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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

26 DE SETEMBRO 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 27 de junho de 2016. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. VISITA DA EMBAIXADORA DO REINO UNIDO AO CONCELHO. 

A Câmara Municipal recebeu no dia 12 de julho, a visita oficial da embaixadora do 

Reino Unido em Portugal, Kirsty Isobel Hayes, que, na sequência do Brexit e das 

inúmeras questões levantadas sobre o futuro das relações entre o Governo Britânicos 

e os restantes membros da União Europeia, Kirsty Isobel Hayes, veio a São Brás de 

Alportel tranquilizar os britânicos residentes no concelho sobre esta nova posição, de 

sair da União Europeia, assumida após o referendo. 

A Embaixadora reuniu com o Presidente da Câmara Municipal sublinhando a 

disponibilidade de manter as boas relações com o país e com o município, seguindo-se 

outra reunião agora com os seus concidadãos no salão da Santa Casa da Misericórdia, 

de modo a tranquiliza-los face ao futuro. Um futuro que será debatido e conciliado ao 

longo dos próximos 2 anos de negociações, mas que segundo a Embaixadora não 

carece para de grandes exaltações. 

ii. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS NA CARREIRA/CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL. 

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

Procedimentos Concursais para ocupação de seguintes postos na carreira/categoria 

de Assistente Operacional: 8 (Oito) Assistentes Operacionais, para exercerem funções 

de Auxiliar de Ação Educativa, para a Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao 

Desenvolvimento; 3 (três) Assistentes Operacionais, para exercerem funções de 

Condutor de Máquinas Pesadas Veículos Especiais, para a Área Técnica Municipal; 1 

(um) Assistente Operacional, para exercer funções de Vigilante de Parques e Jardins, 

para o serviço de Desporto. 
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Esta admissão de pessoal vem permitir colmatar algumas lacunas significativas em 

alguns serviços, que até aqui não tinha sido possíveis de resolver atendendo a 

limitações legais e independentes da capacidade financeira da autarquia. 

(Reunião – 26/07/2016) 

iii. GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE. 

O Município de São Brás de Alportel assinou na passada sexta-feira, dia 29 de julho, 

um Protocolo de Cooperação com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas, que visa a criação no município do novo Gabinete de 

Apoio ao Emigrante e de todo um conjunto de ações para apoiar a comunidade são-

brasense no mundo. O protocolo foi celebrado na presença do Secretário de Estado 

das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Pereira Carneiro.  

São Brás de Alportel é o primeiro concelho do Algarve a assumir este compromisso 

junto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que 

tem como objetivo reforçar o apoio prestado aos portugueses ainda emigrados, aos 

que já regressaram ou aos que irão regressar, bem como os que pretendem iniciar um 

processo migratório, no seguimento de uma proposta enviada pelo Ministério de 

Negócios Estrangeiros. Esta parceria representa um esforço contínuo do município na 

criação de um serviço de acompanhamento e apoio para os emigrantes são-brasenses 

que vivem nos quatro cantos do mundo, facilitador do acesso à informação e da 

ligação com o município, ajudando na sua reintegração e potenciando o seu 

empreendedorismo e investimento na terra natal. 

Este protocolo dá continuidade a todo um conjunto de políticas sociais prosseguidas 

pela autarquia apostada em fazer de São Brás de Alportel uma comunidade cada vez 

mais inclusiva, solidária e promotora de desenvolvimento. Neste âmbito, o município 

dispõe de um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes- CLAIM, feliz resultado 

de uma parceria com o Alto Comissariado para as Migrações, onde é prestado um 

conjunto de serviços referentes à imigração e permanência de cidadãos estrangeiros 

em território nacional; e até de um Provedor do Residente Estrangeiro, para acolher 

da melhor forma aqueles que chegam oriundos de outras terras. 

iv. PROTOCOLO DE PARCERIA PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AO SIMPLEX 2.0 - 

MUNICÍPIOS DO ALGARVE CENTRAL 

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

parceria para apresentação de candidaturas ao SIMPLEX 2.0 - Municípios do Algarve 

Central, tendo em consideração a publicação do Aviso de Abertura de Concurso ALG–

50–2016–04, no âmbito do CRESC Algarve 2020, Eixo Prioritário 8 – Modernizar e 
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Capacitar a Administração, OT 2 – Melhoria de acesso às TIC, bem como a sua 

utilização e qualidade, PI – 2.3 – Reforço das aplicações de TIC na administração 

publica em linha, a aprendizagem em linha, a infoinclusão, a cultura em linha e a 

saúde em linha, TI – 50 – Promoção das TIC na administração e serviços públicos. 

