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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

27 DE JUNHO 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 26 de abril de 2016. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. REUNIÕES MENSAIS COM STAL. 

Com uma periodicidade mensal, o executivo tem vindo a reunir com o Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local (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. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2016. 

Tendo em consideração que o Orçamento de Estado de 2016, aprovado pela Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, veio permitir às autarquias locais, que se encontram em 

equilíbrio orçamental, o recrutamento de trabalhadores, alterando deste modo as 

limitações legais que impossibilitavam recrutar novos trabalhadores para suprir 

necessidades permanentes, e perante as prioridades identificadas pela autarquia, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao mapa de 

pessoal para dois mil e dezasseis com a criação de 15 (quinze) postos de trabalho a 

seguir identificados: 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior 

afeto ao Gabinete Jurídico, para exercer a atividade de Jurista; 9 postos de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional, afetos à Divisão de Educação 

Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento: 6 para exercerem funções de Auxiliar de 

Ação Educativa e 3 para exercerem funções de Auxiliar Administrativo; 5 postos de 

trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional afetos à Área Técnica 

Municipal: 1 para exercer funções de Condutor de Máquinas Pesadas Veículos 

Especiais, 1 para exercer funções de Jardineiro, 2 para exercerem funções de 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 27 de junho de 2016 Página 7 de 36 

Serralheiro Mecânico, 1 para exercer funções de Carregador. Em simultâneo, 

extinguem-se os seguintes postos de trabalho:2 postos de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional afetos à Área Técnica Municipal: 1 

Motorista de Pesados e 1 Canalizador. 

(Reunião – 14/06/2016) 

iii. COMISSÃO DE VISTORIAS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

de prestação de serviços de arquitetura para integrar a Comissão de Vistorias da 

Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 94.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, substituindo-se o técnico identificado na alínea a) da 

deliberação da Câmara Municipal de 8 de março de 2016, pelo arquiteto que for 

contratado ao abrigo do procedimento referido no número anterior. 

(Reunião – 31/05/2016) 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

i. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

Reconhecendo a Câmara Municipal o trabalho meritório desenvolvido no dia-a-dia 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel em 

prol da segurança e do bem-estar da nossa comunidade e com o intuito de manter o 

apoio à melhoria das suas condições de funcionamento, 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-lhe a verba de € 5.000,00 (cinco mil euros), na sequência da solicitação de 

apoio financeiro formulada por esta para fazer face às despesas com a realização de 

obras de modo a melhorar as condições do Quartel. 

(Reunião – 14/06/2016) 

ii. PLANO DE AÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS 2016. 

| VIGILÂNCIA PARA DEFESA DA FLORESTA NA SERRA DO CALDEIRÃO – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO COM O REGIMENTO DE INFANTARIA N.º 1 | 

No âmbito do Plano de Ação na Prevenção de incêndios florestais para verão 2016 do 

Município de São Brás de Alportel, e tendo em consideração a proximidade da época 
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crítica que se iniciará no dia 1 de julho e prolonga-se até 30 de setembro, período que 

representa maior perigo para a ocorrência de fogos florestais, um flagelo que no 

passado verão de 2012 dizimou metade do território do município, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração com o 

Regimento de Infantaria n.º 1, que tem por objetivo o desenvolvimento de ações de 

prevenção contra incêndios e concomitantemente de defesa da floresta. 

Esta parceria apresenta-se benéfica para as partes signatárias e para a comunidade 

envolvida. 

(Reunião – 14/06/2016) 

| LIMPEZA DE BERMAS | 

No âmbito da parceria desenvolvida entre a Câmara Municipal e a Associação de 

Produtores da Serra do Caldeirão foi realizado pela equipa de Sapadores Florestais 

limpeza de bermas em caminhos e acessos na envolvente das habitações em 

diferentes locais da zona serrana: Cova da Muda; Pero Sancho; Javali; Parises; Cabeça 

do Velho; Cerro da Ursa; Fronteira; Cabanas; Monte dos Capitães e Lajes entre outros 

locais, numa extensão de 15km. 

Sendo este trabalho mais uma salvaguarda e defesa na proteção às zonas 

habitacionais como prevenção ao risco de incêndio. 

  

III. EDUCAÇÃO. 

i. PLANO VALE MAIS FAMÍLIA | VALE MAIS EDUCAÇÃO - ANO LETIVO 2016/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Vale + 

Educação, para o ano letivo de 2016/2017, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

inscritos no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e residentes no concelho, 

na continuidade do efetuado no ano letivo em curso, e alargar aos alunos inscritos no 

2.º ciclo deste Agrupamento. 

Atendendo a que a LOE (n.º 1 do art.º 127.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) 

contempla a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os estudantes do 1.º 

ano do 1.º ciclo do ensino básico, os montantes de incentivo concedidos pela Câmara 

Municipal para cada aluno/a para todo o ano letivo de 2016/2017 são de: € 20 para o 

1.º ano do 1.º ciclo; e € 30 para os 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo e para o 2.º ciclo.       

Esta é uma importante iniciativa da Câmara Municipal, integrada no Plano de Medidas 

de Apoio à Família, cujo intuito reside em promover incentivos específicos que 
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conduzam, por um lado, à melhoria das condições educativas / formativas, por outro 

lado, à fixação e melhoria das condições de vida das famílias e das crianças em 

particular que podem ser potenciadoras de maior motivação dos alunos e da 

comunidade educativa como um todo, e, ainda, ao incentivo ao comércio local dado 

que os vales apenas podem ser descontados nas papelarias localizadas no concelho. 

(Reunião – 03/05/2016) 

ii. IMPLEMENTAÇÃO DA CAF (COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA) NO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. 

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

para a Implementação da CAF (Componente de Apoio à Família) com o Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e a Associação de Solidariedade e 

Apoio à Família – Ensinar a Sorrir, no âmbito da política de apoio às famílias que tem 

vindo a desenvolver. 

(Reunião – 14/06/2016) 

iii. PASSES ESCOLARES - ANO LETIVO 2015/2016 

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

€ 997,84 de modo a apoiar a aquisição de passes de alunos em estágio neste final de 

período para transporte público, nomeadamente de dois alunos do Curso Profissional 

– Apoio à gestão desportiva e de três alunos do Curso Profissional – Gestão e 

programação de sistemas informáticos, respetivamente para os meses de maio, junho 

e julho e de junho e julho 2016, e na sequência de solicitação efetuada pelo 

Agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 31/05/2016) 

iv. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

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

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 600,00 (seiscentos 

euros) à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas 

José Belchior Viegas no seguimento da sua solicitação de apoio financeiro para fazer 

face às despesas inerentes com a mesma. 

(Reunião – 14/06/2016) 
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IV. SAÚDE. 

i. VALE + NATALIDADE – NORMAS. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem vindo a implementar, faseadamente, 

um Plano de medidas de apoio vocacionadas para o reforço e capacitação do papel 

das famílias na construção de uma sociedade cada vez mais justa e inclusa que passam 

pela criação e atribuição dos seguintes instrumentos de incentivo: Vale + Educação, 

Vale + Natalidade e Vale + Saúde. Consciente dos momentos conturbados vividos no 

país nos últimos anos, e aos impactos refletidos nas rotinas e hábitos de consumo da 

população, em geral, e das famílias, em particular, e com o intuito paralelo de apoiar 

as famílias, incentivar a natalidade e ao mesmo tempo dinamizar o comércio local, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar as normas enquadradoras do Vale + Natalidade. 

