojamento e atividades no concelho, tendo contado com a colaboração dos 

estabelecimentos do concelho. 
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iii. VISITA DO MINISTRO DA ECONOMIA E SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO. 

O município de São Brás de Alportel integrou no dia 14 de março, a rota da visita 

oficial do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral e da Secretária de Estado do 

Turismo, Ana Mendes Godinho ao Algarve. Neste contexto foi visitada a empresa são-

brasense Novacortiça que deu a conhecer o que de melhor se faz na região e em São 

Brás de Alportel em particular. Um exemplo de um dos setores económicos com mais 

história e mais importância no Algarve e no país -setor corticeiro- que juntou inovação 

à tradição, através de uma crescente aposta na tecnologia e na investigação, com a 

criação de novos produtos, que conquistam novos mercados, um pouco por todo o 

mundo, pelas mãos da PELCOR; e ainda mais recentemente com uma aposta no 

turismo industrial, sendo este mundo da cortiça cada vez mais procurado por 

visitantes de todo o mundo. 

 

XIX. PATRIMÓNIO. 

i. VALES DA MEMÓRIA. 

O Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal encontra-se a desenvolver um plano 

de divulgação dos elementos do património industrial e técnico do território. 

Mensalmente, na agenda municipal “São Brás Acontece” e no jornal local “O 

Sambrasense” são publicadas informações sintetizadas sobre estes relevantes 

elementos do Tesouro Comum. 

ii. PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

No âmbito do Plano de revitalização do Centro Histórico, a Câmara Municipal 

elaborou um Cadastro de todos os prédios localizados no centro histórico de São Brás 

de Alportel, como definido em Plano de Pormenor, e integrando cerca de 250 edifícios 

em 30 arruamentos. 

Este trabalho constituiu um ponto de partida para um conjunto de ações, com vista à 

valorização e dinamização deste espaço. Neste momento decorre a realização de 

reuniões e visitas com todos os proprietários de prédios localizados no centro 

histórico, que procuram conhecer melhor a realidade, informar das ações e medidas 

estimular a proximidade e promover soluções com vista à valorização do centro 

histórico, que se pretende cada vez mais dinamizado. 
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iii. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2016 “PEGADAS NO TEMPO”. 

| SÃO BRÁS ROMANO | 

O passeio “São Brás Romano” deu início ao Ciclo de Passeios Natureza 2016, Pegadas 

no tempo. Este percurso interpretado, realizado no dia 28 de fevereiro, teve como 

objetivo lembrar e dar a conhecer antiga via de origem romana, cujos vestígios 

arqueológicos se traduzem em 2 troços de calçada, hoje designada por Calçadinha de 

São Brás de Alportel. 

A viagem seguiu pelo caminho da Calçadinha e terminou junto de Milreu (Estoi), num 

passeio com cerca de 8 Km que deu a conhecer um percurso possível por onde poderia 

ter passado aquela antiga via que, de Ossonoba (Faro) prosseguiria em direção a Pax 

Iulia (Beja), Olisipo (Lisboa) e Emerita Augusta (Mérida) – capital da antiga província da 

Lusitânia. 

O passeio “São Brás Romano” contou com a colaboração da Associação Al-Portel. 

| SANBRAS ISLÂMICO | 

Realizou-se no domingo, dia 20 de março, no âmbito do Ciclo Passeios Natureza 2016, 

Pegadas no tempo, o passeio “Sanbras Islâmico – Nos alvores do califado (929-1031)” 

que, pé ante pé, percorreu pelas memórias de um passado que nos legou usos e 

costumes, tradições, nomes de lugares e centenas de novos vocábulos, bem como 

belas lendas de “mouros e mourinhas encantadas” ainda hoje bem presentes no nosso 

imaginário e perpetuadas pelos nossos antepassados recentes. 

Este passeio realizou-se no percurso de pedestre PR1SBA, de Mesquita. 

 

XX. 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 

votos de louvor: 

| 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 pela capacidade demostrada na organização 

local da Prova da Taça de Portugal Downhill, tendo contado com o necessário apoio 

logístico da Câmara Municipal, consubstanciado aquela que é uma forte aposta da 

autarquia na promoção das potencialidades do território de São Brás de Alportel para 

a prática das modalidades de desportos de aventura. 

A acrescer ao êxito organizativo, os atletas são-brasenses honraram as cores do seu 

clube e da sua terra com valorosos resultados: José Salgueiro conquistou o 1º lugar em 

Masters 50; Rui Cruz conquistou o 1º lugar em Masters 40, para além de outros atletas 

do clube que se destacaram, o que permitiu à equipa conquistar o 1º lugar no pódio 

por equipas. 

Assim, a Câmara Municipal, reconhecendo a dedicação e empenho da associação 

Blasius X-Dream, deliberou, por unanimidade, atribuir a esta coletividade local um 

voto de louvor pela exímia organização, pelo êxito da prova e pelo relevante 

contributo para a promoção do município de São Brás de Alportel, no país e no 

mundo, tornando o mesmo extensível a todos aqueles de contribuíram e contribuem 

para que o nosso Município esteja no topo desta modalidade. 

(Reunião – 22/03/2016) 

| “MACHADINHAS” | 

Na sequência de no passado dia 13 de março a equipa sénior feminina de Futsal do 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados ter vencido a Taça do Algarve, pela segunda 

vez consecutiva, e conquistado a 4ª vitória nas últimas 5 finais disputadas, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Grupo 

Desportivo e Cultural de Machados reconhecendo o empenho, a dinâmica e o esforço 

dos dirigentes, treinadores do GDC dos Machados, os apoiantes, o mérito e 

profissionalismo das atletas pelos excelentes resultados conquistados pela Equipa 

sénior de Futsal Feminino e pela aposta na formação extensivo a todos os 

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

incondicionalmente a equipa. 

(Reunião – 22/03/2016) 

ii. VOTOS DE PESAR. 

| NICOLAU DE MELO BREYNER | 

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

falecimento de Nicolau Breyner, um dos grandes vultos da 7.ª arte. 
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Ator encenador, realizador, argumentista e professor de atores, Nicolau Breyner 

deixou Portugal mais pobre no passado dia 14 de Março considerando a autarquia ser 

de destacar o empenho e dedicação que imprimiu às distintas facetas da sua vida 

artística, e ser de elementar justiça perpetuar a sua memória e reconhecer o relevante 

contributo que deu à arte nacional. 

(Reunião – 22/03/2016) 
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