Este projeto apresenta como principais objetivos: 

i. Alargar o número de serviços abrangidos pelos processos de harmonização de 

formulários e requerimentos, ao nível municipal; 

ii. Reforçar os mecanismos de cooperação ao nível técnico, visando contribuir para a 

otimização da reorganização interna preconizada ao nível dos procedimentos, 

ferramentas e instrumentos de trabalho, ao nível municipal, mas também intermunicipal; 

iii. Intensificar a atualização e implementação de soluções que assegurem uma mais 

rápida comunicação e integração das mais diversas plataformas de dados, aí se 

incluindo a própria integração com as plataformas da AMA, e em especial com o BdE; 

iv. Melhorar os níveis de conhecimentos, competências e domínio das ferramentas 

informáticas por parte dos colaboradores autárquicos, visando aumentar a otimização 

da sua utilização, níveis de desempenho e qualidade dos serviços prestados; 

v. Implementar a possibilidade de assegurar o designado atendimento mediado, 

ou mesmo a submissão de solicitações, de forma cruzada, ao nível intermunicipal; 

vi. Reforçar os canais informativos e de prestações de serviços por via de soluções 

suportadas pela rede internet, por via da reformulação e atualização dessas mesmas 

ferramentas, visando aumentar o número de soluções e serviços que deverão passar 

a ser submetidas e prestadas pelas novas plataformas digitais online; 

vii. Informar, formar e sensibilizar os utilizadores finais para uma utilização 

crescente das ferramentas online de interação e serviços autárquicos.” 

(Reunião – 26/07/2016) 

v. REUNIÕES MENSAIS COM STAL. 

Com uma periodicidade regular, 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. 
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II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS E SEGURANÇA. 

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

| EQUIPAS DE RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES | 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em colaboração com o Comando e 

Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel  promoveu, no centro de artes e ofícios nos dias 4 e 12 de julho, uma 

sessão de formação ERAS Municipais, para a constituição de Equipas de 

Reconhecimento e Avaliação  de Situações, em ocorrências de proteção civil 

municipal. 

A ação integrou uma componente teórica com 6 distintos conteúdos programáticos,  

um exercício em sala e um em terreno,  e foi frequentada por 13 pessoas, (entre  

funcionários da câmara municipal o Presidente da Junta de Freguesia). Objetivo 

principal da ação a formação de equipas preparadas para o auxílio aos postos de 

comendo, a partir dos locais afetados pelas graves ocorrências (teatros de operação).  

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

COLABORAÇÃO COM O REGIMENTO DE INFANTARIA N.º 1 | 

Na sequência dos bons resultados obtidos no último ano, a autarquia renovou o 

protocolo de cooperação com o Exército Português, permitindo assim que a serra são-

brasense ganhasse mais uma equipa de prevenção dos fogos florestais, a partir do dia 

1 / julho. Esta parceria integra as ações previstas no Plano de Prevenção de Incêndios 

Florestais 2016 garantindo um reforço na vigilância, com a circulação diária de duas 

viaturas do Exército, com militares em permanência e respetiva guarnição, 24h/ dia. 

Esta boa prática assenta no patrulhamento do território serrano e prolonga-se até 30 

de setembro, data final da Fase Charlie bem como vem reforçar o dispositivo de 

combate aos incêndios com uma equipa especializada, o que garante uma maior 

prevenção e sensibilização das populações para comportamentos positivos e redução 

da probabilidade de ocorrências. 

A defesa do território e a segurança da população são prioritárias para a autarquia que 

assim pretende garantir uma resposta presencial e eficaz na prevenção dos incêndios 

florestais. 

ii. CAMPANHA “CIDADES RESILIENTES”. 

A autarquia aderiu à Campanha “Cidades Resilientes”, um projeto de partilha de boas 

práticas a nível nacional e internacional com vista a reduzir os riscos e as vítimas de 

catástrofes, que prevê o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Quadro de Ação 
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de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030, aprovado por cerca de 

200 países, e a implementação dos “10 Princípios da Cidade Resiliente”, numa 

estratégia concertada para a prevenção, preparação e mitigação de riscos ao nível 

local. 