(Reunião – 18/04/2016) 

Neste momento encontra-se já em fase de execução a entrega do Vale + Natalidade 

a todas as crianças que nasceram até ao presente mês, sendo que os demais serão 

entregues ao longo do ano, consoante os nascimentos / adoções. Ao mesmo tempo é 

ainda entregue o “Kit Cidadão” que consiste numa bolsa onde se encontra compilado 

todo um conjunto de informações úteis para a melhor integração do novo cidadão da 

comunidade. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. PROGRAMA MÃO AMIGA. 

O Município de São Brás de Alportel, através do programa “Mão Amiga”, tem vindo a 

apoiar as famílias mais carenciadas do concelho nos últimos anos, num total que 

ascende já a 30 famílias na melhoria das suas casas, num investimento global que já 

ultrapassa € 150.000. Este Programa representa um apoio social de cariz habitacional, 

que tem por objetivo melhorar as condições de habitabilidade dos agregados 

familiares, residentes no município, com maior vulnerabilidade económica e social, 

conferindo mais dignidade e segurança aos seus lares.  

Concretiza-se através da concessão de apoios diretos às famílias, revestidos de duas 

modalidades distintas: através de apoio material ou técnico prestado pelos serviços 
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municipais; ou apoio financeiro mediante a atribuição de um valor monetário, destinado 

à realização de obras, que são acompanhadas pelos serviços técnicos da autarquia. 

Com vista a ajudar quem mais precisa, a Câmara Municipal tem vindo a criar novas 

medidas sociais para dar resposta aos problemas das famílias são-brasenses. 

ii. ASSOCIAÇÃO ALGARVIA DE PAIS AMIGOS DAS CRIANÇAS DIMINUÍDAS MENTAIS - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

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

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio no valor de € 350,00 à 

Associação Algarvia de Pais Amigos das Crianças Diminuídas Mentais, na sequência 

de um pedido formulado pela mesma a solicitar um apoio monetário para fazer face 

às despesas de participação, de jovens provenientes de várias instituições do Algarve, 

na Prova de Equitação Adaptada que se iria realizar no dia 05 de maio corrente, no 

Centro Hípico Pine Trees em Almancil. 

(Reunião – 03/05/2016) 

iii. 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 – 18/04/2016) 

iv. ENVOLVE – INTERVENÇÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO 

A câmara municipal deu início a uma nova atividade de Exercício e Saúde na 3.ª Idade, 

no âmbito do ENVOLVE, cujas sessões do mês de maio decorreram nos dias 11 e 25, 

respetivamente na sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados e no Centro 

Museológico do Alportel. 

No mês de junho, nos dias 8 e 22, na sede do Grupo Desportivo e Cultural de 

Machados e no Centro Museológico do Alportel, a relevância de uma alimentação 

saudável na prevenção do cancro foi o tema escolhido, e que contou com a 

participação de Georgina Fonseca do Centro de Homeopatia do Algarve. 
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v. 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, nas quais se incluem ateliês de artes, aulas de 

informática, ginástica, workshops, manhãs de culinária, bem como visitas temáticas. 

vi. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS” 

Decorreu no passado dia 13 de maio, no espaço do Bar do Cineteatro são Brás de 

Alportel mais uma edição do ciclo de tertúlias “Aqui entre nós” dedicada ao tema 

“Famílias felizes, crianças felizes”, a qual contou com a participação da Psicóloga Sara 

Graça, dando o seu testemunho de trabalho num CAFAP, Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental. E no dia 6 de junho, o “Desporto para Pessoas com 

Deficiência”, integrada no evento “Todos pelo Desporto para todos”, foi a temática de 

realização de uma tertúlia especial, ao fim da tarde, numa organização da Federação 

Portuguesa de Deporto para Pessoas com Deficiência e da Câmara Municipal. 

vii. PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES | AÇÕES DE FORMAÇÃO. 

A Câmara Municipal, contando com a colaboração do Alto Comissariado para as 

Migrações, Grupo de amigos do Museu e Unidade de Cuidados na Comunidade “Al-

Portellus”, realizou ações de referentes as seguintes temáticas: Sistema Eleitoral para 

Cidadãos Comunitários e Lei da Nacionalidade, no dia 20 de maio, e Acesso dos 

Migrantes à Saúde e Apresentação do diagnóstico de Saúde da Comunidade Imigrante 

do concelho de são Brás de Alportel no dia 25. As ações decorreram no espaço do 

Museu do Trajo no âmbito da edição de 2016 da Quinzena Intercultural de São Brás de 

Alportel, aquela é uma verdadeira mostra de artes e sabores do mundo. 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nova minuta do contrato 

de arrendamento de habitação social, elaborada pelo Gabinete Jurídico, no âmbito do 

novo Regulamento de Habitação Social Municipal. 

(Reunião – 18/04/2016) 
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ii. “KIT NOVO RESIDENTE”. 

Continuam a ser entregues os “Kit Novo Residente” no âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado 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 que assim dá continuidade à política de proximidade 

desenvolvida pela autarquia. 

O “Kit Novo Residente” 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 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. REQUALIFICAÇÃO DA EN 2. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel reiterou junto do Secretário de Estado 

das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira, em reunião havida no dia 12 de maio, em 

Lisboa, a urgência de ser realizada a requalificação da EN2 desde São Brás de Alportel 

até ao nó de ligação da Via do Infante, uma obra que se assume como fundamental 

para melhorar a segurança rodoviária e para melhorar o acesso do concelho à Via do 

Infante, um investimento vital para a atratividade e o desenvolvimento económico do 

território. 

Em resposta o Secretário de Estado das Infraestruturas assumiu o interesse na 

proposta apresentada e no equacionar da realização do estudo das intervenções 

solicitadas ainda no decurso de 2016, reconhecendo a urgência das mesmas, de modo 

a que em 2017 algumas destas sejam já uma realidade. 

ii. 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 
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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; 

 Melhoramentos na acessibilidade e condições de segurança nas vias de 

comunicação. 

Este ano uma vez mais impera a abrangência do território com trabalhos de 

pavimentação, nomeadamente em Mesquita, Campina-Castanhas, Mealhas, Alportel, 

Centro Histórico: Fonte Nova-Rua do Emigrante 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). 

iii. REPARAÇÃO CAMINHOS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO PASSAGEM HIDRÁULICA SUBMERSÍVEL. 

Encontra-se em execução uma obra de Reparação de caminhos florestais e construção 

de passagem hidráulica submersível, adjudicada a António José de Brito, pelo 

montante global de € 19.981,00. 