No município de São Brás de Alportel tem vindo a ser implementado um conjunto de 

boas práticas desenvolvidas de acordo com o documento “10 Passos Essenciais para 

construir São Brás de Alportel – Município Resiliente”, uma iniciativa que, entre 

muitos outros fatores, aborda a gestão do risco de incêndio florestal, a promoção de 

um trabalho próximo da comunidade residente e fundamentou a criação do Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel decidiu aderir à campanha “Cidades 

Resilientes”, à semelhança de outros municípios do país, com o propósito de 

aumentar a resiliência no concelho e alertar as comunidades para o papel a 

desempenhar por cada um de nós nesta matéria. Procurar envolver os agentes e 

parceiros locais e regionais e a comunidade académica e científica é outro dos 

objetivos, uma vez que o reconhecimento das características de cada localidade é 

fundamental para definir uma prevenção adequada. 

(Reunião – 28/06/2016) 

iii. CARTA DE APOIO AO PROJETO FIRE-RS. 

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

projeto com incidência na área da proteção civil, designado de “FIRE-RS -

Constelações de picosatélites para sensoriamento remoto de incêndios florestais: 

mapeamento e gestão ativos de incêndios". Este projeto visa a prevenção, deteção e 

mapeamento de desastres naturais, com especial relevo para os incêndios florestais. É 

um projeto submetido ao programa INTERREG que se entende ter alta probabilidade 

de aprovação, tendo sido por isso solicitadas cartas de conforto/interesse nos 

resultados e dados que possam advir deste projeto, por parte das entidades 

envolvidas no combate e prevenção de fogos, sendo que o financiamento será 

integralmente suportado pelo INTERREG. São parceiros, em termos de consórcio, a 

Universidade de Vigo, Vigo (Espanha), coordenador da proposta e que tratará do 

sector aeroespacial; a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal), 

para o desenvolvimento de AUVs; e o LAAS-CNRS (Laboratoire d'analyse et 

d'architecture des systémes), Toulouse (F).” 

(Reunião – 12/07/2016) 
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iv. REPARAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA 

SUBMERSÍVEL. 

Concluíram-se os trabalhos de reparação e manutenção de caminhos florestais e de 

construção de passagem hidráulica submersível entre a Fonte Férrea e a Cova da 

Muda executados pelo montante de € 19.981,00 (IVA incluído), por António José de 

Brito. 

Esta obra vem permitir a acessibilidade dos proprietários aos terrenos e uma maior 

eficiência no uso pelos meios de combate aos fogos florestais, sendo esta mais uma 

intervenção desenvolvida como base às medidas prioritárias de proteção civil. 

 

III. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE. 

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

O Vale + Educação para o ano letivo de 2016/2017 deliberado pelo executivo a ser 

atribuído para os alunos do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico inscritos no 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e residentes no concelho, foi entregue a 

quase 600 encarregados de educação, os quais foram previamente informados desta 

medida pela autarquia. 

Importa referir que atendendo à Lei de Orçamento de Estado (n.º 1 do art.º 127.º da 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) contemplar 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 foram 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 foi mais uma importante iniciativa da Câmara Municipal, integrada no Plano de 

Medidas de Apoio à Família- Vale + Família-, cujo intuito reside em promover 

incentivos específicos que 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. 

ii. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO MELHORES ALUNOS – ANO LETIVO 2015/2016. 

Tendo em consideração que a Educação é uma área prioritária no desenvolvimento de 

toda uma comunidade e que os melhores alunos devem ser reconhecidos pelo seu 
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desempenho escolar, o Município tem vindo a atribuir aos melhores alunos (as) deste 

concelho uma Viagem Prémio que se efetua anualmente a locais onde os mesmos 

possam enriquecer os seus conhecimentos, tirando partido pedagógico, bem como 

algum espaço de lazer. 

A identificação dos melhores alunos decorreu por classificação criteriosamente pelo 

Órgão Diretivo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, sendo que os/as 

melhores alunos/as do ano letivo 2015/2016 foram os seguintes: 

 2º Ciclo do ensino Básico (6º ano): Filipe André Guerreiro Cavaco; Marta Lopes 

González Scotto; 

 3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano): Rui Manuel Pires Martins; Lucy Ellen Gibson; 

 Ensino Secundário (12º Ano): Tânia Marisa Viegas Vaz; Filipa Vargues Dias; 

Acompanharam os alunos na viagem a Berlim 2 Professoras: Prof.ª Maria João Pereira 

Carvalho e Prof.ª Cláudia Rosa Parreira, tendo sido a mesma organizada através de 

Agência de Viagens. 

iii. FIXAÇÃO DOS VALORES DOS AUXÍLIOS ECONÓMICOS ANO 2016/2017 E ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO A ALUNOS CARENCIADOS. 

Tendo em atenção as competências e considerando que cabe à autarquia a definição 

dos valores a atribuir, para o primeiro ciclo de ensino básico e atendendo aos valores 

mínimos publicados no Anexo III do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 

mantido em vigor para o corrente ano conforme ofício remetido pela DGESTE, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes verbas para os 

anos identificados para o ano letivo de 2016/2017: 

 (2º) ano de escolaridade: Escalão A - 45,00€  Escalão B - 22,50€ 

 (3º) e (4º) anos de escolaridade: Escalão A - 50,00€ Escalão B - 25,00€ 

Os valores para o (1º) ano de escolaridade ficaram por definir, aguardando-se 

esclarecimentos da Secretaria de Estado da Educação em relação ao que surgia poder 

ser um duplo financiamento no apoio aos livros, atendendo ao estipulado na Lei de 

Orçamento de Estado de 2016 onde se define a distribuição gratuita dos mesmos. 

Foram ainda deliberados os seguintes os valores a atribuir ao Pré-escolar para a 

aquisição de material escolar, nos montantes abaixo identificados: 

 Pré-escolar:  Escalão A - 30,00€   Escalão B - 15,00€ 

(Reunião – 06/09/2016) 
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Em reunião posterior e após acusar a receção de esclarecimento por parte da 

Secretaria de Estado da Educação os valores aprovados para o 1.º ano do 1.º ciclo do 

ensino básico foram os seguintes: 

 (1º) ano de escolaridade: Escalão A - 13,00€  Escalão B - 6,50€ 

(Reunião – 20/09/2016) 

iv. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) E COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA (CAF). 

A Ensinar a Sorrir - Associação de Solidariedade e Apoio à Família celebrou um 

protocolo com o Município de São Brás de Alportel, o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas e com a Associação de Pais das Escolas José Belchior Viegas, de modo 

a assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e o prolongamento das 

atividades letivas (Componente de Apoio à Família - CAF) para os alunos do 1.º ciclo 

no ano letivo 2016/2017. 

> Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) | das 16h15 às 17h15 

A frequência destas é completamente gratuita e as mesmas irão decorrer todos os 

dias. As atividades que serão desenvolvidas são as seguintes: Atividade Física e 

Desportiva (AFD), Atividades Lúdico-Expressivas (ALE), Inglês e Educação para a 

Cidadania.  

> Componente de Apoio à Família (CAF) | das 17h15 às 19h00 

Para os alunos do 1º Ciclo, a Ensinar a Sorrir vai implementar, um programa de CAF 

(ATL) articulado entre atividades lúdico-pedagógicas em áreas de interesse para as 

crianças, durante o período letivo e férias (no período de férias a resposta decorrerá 

durante todo o dia - 08h00 às 19h00 - com programação específica) contribuindo 

assim para o bem-estar, a valorização pessoal das crianças e o seu sucesso escolar. 

Estas atividades serão pagas e decorrerão sempre dentro da própria escola (cada 

escola de ensino básico do concelho). 

A Ensinar a Sorrir desenvolverá no âmbito da CAF atividades como a Dança, a 

Ginástica ou a Escolinha de Futebol. Como muitas das famílias dos alunos, por 

diversas razões, não têm disponibilidade para inscrever os seus filhos em atividades 

como as descritas noutros contextos, esta poderá ser uma oportunidade para as 

crianças se divertirem fazendo algo que as motive. 

Os alunos que se encontrem inscritos ou que se venham a inscrever na CAF (ATL) 

poderão participar nas atividades extra. Nos restantes tempos terão apoio na 

realização dos trabalhos de casa, acompanhados, e brincarão, caso não existam 
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trabalhos para fazer. Pretende-se, assim, que os alunos (inscritos na CAF) ao saírem 

da escola já não tenham necessidade de realizar os trabalhos em sua casa. 