 

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 conclusão 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 veio 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 foram construídos 37 

ramais domiciliários, 27 caixas de visita em cerca de 1000ml de extensão de coletores, 
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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 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

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

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

ano que através dos serviços técnicos e operacionais da autarquia, 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 

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. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PLATAFORMA “ALGARVE LIVRE DE PETRÓLEO” 

No passado dia 7 de maio, o município de São Brás de Alportel, em parceria com a 

Junta de Freguesia e com a colaboração da Associação Al-Portel, e na continuidade da 

sessão efetuada já em março, juntou-se à Plataforma “Algarve Livre de Petróleo” 

(PALP), na luta contra a exploração de hidrocarbonetos no Algarve, o que constitui 

uma séria ameaça ao ambiente e à qualidade de vida que procuramos defender. 

Esta sessão decorreu 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 visitar o Moinho de Vento do 

Bengado e a Azenha de Mesquita”, a “Vamos aprender a cuidar dos animais da 
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Quinta” e a “Jogo ambiental alusivo ao Dia Internacional da Energia”, respetivamente 

a 7, 14 e 28 de maio. 

| CONTOS NA QUINTA | 

No dia 28 de maio a Quinta do Peral acolheu a deliciosa e cheia de aventuras história 

“Sílvio domador de Caracóis” do escritor Francisco Duarte Mangas e que conta com 

ilustrações de Madalena Moniz e no dia 25 de junho “O urso que não era”, de Frank 

Tashlin preenche as emoções da tarde. 

| 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. 

iii.  “TOCAR O AMBIENTE COM A PONTA DOS DEDOS”. 

Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a autarquia promoveu no dia 5 de junho 

uma ação em família com o intuito de sensibilizar para os cuidados com a natureza. 

Pais e filhos foram convidados a lançar mãos ao chão, colher sobrantes, abrir 

caminho, recolher detritos, repor passadeiras, afastar invasoras e terminar a manhã 

em confraternização e piquenique na sombra das acolhedoras árvores da Estação de 

biodiversidade. 

 

XI. CULTURA. 

i. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL. 

Com a colaboração de diversas entidades e a participação ativa da comunidade o 

município promoveu a realização de um programa comemorativo do aniversário da 

Revolução de 25 de Abril. 

O espetáculo “Canções de Liberdade”, que o Grupo “Cante Andarilho” levou ao palco 

do Cineteatro São Brás, na noite de 24, suscitou plena de emoção e entusiasmo. 

Já a manhã de 25 foi iniciada com a Cerimónia Oficial de Hastear da Bandeira, pelas 

10h00, no edifício dos Paços do Município, à qual se seguiu uma Sessão Solene 
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Comemorativa, no Salão Nobre da Câmara Municipal, que contou com a apresentação 

do livro “Sombra e Sol, vai a rua a duas cores”, de autoria de Luís Barriga.  

A sessão prosseguiu com a realização da Mesa Redonda “A Liberdade não fica por 

aqui”, uma iniciativa do Clube de Debate, Intervenção e Cidadania em parceria com o 

Fórum Municipal da Juventude, que contou com o apoio da Câmara Municipal e da 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, da Associação 25 de Abril, da Associação 

Civis e da Associação Cultural Sambrasense, e teve a animação do Grupo Fólis e do 

Coro da Universidade Sénior. 

O Coronel Rosado da Luz, em representação da Associação 25 de Abril; o jovem 

realizador André Badalo; o Presidente da Associação Civis, Afonso Café; o Presidente 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro; e a representante do 

Fórum Municipal da Juventude, Patrícia Reis tomaram parte nesta Mesa Redonda que 

pretendeu reunir diferentes pontos de vista e diferentes faixas etárias, numa reflexão 

sobre os novos desafios que se colocam à Democracia, à Participação e à Cidadania. 

O programa “Dias de Abril” integrou ainda mais uma edição dos tradicionais festejos 

do Grupo Desportivo e Cultural de Machados que desafiou ao habitual Jogo de 

Futebol solteiros vs casados, que nas últimas edições inclui também a versão solteiras 

vs casadas. Um momento de convívio e descontração, em que mulheres e homens 

têm iguais direitos ao assumir o mesmo papel num campo de futebol – uma alusão 

aos novos direitos conquistados pela mulher no período pós-25 de abril. 

ii. I ENCONTRO DE GRUPOS DE DANÇA. 

O Município de São Brás de Alportel comemorou o Dia Mundial da Dança, no passado 

dia 29 de abril, com a realização do I Encontro de Grupos de Dança, sob coordenação 

artística da Escola de Dança Municipal. 

O Encontro de Grupos de Dança “Pé de Dança” foi abrilhantado pelo par Afonso 

Gomes e Beatriz Prazeres da Associação São Brás Bailando, que recentemente 

conquistou 1.º lugar em danças modernas, no Campeonato Nacional realizado em 

Albufeira, e contou ainda com a participação do Rancho Típico Sambrasense, das 

bailarinas da Escola de Dança Municipal, que deram a conhecer o trabalho realizado 

pela professora Marta Morais ao longo do ano letivo com as crianças e jovens, com 

demonstrações de Hip Hop, um estilo de dança urbana que surgiu do género musical 

com o mesmo nome, com apresentações dos grupos Realize Crew, do Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Junta de Freguesia e Câmara Municipal de 
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São Brás de Alportel, e Urban Xpression, uma escola de dança dedicada a difundir este 

estilo de vida. 

iii. “DIAS DE MODERNIDADE” PELA ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL. 

O Cineteatro São Brás recebeu no dia 6 de maio, um concerto do ciclo “Dias de 

Modernidade” pela Orquestra Clássica do Sul, que apresentou um concerto com obras 

dos reconhecidos compositores Anton Webern, Maurice Ravel ou W. A. Mozart.  

Integrado no ciclo “Dias de Modernidade” o concerto foi conduzido pelo maestro 

convidado Jan Wierzba, natural da Polónia. O fundador e diretor do Ensemble 

“Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa” é atualmente um dos mais 

promissores maestros do panorama musical português. 

iv. WATT? – PROJETO ARTÍSTICO PARA A COMUNIDADE. 

Ocorreu no dia 6 de maio, no Centro Museológico de Alportel a primeira sessão de 

contacto entre os artistas e a comunidade local, para efeito de recolha de informação 

e sugestões por aqueles de modo que lhes possam inspirar uma intervenção artística 

ligada à comunidade. 

Este é um projeto integrado nas Residências Artísticas Comunitárias da Fundação EDP 

consistindo num projeto de arte pública em meio rural que visa a inclusão social. 

v. RESIDÊNCIA CRIATIVA 2016 – PROJETO “DESIGN & OFÍCIOS”. 

Decorreu de 8 a 12 de junho, no Parque Roberto Nobre (antigo Lagar de Azeite), mais 

uma edição do projeto “Design & Ofícios” com uma Residência Criativa. Este projeto 

nasceu com o intuito de criar um elo entre a tradição e a inovação e, através da 

Residência Criativa, jovens criadores e mestres do artesanato e dos ofícios cruzam 

saberes e conhecimentos que abrem espaço à criação de objetos inovadores e 

originais; ao mesmo tempo que promovem a transmissão destes importantes saberes, 

que constituem parte substantiva do valioso património imaterial. 

Esta é uma organização da autarquia em parceria com a associação Designers do Sul. 

vi. DIA DO MUNICÍPIO. 