Relativamente às atividades extra, as crianças inscritas na CAF poderão escolher e 

frequentar as atividades que mais gostarem sem qualquer custo adicional, 

independentemente do horário que frequentem na CAF. 

v. ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA (AAF) NO PRÉ-ESCOLAR. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes valores para as 

Atividades de Animação e de Apoio à Família (prolongamento de horário) para o ano 

letivo de 2016/2017: 

> 24€/mensal para as famílias que não beneficiam de auxílios económicos; 

> 12€/mensal para as famílias que beneficiam de escalão B; 

> Gratuito para escalão A. 

Para os meses de início e términus do ano letivo, bem como nos meses com 

interrupções escolares os valores são os constantes na seguinte tabela: 
 setembro dezembro fevereiro abril 

 
Início do ano 

letivo, dia 14/09 
Interrupção do Natal 

de 26 a 31/12 

Interrupção do 
Carnaval de 

27/02 e 28/02 

Interrupção 
Páscoa de 
10 a 17/04 

Famílias sem escalão 15.60 € 18,00 € 21,60 € 15,60 € 

Escalão B 7,80 € 9,0 0€ 10,80 € 7.80 € 

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) surgem como resposta às 

necessidades dos agregados familiares para além do período letivo da educação pré-

escolar, sendo da competência da Câmara Municipal através do Acordo de 

Colaboração e Expansão do Ensino Pré-Escolar assinado entre esta, o Ministério da 

Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. 

(Reunião – 06/09/2016) 

vi. VALORES DE REFEIÇÃO EM REFEITÓRIO ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes valores de 

refeição em Refeitório Escolar para o Ano Letivo 2016/2017: 

• Um euro e quarenta e seis cêntimos (1,46€), regime normal; 

• Para as famílias com escalão B atribuído o valor de setenta e três cêntimos (0,73€); 

• Para famílias com escalão A atribuído, refeição Gratuita. 
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Por indicação da DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares mantem-se 

em vigor o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho 2015, publicado para o ano letivo 

2015/2016 pelo que mantêm os valores fixados no ano anterior. 

Acresce informar que o valor a atribuir para senhas de refeitório a trabalhadores de 

administração pública é de quatro euros e dez cêntimos (4,10€), nos termos do n.º 1 

do artigo 2 da Portaria n.º 421/2012, de 4 de setembro. 

(Reunião – 06/09/2016) 

vii. COMPARTICIPAÇÃO EM PASSES ESCOLARES ANO LETIVO 2016/2017. 

Para o ano letivo de 2016/2017 o município contratualizou com a empresa EVA, 

Transportes, Lda. a assinatura de “Linha Estudante” para os estudantes do município 

do ensino secundário que não tendo resposta de área/curso no agrupamento de 

escolas concelhio necessitam realizar a sua progressão de estudos nos concelhos 

limítrofes. Neste enquadramento, os valores de comparticipação de passes escolares 

atribuídos são:  

• Alunos com Escalão A – comparticipação de 100% por parte do município; 

• Alunos com o Escalão B – comparticipação de 75% por parte do município; 

• Alunos sem Escalão atribuído – Comparticipação de 50% por parte do município; 

Todo e qualquer aluno paga cinco euros (5€) para a emissão inicial do cartão de passe. 

(Reunião – 06/09/2016) 

viii. 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, autorizar a transferência de € 5.000,00 

(cinco mil euros) ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, no âmbito da 

transferência da 2.ª tranche da verba destinada à comparticipação nas despesas de 

consumos correntes, com o funcionamento da Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

(Reunião – 06/09/2016) 

ix. MELHORAMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. 

Durante as férias de verão a autarquia promoveu a obras de manutenção em diversas 

escolas do concelho, de modo a continuar a garantir um futuro de sucesso para as 

crianças são-brasenses. Na Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos foi adquirido um 

novo fogão para a cozinha onde todos os dias se preparam mais de três centenas de 

refeições. Ao longo do último ano letivo tinham também sido adquiridas perto de uma 
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centena de cadeiras, para colmatar a falta deste equipamento e nas últimas semanas 

foram realizadas pequenas obras no espaço exterior. 

A pintura do edifício e estruturas adjacentes da Escola n.º1 e a aquisição de diverso 

mobiliário de apoio são outras das novidades, bem como um novo termoacumulador 

na EB 1 JI e algumas substituições de materiais ou equipamentos que não se 

encontravam em condições nas Escolas E.B. 1 dos sítios do Alportel, Mesquita e 

Vilarinhos foram efetuadas. 