A celebração do 102º aniversário do Município de São Brás de Alportel, no dia 1 de 

junho, contou com um programa comemorativo repleto de momentos marcantes 

para a comunidade. 
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No âmbito da Sessão Solene foram entregues insígnias municipais de bons serviços e 

de mérito, e tendo esta sessão contado com a presença do Secretário de Estado das 

Infraestruturas constituiu uma oportunidade para mais uma vez fazer sentir a 

necessidade da requalificação da EN2. A manhã completou-se com a inauguração da 

renovação da Entrada Nascente da sede do concelho. 

A tarde foi preenchida com a inauguração do Skate Parque Municipal, uma nova fase 

de implementação do Parque de Desporto e Lazer do município, e com a romagem ao 

cemitério onde se prestou homenagem ao fundador do concelho e se inaugurou a 

requalificação do jazigo da família Passos e com a Festa da Criança. 

| ATRIBUIÇÃO DE INSÍGNIAS MUNICIPAIS | 

Com o intuito de reconhecer as pessoas e as entidades que de um modo concreto 

contribuíram ao longo do tempo, ou com impactos mais recentes, para a elevação do 

nome do concelho, bem como a boa prática de se reconhecer os exemplos, a distintos 

níveis, da capacidade de fazer e da capacidade de ser, dos são-brasenses, de 

nascimento ou por convicção, o executivo municipal deliberou a atribuição das 

seguintes insígnias municipais: 

a) A INSÍGNIA DOS BONS SERVIÇOS a todos os trabalhadores da Câmara Municipal 

que tenham cumprido 25 ou mais anos de serviço e ainda não tenha recebido qualquer 

deferência neste enquadramento: 

1. Maria Cidália Piedade Gonçalves Botinas ------------------------------ 33 anos e 4 meses; 

2. Maria de Fátima Guerreiro Cavaco Sancho ---------------------------- 32 anos e 5 meses; 

3. Maria Margarida de Sousa Veríssimo ----------------------------------- 32 anos e 3 meses; 

4. Veríssimo José Rosa Medeiros ------------------------------------------- 32 anos e 3 meses; 

5. João Manuel Pedro --------------------------------------------------------------------- 30 anos; 

6. José João Viegas Galego --------------------------------------------------------------- 30 anos; 

7. Helena Cristina Gonçalves Domingues Guerreiro --------------------------------- 29 anos; 

8. João Pereira Mateus -------------------------------------------------------------------- 29 anos; 

9. José Marcelo do Carmo Correia ------------------------------------------------------ 29 anos; 

10. José Manuel Custódio do Carmo Cristino --------------------------- 28 anos e 11 meses; 

11. Mário Luis Ribeiro da Cunha -------------------------------------------- 28 anos e 6 meses; 

12. Anabela Duarte Condinho Beijocas ----------------------------------- 28 anos e 5 meses; 

13. Orlando Martins Guerreiro ------------------------------------------------- 28 anos e 1 mês; 

14. Pedro Cecílio Martins Florêncio  ------------------------------------------ 28 anos e 1 mês; 
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15. Maria Nunes Guerreiro Felisberto -------------------------------------------------- 28 anos; 

16. Plínio Messias Duarte ----------------------------------------------------------------- 28 anos; 

17. Maria Clara do Rosário Guerreiro Gonçalves ------------------------ 27 anos e 11 meses; 

18. Fernando José Pereira Pires --------------------------------------------------------- 27 anos; 

19. Idalina Maria de Sousa Ramos Dias ------------------------------------------------ 27 anos; 

20. José Leocádio do Carmo Bernardo ------------------------------------------------- 27 anos; 

21. Vitor Manuel Cavaco Cercas --------------------------------------------------------- 27 anos; 

22. Ana Cristina Daniel Ferreira ------------------------------------------- 26 anos e 11 meses; 

23. Maria de Salete Coelho da Silva---------------------------------------- 26 anos e 5 meses; 

24. Dora de Jesus Graça Barradas ------------------------------------------ 26 anos e 2 meses; 

25. António José Rodrigues Gonçalves ------------------------------------------------- 26 anos; 

26. Cirilo Emanuel da Luz Pereira ----------------------------------------- 25 anos e 11 meses; 

27.Marília Soares Lourenço ---------------------------------------------------- 25 anos e 1 mês; 

b) A INSÍGNIA DE MÉRITO ao médico pediatra, são-brasense, que durante anos foi 

uma referência na sua atividade e que hoje ainda é uma figura incontornável da 

pediatria no Algarve: 

1. Emídio Sancho. 

c) A INSÍGNIA DE MÉRITO aos jovens são-brasenses cujos trabalho, 

empreendedorismo, criatividade e inovação, são reconhecidos e levam o nome de São 

Brás de Alportel além-fronteiras: 

1. Octávio Lourenço, 

2. Sandra Correia. 

c) A INSIGNIA DE MÉRITO à associação responsável pelo surgimento da Feira de 

Serra, o mais relevante dos certames realizados no concelho, e que ao longo dos anos, 

mediante a candidatura e gestão de verbas dos fundos comunitários, tem vindo a 

promover e apostar no desenvolvimento local com uma perspetiva global: 

1. Associação In Loco.” 

(Reunião – 17/05/2016) 

| RENOVAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE | 

A inauguração da obra de renovação da Entrada Nascente foi efetuada na presença do 

Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Guilherme W. d’Oliveira Martins, obra, 

que encerrou o Plano de Reabilitação das Entradas da Vila, e respeitou a vontade 
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expressa pelos são-brasenses no processo de gestão do Orçamento Participativo 

2015, por ser o projeto escolhido pela comunidade. 

| SKATE PARQUE DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL | 

Este é mais um espaço de desporto urbano radical adequado para bicicleta, patins e 

skate, com as condições ideais para a boa prática destas atividades e que consegue 

comportar um número elevado de praticantes ao mesmo tempo, com 1 halfpipe, 

1quaterpipe, 1 grindrail e 1 funbox flat-flat. Esta infraestrutura do Parque de Desporto 

e Lazer do Município, que veio cumprir um sonho há muito defendido pela juventude 

são-brasense, tendo sido iniciada a sua construção no âmbito do Orçamento 

Participativo e Crianças e Jovens, foi adjudicada a APSKATERRAMOS, Unipessoal 

pelo montante global de € 18.481,10, foi inaugurada no dia do Município. 

| FESTA DA CRIANÇA | 

O Jardim Carrera Viegas acolheu, a partir das 15h00, mais uma divertida Festa da 

Criança com atividades e animação musical para toda a família. 

| ROMAGEM AO CEMITÉRIO | 

A fechar a tarde o momento foi de homenagem ao passado numa Romagem ao 

mausoléu do fundador do concelho, João Rosa Beatriz, e ao Jazigo da Família Passos, 

apresentando à comunidade o projeto de restauro recentemente concretizado, num 

monumento relevante do património concelhio, num projeto desenvolvido em 

parceria com a Junta de Freguesia que contou com a colaboração da Câmara 

Municipal, do Museu Municipal de Faro e a Universidade do Algarve. 

| APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA REDE WIFI | 

Antes de se iniciar o espetáculo da noite, os são-brasenses presentes na Praça da 

República tiveram oportunidade de assistir à apresentação pública da Rede de WiFi 

Gratuita Municipal., naquela que é uma primeira fase da sua concretização na 

principal malha urbana do concelho, abrangendo nesta 1.ª fase 4 zonas distintas: 

- Praça da República 

- Skate Parque e Polidesportivo Municipal  

- Mercado Municipal  

- Centro Histórico: Adro da Igreja, Largo do Mercado e Jardim da Verbena 

| ENCERRAMENTO | 

O encerramento das comemorações deste 102º aniversário do município de São Brás 

de Alportel fez-se com o memorável concerto dos D.A.M.A, banda vencedora dos 
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Globos de Ouro, na categoria de Melhor Grupo, e com luz e cor, na presença do 

Espetáculo Pirotécnico que antecedeu os parabéns e a habitual distribuição do bolo do 

aniversário, elaborado pelas doçarias são-brasenses, e de champanhe pelo público. 

 (Reunião – 17/05/2016) 

vii. 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 14 de maio e 4 de junho, decorreram os “Sábados 

Fantásticos” dedicados aos jogos de tabuleiro, numa organização conjunta da câmara 

municipal e da associação Al-Portel. 

 “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 14 de maio 

“Coração de Mãe” de autoria de Isabel Minhós Martins e ilustrado por Bernardo 

Carvalho, foi o livro eleito do mês; no dia 11 de junho “Gosto muito de ti!”, de Carolina 

Pedler foi a obra escolhida. 

 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 maio, na sala João Belchior 

Viegas, uma sessão dedicada ao “O Conto do Vigário” de Fernando Pessoa, numa 

dedicatória ao Dia da Mãe com leitura de histórias que falam do Amor das mães do 

mundo. No dia 4 de junho, a obra em destaque foi “Não há longe nem distância” de 

Richard Bach, naquela que foi a sessão de despedida para férias de verão. 

 “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 23 de maio com a convidada Ana 

Cristina Silva, autora da obra “Almanaque da Diversão” e cuja apresentação ficou à 

responsabilidade da professora Edite Machado. No dia 27 de junho a convidada foi 

Paula Laranjo, autora de “essência da Alma”. 
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Com esta iniciativa pretende-se criar mais um momento de partilha e de tranquilidade 

ao sabor de uma bebida igualmente tranquila, o chá. 

| APRESENTAÇÃO DA OBRA “O MEU LIVRO DE CORTIÇA” | 

Foi apresentada no passado dia 2 de junho a obra “O meu livro de Cortiça”, de autoria 

de Danuta Wojciechowska e com ilustrações de Joana Paz. Contando com a presença 

da autora, a sessão realizou-se no espaço exterior da Biblioteca Municipal perante três 

turmas do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas: 1 da EB 1, n.º2 (3.º ano 

turma 7 – Prof.ª Ana Cristina Faísca), dado que desenvolveu durante todo o ano letivo 

o projeto “O sobreiro e a Cortiça” (numa parceira entre a Quinta do Peral, O Centro 

Interpretativo e Acolhimento da Calçadinha e o Gabinete Proteção Civil e Defesa da 

Floresta); 1 turma EB 1, n.º 3 (4.º ano, turma 17, Prof.ª Fernanda Sancho), 1 turma EB 

1, n.º 1 (4.º ano, turma 14, Prof.ª Isabel Gésero), tendo ambas desenvolvido nos 

últimos 4 anos letivos o projeto “Devolver a vida à Serra”, na sequência dom incêndio 

que assolou o nosso concelho. 

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

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

Realizaram-se nos dias 21 de maio e 4 de junho, no Centro Explicativo da Calçadinha, 

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

dedicadas respetivamente à criação de Mosaicos romanos com padrões coloridos 

feitos de papel, sementes ou outros objetos, e aos achados da antiguidade. 

ix. LIVRO “UMA AVENTURA - O MISTÉRIO DA CHAVE DOURADA”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação do valor de 

venda de € 3,00 (três euros) por exemplar do terceiro livro da coleção “Uma Aventura 

em S. Brás” que mereceu como título: “O Mistério da Chave Dourada“ e acolheu a 

apreciação positiva da comissão à altura responsável pela organização das 

Comemorações referidas. 

Refira-se que no âmbito das Comemorações do Centenário da Elevação de São Brás 

de Alportel a Concelho, a Câmara Municipal promoveu a edição de obras sobre São 

Brás de Alportel, suas riquezas naturais, bem como sobre a história local e os seus 

protagonistas, com o intuito de fomentar a identidade cultural e registar a memória 

coletiva, homenagear e divulgar um percurso de autonomia de 100 anos, numa 

perspetiva de reflexão para e sobre o futuro. 
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A este desafio respondeu também o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 

com uma proposta das professoras Elisabete Guerreiro e Custódia Cabrita para a 

continuidade do projeto “Uma Aventura em São Brás “ mediante o lançamento do 

n.º 3 desta coleção iniciada em anos letivos anteriores. Uma história estimulante 

atendendo aos desafios, ao mistério e à abordagem efetuada ao património de São 

Brás, suas gentes e tradições e à sua história. 

(Reunião – 03/05/2016) 

x. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

| FESTA DOS PARISES | 

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

(quinhentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás de Alportel de modo a 

esta fazer face às despesas inerentes com a Festa em Honra da Nossa Senhora de 

Fátima, realizada nos dias 14 e 15 de maio, no sítio dos Parises, na sequência de 

solicitação da mesma. 

(Reunião – 17/05/2016) 

| FESTA EM HONRA DO PADROEIRO “SÃO BRÁS” | 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 500,00 à Fábrica 

da Igreja Paroquial de São Brás de Alportel, de modo a ajudar a fazer face às despesas 

inerentes com as atuações do Coro dos amigos do Museu e Coro de Tavira, integradas 

na Festa em honra do Padroeiro “São Brás”, e na sequência de solicitação de apoio 

monetário efetuado por aquela. 

(Reunião – 31/05/2016) 

xi. PROTOCOLO COM O INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL - “CINEMA PORTUGUÊS EM 

MOVIMENTO”. 

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

a celebrar entre a autarquia e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, tendo como 

principal objetivo a divulgação e valorização da produção cinematográfica nacional. 

Neste âmbito o município acolherá no próximo mês de setembro mais uma edição 

desta iniciativa, com a realização de 4 sessões de cinema, entre as quais a sessão que 

encerrará oficialmente a edição de 2016 a nível nacional. 

(Reunião – 17/05/2016) 
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xii. FEIRA DA SERRA 2016. 

Encontra-se em curso a organização da 25.ª edição da Feira da Serra de são Brás de 

Alportel, aquele que é, certamente, o evento de mais impacto na vida económica e 

cultural do concelho, bem como uma referência incontornável das iniciativas 

desenvolvidas no âmbito regional. 

As comemorações das bodas de Prata justificam a ampliação do recinto deste 

certame e a abertura de um novo espaço de exposição designado por Espaço Terra no 

ano em que a inovação é a convidada especial. 

xiii. XIV FESTIVAL DE FOLCLORE NO JARDIM DA VERBENA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o XIV Festival de Folclore no 

Jardim da Verbena, no seguimento de requerimento apresentado pelo Rancho Típico 

Sambrasense para a realização de divertimento público em recinto improvisado, ao ar 

livre - “14.º Festival de Folclore”. O evento realiza-se no Jardim da Verbena, no dia 25 

de junho, das 21h00 às 02h00, constituindo uma das mais aguardadas Noites da 

Verbena da época estival. 