Um outro projeto em curso é a criação de passadeiras acessíveis à entrada das escolas 

EB 1 n.º1 e EB 1 n.º2 do Parque Escolar, obra integrada no Plano “São Brás Acessível 

para Todos”, e que já contemplou a Escola EB 2,3 Poeta Bernardo de Passos no ano 

passado com a construção da passadeira e do passeio acessíveis. 

x. TRANSPORTE ESCOLAR. 

Durante o período escolar a Câmara Municipal disponibiliza um serviço de transporte 

diário a cerca de 550 crianças e jovens do concelho que frequentam as escolas do 

Agrupamento José Belchior Viegas, na sua deslocação diária para as aulas.  

Este serviço municipal abrange 25 circuitos no território concelhio, com recurso a sete 

motoristas e nove viaturas, uma das quais está dotada de um sistema apropriado para 

o transporte de pessoas com mobilidade condicionada, de modo a garantir uma 

deslocação com conforto e segurança para todos os passageiros.  

O Serviço de Transporte Escolar é uma medida de apoio à educação executada pela 

Câmara Municipal que prevê auxiliar os pais e familiares dos alunos nas rotinas criadas 

durante o período escolar, garantindo o transporte dos alunos residente no concelho 

para a escola que frequentam, permitindo que estes jovens não sejam privados do 

acesso à educação. 

xi. BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 

O município dá continuidade no novo ano letivo à atribuição de bolsas de estudo para 

jovens de famílias mais carenciadas que desejam ingressar no Ensino Superior.  

Com vista a fomentar a coesão social e a qualidade de vida dos seus munícipes a 

Câmara Municipal criou, em 2011, esta nova medida de apoio que todos os anos 

atribui bolsas permitindo que estes jovens possam prosseguir os seus estudos no 

ensino superior. As Bolsas de Estudo são atribuídas a alunos que ingressam no ensino 

superior e que apresentam um bom aproveitamento e mérito escolar mas que, apesar 

de comprovadas dificuldades económicas, não recebem qualquer apoio financeiro 

atribuído pelo Estado.  
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Desde que foi implementada, esta medida já permitiu apoiar individualmente 10 

jovens são-brasenses, em diversas áreas de formação, o que corresponde, à atribuição 

de 21 bolsas de estudo (uma vez que as bolsas são renováveis anualmente, se o aluno 

apresentar bons resultados), representando um investimento total superior a 20 mil 

euros.  

A Câmara Municipal publicou, em edital e no sítio do município na Internet (www.cm-

sbras.pt) a abertura do concurso para a atribuição de novas bolsas de estudo. As 

candidaturas devem ser entregues nos Serviços Sociais da Câmara Municipal, 

sedeados no Centro de Apoio à Comunidade, entre os dias 1 e 30 de novembro. 

 

IV. SAÚDE. 

i. APOIO A CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. 

A Câmara Municipal associa-se todos os anos a um conjunto diversificado de 

campanhas de prevenção que visam sensibilizar para diversos comportamentos que 

põem em risco a saúde ou segurança dos cidadãos. 

Este ano foram abordados assuntos preocupantes como o cancro cutâneo, os 

acidentes de mergulho, a morte por afogamento, um flagelo que se repete ano após 

ano, bem como a colaboração com outras campanhas: casa segura em tempo de 

férias; abandono animal e ainda a prevenção de incêndios florestais e defesa do 

ambiente. 

A veiculação de informação preventiva é o primeiro passo para reduzir potenciais 

situações de risco. 

ii. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL. 

A Câmara municipal manifestou junto do Ministro da Saúde perplexidade e 

indignação perante as declarações proferidas por este no sentido de outra solução de 

gestão (integração numa entidade pública empresarial) para o Centro de Medicina e 

Reabilitação do Sul, sem tal ter sido articulado com as autarquias da região. 

Evidenciou que independentemente do modelo de gestão que a tutela venha a 

adotar, o que importa são as defesas dos interesses da comunidade e do 

funcionamento em pleno e em qualidade de uma das unidades de saúde mais 

relevante do concelho, dotada de uma abrangência extra-regional, e com um trabalho 

na área da reabilitação física digno de reconhecimento nacional e internacional. 

Acresceu ainda a exigência de “garantias da dotação dos recursos técnicos e humanos 

necessários ao funcionamento em pleno e ajustado às necessidades existentes no 
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âmbito dos cuidados de saúde de reabilitação física, o qual motivou em anos 

anteriores a 2014 a certificação internacional da unidade em causa.” 