(Reunião – 14/06/2016) 

xiv. ASSOCIAÇÃO SÃOBRAZARTE - ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 300,00 (trezentos 

euros) à Associação Sãobrazarte em resposta ao pedido de apoio financeiro para fazer 

face às despesas com a elaboração da “marcha” para participação nos festejos 

populares. 

(Reunião – 14/06/2016) 

xv. A FESTA SAÍ À RUA – PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA TRADIÇÃO DOS SANTOS 

POPULARES 

Nos dias 10, 17, 18, 24 e 28 a Festa sai à rua com os santos populares naquela que é 

mais uma iniciativa da autarquia para reviver das nossas tradições em distintos sítios 

do concelho, respetivamente em São Romão, Alportel, Mesquita, Cabeça do Velho e 

Bairro João Rosa Beatriz. Com organização da câmara municipal, esta iniciativa conta 

uma vez mais com as colaborações da Junta de Freguesia, Paróquia de São Brás de 

Alportel e associações locais. 

 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 27 de junho de 2016 Página 26 de 36 

XII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. FÉRIAS DESPORTIVAS 2016. 

Assumindo a Câmara Municipal que o acesso das crianças e jovens à prática física e 

desportiva constitui um importante fator para o seu desenvolvimento desportivo e 

social e que a promoção e generalização da prática desportiva junto da população 

jovem é um fator essencial de melhoria da qualidade de vida e de formação pessoal, 

social e desportiva e ainda que muitos dos encarregados de educação, por motivos 

laborais, não tem possibilidade de acompanhar os seus filhos durante todo o período 

das suas férias escolares, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização das “Férias 

Desportivas 2016”, à semelhança de anos anteriores, a ocorrer no período 

compreendido entre 20 de junho e 15 de julho, nas instalações Desportivas 

Municipais subdividido nas seguintes semanas:  1ª Semana: 20 de junho > 24 de 

junho; 2ª Semana: 27 de junho > 01 de julho; 3ª Semana: 04 de julho > 8 de julho; 

4ª Semana: 11 de julho > 15 de julho. 

Com o intuito de abranger o maior número de crianças e jovens, a inscrição é efetuada 

por semana e cada participante só poderá participar num máximo de 2 semanas. O 

valor semanal é de € 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição de 

€ 2,50/dia (dois euros e cinquenta cêntimos). 

Estas iniciativas enquadram-se no conjunto de medidas estratégicas de política 

desportiva mediante as quais a Câmara Municipal pretende proporcionar a 

generalização do acesso à prática das atividades desportivas, e aumentar os níveis de 

participação da população. 

(Reunião – 17/05/2016) 

ii. FÉRIAS DIVERTIDAS 2016. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as “Férias Divertidas 2016”, 

à semelhança de anos anteriores, no período compreendido entre 11 de julho e 02 de 

setembro 2016 nas instalações da Escola EB1 n.º 2 de São Brás de Alportel. 

O programa de atividades integrará ateliês de leitura, expressão plástica, construções 

com materiais de reciclagem, passeios, idas à Biblioteca Municipal, Cine Teatro São 

Brás bem como outras atividades de praia, desporto e atividades aquáticas nas 

Piscinas Municipais Descobertas, e terá um valor semanal de € 12,50 (doze euros e 

cinquenta cêntimos) sendo a refeição diária de € 2,50 (dois euros e cinquenta 

cêntimos). 
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As Férias divertidas pressupõem 25 vagas para crianças dos 5 aos 7 anos e 25 vagas 

para crianças dos 8 aos 11 anos. 

Esta é uma relevante iniciativa da autarquia com o intuito de fomentar o 

desenvolvimento e o bem-estar das crianças das mesmas e atender aos 

constrangimentos de horários de muitos encarregados de educação que trabalham 

durante o período de férias escolares de Verão. 

(Reunião – 17/05/2016) 

iii. 4.º ENCONTRO DE CICLOMOTORES ANTIGOS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o 4.º Encontro de Ciclomotores 

Antigos, tendo em consideração um requerimento do Grupo dos Aceleras SBA com 

solicitação do mesmo para o dia 15 de maio, entre as 8h30 e as 16 horas. 

(Reunião – 17/05/2016) 

iv. 1ª ETAPA DA TAÇA DE PORTUGAL ENDURO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade apoiar a 1ª Etapa da Taça de Portugal 

Enduro, nos dias 28 e 29 de maio, no Parque da Fonte Férrea, das 9h às 14h. Este 

evento teve a organização conjunta da Câmara Municipal / Associação Blasius. 

(Reunião – 17/05/2016) 

v. 8.º ENCONTRO DE CICLOMOTORES ANTIGOS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o 8.º Encontro de 

Ciclomotores Antigos, no dia 5 de junho corrente, entre as 09 e as 16 horas, solicitado 

pelo Grupo Cultural e Desportivo do Peral. 

(Reunião – 31/05/2016) 

vi. PARQUE DAS ÁGUAS. 

O Parque das Águas concluído recentemente e localizado junto à Rotunda da 

Chaminé, na Circular Norte, dá continuidade a um conjunto de investimentos em 

infraestruturas de prática desportiva ao ar livre e de utilização gratuita e insere-se na 

estratégia de promoção de qualidade de vida dos são-brasenses. 

vii. ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DOS VILARINHOS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

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

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 500,00 
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(quinhentos euros) para efeitos de realização de obras na sede da Associação de 

Caçadores dos Vilarinhos, em resposta ao pedido formulado por esta para fazer face 

às despesas com a manutenção e reparação no telhado e paredes nas instalações da 

associação. 

(Reunião – 31/05/2016) 

viii. BIKE CLUBE DE S. BRÁS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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

€ 600,00 (seiscentos euros) ao Bike Clube de S. Brás, nos termos da alínea u) do n.º 1 

do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sequência do apoio financeiro 

formulado pelo mesmo para fazer face às despesas relativas à participação do atleta 

Daniel Pires nos Campeonatos Equestres (Campeonato Regional de Ensino e no 

Campeonato Nacional Open). 

(Reunião – 14/06/2016) 

 

XIII. JUVENTUDE. 

i. PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO. 

O Município de São Brás de Alportel, em parceria com a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, aderiu ao desafio lançado pela Comissão Nacional de Proteção de 

Crianças e Jovens e à campanha que é assinalada durante o mês de abril - “Mês da 

Prevenção dos Maus Tratos na Infância, com diversas iniciativas de sensibilização para 

uma problemática que afeta milhares de crianças em todo o mundo: dia 12, terça-

feira, o Centro de Artes e Ofícios recebeu, pelas 18h30, um Debate sobre Maus Tratos 

na Juventude, integrado na reunião do Fórum Municipal da Juventude e no dia 18, 

segunda-feira, realizou-se uma Caminhada pela Prevenção contra os Maus Tratos. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de São Brás de Alportel tem 

desenvolvido um exaustivo trabalho no sentido de garantir que todas as crianças 

tenham um ambiente familiar saudável, procurando zelar pela promoção dos seus 

direitos e proporcionando soluções adequadas à situação específica de cada caso. 

ii. ZOOM TALENT. 