Em momento posterior, enviou novo pedido de agendamento de reunião, e mais 

recentemente, a 14 de setembro, e após ter conhecimento do encerramento do 

serviço de ambulatório devido à saída de um médico, endereçou novo ofício ao 

Ministro da Saúde a reiterar a urgência da tomada de uma decisão célere e adequada 

quanto à gestão e funcionamento do Centro que encontra-se vastamente limitado no 

potenciar da sua capacidade de prestação de cuidados de saúde altamente 

diferenciados, bem como deu conhecimento deste assunto ao Primeiro-Ministro a 

solicitar as suas boas diligências no sentido de contribuir para a célere reposição do 

regular funcionamento em pleno do CMR Sul. 

iii. PLANO VALE + FAMÍLIA | VALE + NATALIDADE. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel dá continuidade à atribuição do Vale + 

Natalidade a todas as crianças que nascem durante o corrente ano e com registo de 

naturalidade neste concelho. 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. 

Recorde-se que o Vale + Natalidade resulta do intuito da autarquia em apoiar as 

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

consciente que está dos momentos conturbados vividos no país nos últimos anos, e 

nos consequentes impactos refletidos nas rotinas e hábitos de consumo da população, 

em geral, e das famílias, em particular. 

iv. UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL DE PROXIMIDADE – CANDIDATURA CRESC ALGARVE 2020. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a apresentação de candidaturas ALG 

42_2016_20, no âmbito do novo Quadro Comunitário de Apoio - CRESC Algarve 2020, 

relativo a investimentos em Infraestruturas de Saúde e que se destina a apoiar os 

Municípios na criação destas Redes e enquadra-se no Eixo 6 – Afirmar a coesão social 

e territorial e na Prioridade de Investimento 9.7 – Investimento na saúde e nas 

infraestruturas sociais que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e 

local, para a redução das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão social, 

através de melhor acesso aos serviços sociais e de recreio, assim como para a 

transição dos serviços institucionais para os serviços de base comunitária.  

Neste âmbito, pretende-se dotar o município de uma nova unidade de saúde móvel 

em articulação com a ARS, administração regional de saúde, criando uma nova 
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unidade equipada para a prestação de serviços de saúde de proximidade a públicos 

específicos (idosos, populações rurais, entre outros) em territórios rurais. 

v. MÉDICO DE FAMÍLIA PARA TODA A COMUNIDADE SÃO-BRASENSE. 

Com a recém-chegada de um novo médico, São Brás de Alportel reúne no Centro de 

Saúde uma equipa constituída por sete médicos que garantem uma adequada 

prestação de cuidados e serviços de saúde aos utentes do município, e abrangem 

assim, com médico de família, todos os utentes do concelho, integrados no Serviço 

Nacional de Saúde. Uma conquista muito positiva para os cidadãos e para o 

município, que continua a acolher novos residentes vindos de outras zonas do país e 

do estrangeiro. 

O médico de família assume grande importância na nossa sociedade uma vez que a 

sua relação com o utente envolve uma análise do contexto pessoal e familiar do 

mesmo, ultrapassando as fronteiras da consulta. Em muitos casos o médico de família 

pode ser o primeiro a detetar um problema de saúde e, posteriormente, assistir o 

utente e prestar-lhe o devido encaminhamento de acordo com a sua situação. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. ASSOCIAÇÃO SOL SEM FRONTEIRAS - APOIO AO PROJETO DE VOLUNTARIADO DE CURTA 

DURAÇÃO – PONTE 2016 – JOVENS SEM FRONTEIRAS”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 300,00 

(trezentos euros), à Associação Sol Sem Fronteiras na sequência da sua solicitação de 

apoio financeiro para minimizar as despesas com o projeto de voluntariado de curta 

duração –“Ponte 2016”, que se irá realizar no mês de agosto, em Kalandula – Angola, 

tendo por lema “Construir Pontes de Misericórdia”. 