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 € 3.000, (três mil 
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euros), à ZOOM TALENT, enquanto apoio financeiro, de modo a fazer face ao 

pagamento das despesas decorrentes da realização das atividades realizadas em 

2016, sendo que o projeto desenvolvido tem como objetivos ajudar os jovens a 

encontrarem os seus talentos, a descobrirem os seus gostos e motivações, a 

explorarem todo o seu potencial e a escolherem o seu caminho, focando-se no seu 

talento. 

Este trabalho é desenvolvido através de formações dinâmicas, pedagógicas e 

reveladoras, baseadas em conteúdos e dinâmicas de várias áreas de desenvolvimento 

pessoal (psicologia positiva, coaching motivacional, programação neuro linguística,..), 

com resultados surpreendentes. 

(Reunião – 31/05/2016) 

iii. 3.º FESTIVAL DO CARACOL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a realização do evento 

3.º Festival do Caracol no polidesportivo municipal, nos passados dias 27, 28 e 29 de 

maio, iniciativa da Associação Jovem Sambrasense, com uma verba de € 1.000 (mil 

euros) para efeitos de auxiliar a fazer face às despesas inerentes ao evento bem como 

todo o necessário apoio logístico. 

(Reunião – 17/05/2016) 

iv. RESIDÊNCIA CRIATIVA “DESIGN & OFÍCIOS”. 

A Residência Criativa é o ponto alto do projeto “Design & Ofícios” suportado na 

transmissão de técnicas e ofícios tradicionais associada à produção sustentável de 

novos artefactos. 

O programa da 6.ª edição, realizado entre 8 e 12 e junho, na Oficina Municipal de São 

Brás de Alportel, contemplou uma Feirinha de Artesanato, diversos ateliês, visitas 

temáticas, passeios de reconhecimento de materiais e a visualização de 

documentários. 

Direcionada para artesãos, artistas plásticos e designers, a Residência Criativa 

ofereceu um espaço idealizado para o desenvolvimento de projetos nas áreas do eco 

design, artesanato contemporâneo e artes decorativas, num ambiente de partilha e 

troca de conhecimentos, onde jovens criadores trabalharam conjuntamente com os 

artesãos convidados. 

O projeto “Design & Ofícios” é uma organização da Associação Designers do Sul e da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com o apoio da Direção Regional de 
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Cultura do Algarve, do Instituto do Emprego e Formação Profissional e do Instituto 

Português do Desporto e Juventude. 

 

XIV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. VISITA DA EMBAIXATRIZ DOS EUA AO CONCELHO. 

No dia 24 de maio, o município de São Brás de Alportel acolheu a visita oficial da 

embaixatriz dos Estados Unidos da América, Kim Sawyer, que integrou uma 

deslocação à Novacortiça, empresa são-brasense de transformação de cortiça e 

especializada na produção de discos de cortiça natural para champanhe, sendo 

também muito conhecida por ser a empresa que deu origem à marca Pelcor, bem 

como um encontro com o AWBM (Algarve Women's Business Network), um grupo de 

empresárias de todo o Algarve, que terão oportunidade de partilhar desafios, 

estratégias e dificuldades com que se deparam para alcançar o sucesso e expansão 

dos seus negócios. 

 

XV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de maio e junho, foi espaço de múltiplas iniciativas: 

 “A Biblioteca Fora de Si”, a 28 de maio, levando a Biblioteca Municipal 

quinzenalmente ao Mercado Municipal; 

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

com a participação da empresa “Fábrica do Fitness” no dia 21 de maio; e a 

participação da empresa BSC Projetos, no dia 18 de junho; 

 “Mostras de artesanato”, com a participação de Mara Beldroegas, a 14/maio; e 

com a participação de Amor Meu no dia 11 de junho;  

 “Mostra de produtos”, com a participação da Cervejaria Artesanal e de Ângelo 

Cabaço, no dia 7 de maio; com a participação da Cristina Carvings no dia 4 de junho; 

 e as “Demonstrações gastronómicas” que dinamizam a manhã dos últimos 

sábados de cada mês, e que no passado dia 28/maio contou com a presença da Chef 

Milene Nobre. 
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ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados dos meses de maio e junho, 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 maio e junho /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 maio e junho/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 maio e junho contaram com a realização de Workshops de artesanato e 

momentos de animação desportiva. 

v. VI MERCADINHO INTERCULTURAL 

Decorreu na manhã do passado dia 21 de maio, no Mercado Municipal, o VI 

Mercadinho Intercultural, preenchido com animação, artesanato, gastronomia e 

música. Esta iniciativa teve a organização da câmara municipal sob coordenação do 

CLAII de São Brás de Alportel que contou com o apoio de artesãos e produtores, 

associações e entidades locais e regionais. 

vi. ACRAL - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE - PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria com 

a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, que tem por 

objetivo a revitalização do comércio local são-brasense e o estímulo à economia local, 

mediante o desenvolvimento de atividades e iniciativas conjuntas tais como Stock Out 

– Feira de saldos de Verão”, Desfile de Moda “São Brás Fashion”, “Noite Vermelha”, 

“Noite Prata” e campanha de valorização do comércio local no período natalício “A 
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tradição do natal é no comércio local”; bem como atividades de formação, dirigidas aos 

comerciantes locais. 

O protocolo em causa pretende dar continuidade a esta profícua parceria entre o 

município de São Brás de Alportel e a ACRAL, em prol do comércio e da economia 

local, mediante a realização de iniciativas, desenvolvimento de atividades formativas 

e prestação de apoio aos comerciantes. 

(Reunião – 31/05/2016) 

vii. NOITE DE PRATA. 

No passado dia 11 de junho, a Câmara Municipal levou a efeito a 3.ª edição da Noite de 

Prata, com o comércio local de portas abertas e a oferta de tentadoras promoções, 

artesanato, concertos, espetáculos de dança e muita animação para toda a família, 

numa iniciativa que procura valorizar o comércio local. 

As sonoridades da Big Band do Algarve, o talento do jovem cantor Romeu Neto, a 

nostalgia do regresso dos sixties com o grupo “The Bottles”, danças latinas, 

tradicionais e urbanas, animação com andas ou mesmo passeios de charrete foram 

algumas das animações complementares desta 3.ª edição da Noite de Prata de São 

Brás de Alportel. 

Esta foi uma organização conjunta da câmara municipal e dos estabelecimentos de 

comércio local e que contou com o apoio da ACRAL e de associações, entidades e 

grupos locais. 

 

XVI. TURISMO. 

i. APRESENTAÇÃO DA ROTA DA DIETA MEDITERRÂNICA. 

O Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho foi o palco escolhido no dia 5 de 

maio, para a apresentação da Rota da Dieta Mediterrânica, uma iniciativa da 

Associação IN LOCO que contou com o apoio da Câmara Municipal. 

Efetivamente, no algarve existem produtos locais, artesanato, património e 

restauração de excelente qualidade intimamente ligados à lógica e às tradições da 

dieta Mediterrânica, que importa destacar e promover mediante a criação de uma 

oferta organizada de recursos dos quais os visitantes nacionais e estrangeiros possam 

conhecer e desfrutar. 
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ii. ROTA DO CARACOL. 

Decorreu no mês de Maio, mais uma edição da Rota do Caracol que contou com a 

colaboração de estabelecimentos locais e com a organização e promoção pela Câmara 

Municipal. 

 

XVII. PATRIMÓNIO. 

i. INTEGRAÇÃO NA “ROTA OMÍADA – ALGARVE” – APROVAÇÃO DA CARTA DE 

COMPROMISSO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a integração do município 

na Rota Omíada integrada num projeto financiado pelo programa European 

Neighbourhood and Partnership Instrument, e que tem como principal objetivo a 

criação de um grande itinerário turístico – cultural transnacional (Rota dos Omíadas), 

subdividido em cada um dos sete países membros. 

Neste âmbito decorreu no passado dia 14 de junho a Cerimónia de Assinatura da Carta 

de Compromisso do Município na Rota Omíada. 

(Reunião – 17/05/2016) 

ii. PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

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

continuidade a realização de reuniões e visitas com todos os proprietários de prédios 

localizados no centro histórico, que têm por objetivo 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. 

Neste momento já foi possível abranger com estas ações 30% de todos os edifícios do 

centro histórico. 

iii. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2016 “PEGADAS NO TEMPO”. 

| SÃO BRÁS BARROCO | 

O passeio “São Brás Barroco” dá continuidade ao Ciclo de Passeios Natureza 2016, 

Pegadas no tempo. Este percurso interpretado e orientado pelo Professor Doutor 

Francisco Lameira, da Universidade do Algarve, realizado no dia 29 de maio, evocou o 

período barroco quando “a pequena e acolhedora aldeia de São Brás de Alportel, 
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situada na encruzilhada de 2 importantes eixos viários, fora escolhida pelo seu clima 

ameno para acolher a quinta de recreio dos bispos do Algarve, razão pela qual no 

início do séc. XVIII foi dotada de dois relevantes equipamentos na linha do Barroco: 

um jardim e uma fonte monumental, ambos mandados fazer pelo bispo D. António 

Pereira da Silva, junto à sua residência.” 

| SÃO BRÁS ROMÂNTICO | 

Foi com romantismo e os seus ideais, nos meados do séc. XIX, que começaram a 

descobrir-se os principais valores estéticos, culturais e ambientais das paisagens do 

Algarve… O passeio São Brás Romântico, integrado no mesmo Ciclo de Passeios 

Pegadas no tempo, realiza-se no dia 26 de junho, desafiou a descobrir a influência do 

passado no tempo da nossa história local e na ruralidade da nossa paisagem. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE RECONHECIMENTO. 

No início do mês de abril a Marketing4Rest, empresa de Consultadoria/Serviços 

comerciais, constituída por uma equipa com formação e experiência em Marketing & 

PR e CRM & Vendas e que está a desenvolver trabalho em termos de marketing 

especificamente para e em nome dos restaurantes / empresas, apresentou o resultado 

da votação do concurso Algarve´s Best Chef – Osvalde Stange da Silva foi o Chef mais 

votado. 

Neste enquadramento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um 

Voto de Reconhecimento a Osvalde Stange da Silva, felicitar por todo o trabalho 

desenvolvido e desejar-lhe a continuação da obtenção de muitos êxitos reconhecendo 

a dedicação e o profissionalismo que impõe na sua atividade, a motivação que suscita 

nas equipas que integra e lidera, e a dignificação que promove do nome do concelho. 

(Reunião – 18/04/2016) 

ii. VOTO DE LOUVOR. 

| ASSOCIAÇÃO IN LOCO | 

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

Associação In Loco pelo reconhecimento internacional obtido com a menção honrosa 

atribuída pelo European Civic Forum e essencialmente pelo trabalho meritório que 

tem vindo a desenvolver em prol do desenvolvimento de base local e de uma 
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sociedade mais participativa e inclusa, e que o mesmo seja transmitido à Associação 

In Loco e divulgado através dos instrumentos de comunicação da autarquia. 

(Reunião – 03/05/2016) 

| COAUTORES DE “ALGARVE MEDITERRÂNICO, TRADIÇÃO, PRODUTOS E COZINHAS | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor aos 

coautores de “Algarve Mediterrânico, Tradição, Produtos e Cozinhas”: Maria Manuel 

Valagão, investigadora em sociologia da alimentação e ambiente, distinta são-

brasense, Vasco Célio, conceituado fotógrafo e Bertílio Gomes, chefe de cozinha, 

ambos cidadãos do Algarve. A obra “Algarve Mediterrânico, Tradição, Produtos e 

Cozinhas”, editada pela Tinta-da-china em outubro de 2015, teve o apoio, entre 

outros, da autarquia de São Brás de Alportel. 

A excelência da mais recente obra “Algarve Mediterrânico, Tradição, Produtos e 

Cozinhas”, conquistou em final de 2015 o prémio Internacional Literatura 

Gastronómica, atribuído pela Academie Internationale de Gastronomie e o Prémio 

Gourmand Cookbook para melhor livro do Ano 2015, publicado em Portugal, numa 

merecida distinção e agradecimento a esta prestigiosa cidadã nacional e são-

brasense. e agora mais recentemente, no passado dia 29 de maio, em Yantai, na 

China alcançou mais um notável galardão: o 3.º lugar na categoria de nível mundial do 

Prémio Gourmand Cookbook, em que concorreram mais de 200 países e 700 livros. 

Considerado “um livro completo, delicioso e sábio”, esta obra é um repositório único 

do vasto património cultural do Algarve, exemplarmente explorados e expostos com a 

interpretação fotográfica de Vasco Célio, a inovação da cozinha contemporânea de 

Bertílio Gomes e com a sabedoria e o sentir de Maria Manuel Valagão, autora dos 

textos, verdadeiros pergaminhos para o Séc. XXI. 

(Reunião – 31/05/2016) 

| ANA BEATRIZ ALVES CORREIA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um VOTO DE LOUVOR, a 

Ana Beatriz Alves Correia, pequena atleta campeã de natação adaptada e que muito 

honra o município de São Brás de Alportel. 

A Ana Beatriz Alves Correia é uma jovem são-brasense que nasceu em 1998, com um 

problema de mobilidade e incapacidade física. Desde os seus quatro meses que, por 

indicação médica, pratica natação. A sua determinação e níveis de aprendizagem 
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contribuíram para que desde os oito anos integrasse uma equipa de natação adaptada 

no Louletano Desportivo Clube. 

Apoiada pela família, treinadores e colegas, a Ana Beatriz foi campeã nacional nas 

competições de 2010, 2011 e 2012, batendo por diversas vezes vários records. No ano 

de 2015 foi de novo campeã nacional tendo nos campeonatos de inverno batido o 

record nacional dos 100m livres. 

Este voto pretende realçar o significado dos triunfos alcançados pela jovem São-

brasense Ana Beatriz Alves Correia e o que esse mérito expressa enquanto motivação 

para si, para todos os seus amigos, familiares e comunidade são-brasense e ainda para 

os dirigentes que se motivam e inspiram em situações análogas para traçar as linhas 

de um progresso social, inclusivo e acessível a todos. 

(Reunião – 31/05/2016) 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

São Brás de Alportel, 22 de junho de 2016 
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