(Reunião – 12/07/2016) 

ii. PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA. 

| ENVOLVE – INTERVENÇÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO | 

A câmara municipal promoveu, no âmbito do projeto de intervenção comunitária 

ENVOLVE -, a sessões de relaxamento e de balanço dos anos 2015/2016, com recolha 

de contributos para o novo programa, nos dias 13 e 27 de julho, respetivamente na 

sede do Grupo Desportivo e Cultural de Machados e no Centro Museológico do 

Alportel. 
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Neste momento, e após uma breve pausa no mês de agosto todos os polos de 

intervenção voltam a acolher atividades regulares. 

| ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ | 

O Espaço Multiusos João Rosa Beatriz 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. 

| MAIS VIVER MAIS APRENDER | 

Neste momento, e após uma breve pausa nos meses de verão, o projeto retoma as 

atividades nos polos do Centro de Convívio de Parises, Peral e Mesquita, com 

atividades regulares. Nesta nova edição 2016/17, o projeto integrará um novo polo, 

em São Romão, dirigido à população poente do concelho. 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

A Câmara Municipal concedeu, no âmbito do Programa “Mão Amiga”, apoio a uma 

família monoparental e com dois filhos, no valor de 18.300,00€, o que lhe permitiu 

concluir uma obra que havia ficado parada há duas décadas por escassez de recursos, 

vivendo desde então num espaço sem as mínimas condições. Com este apoio foi 

possível realizar diversas intervenções imprescindíveis para trazer mais dignidade à 

sua habitação, numa mudança radical de um espaço degradante para um lar 

acolhedor: a criação de uma rede de água e de esgotos, instalação de eletricidade, 

aplicação de revestimentos interiores a nível de pavimento, instalação sanitária, 

paredes e tetos, bem como alguns trabalhos de carpintaria e serralharia. 

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

Angels”, que permitiu dotar a casa de equipamentos de energias renováveis, que no 

futuro permitirão à família poupar muito na fatura energética. 

Desde que o programa foi criado, em 2009, enquanto medida social que visa oferecer 

respostas concretas e adequadas às necessidades das famílias são-brasenses, já foram 

apoiados 30 agregados familiares e atribuídos apoios para realização de obras num 

valor total superior a € 150.000. 
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VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. REQUALIFICAÇÃO DA EN 2. 

No seguimento das conversações havidas com a Secretaria de Estado das 

Infraestruturas e com as Infraestruturas de Portugal, IP com vista à consideração e 

implementação a breve prazo de obras de intervenção na EN2, no âmbito de um 

projeto mais amplo de Requalificação da EN2, entre a vila de São Brás de Alportel e o 

acesso à Via do Infante, para melhorar a segurança rodoviária, o acesso do concelho à 

Via do Infante e acrescer a dinâmica económica do território, e tendo em 

consideração a alteração da presidência deste instituto público, a autarquia remeteu 

informação ao novo presidente e solicitou informação sobre a previsão do acordado 

no contexto das conversações referidas. 

ii. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO – FASE 2016. 

Concluíram-se os trabalhos de pavimentação e reparação de caminhos em diversos 

locais do concelho, empreitada executada pela empresa Manuel António & Jorge 

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

Esta foi uma importante intervenção no âmbito da promoção da qualidade de vida e 

bem-estar dos munícipes, tendo sido 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, como: 

 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. 

Imperou 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. 

iii. 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

Após ter sido remetido para Diário da República para fins de discussão pública a 

proposta de alteração do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, e não 

se tendo verificado quaisquer contributos, sugestões ou reclamações à proposta 

apresentada, a proposta encontrou o seu estado de maturação e tendo sido 
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dispensada a conferência procedimental por parte da CCDR, este plano foi aprovado 

por unanimidade pelo executivo municipal. 

(Reunião – 06/09/2016) 

iv. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE – 2.ª FASE. 

Foi adjudicada a Requalificação da Entrada Nascente – 2.ª fase pelo montante de € 

24.312,31 (IVA incluído) à empresa J.J.Brito, Lda. 

Esta empreitada envolve trabalhos de pavimentação, requalificação e criação de 

passeios, recolocação de ecopontos bem como a criação de uma bolsa de 

estacionamento, o que vem ampliar, deste modo, significativamente, as condições de 

segurança rodoviária e de circulação e ainda acrescer o bem-estar e conforto 

particularmente dos residentes da área envolvente. 

Esta obra completa a intervenção na Entrada Nascente da sede de concelho e de um 

modo geral finaliza as requalificações desenvolvidas nos distintos acessos a este 

núcleo urbano, dando-lhes funcionalidade e dignidade. 

v. PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS E CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVADAS. 

Encontra-se em execução a pavimentação de caminhos e construção de passadeiras 

elevadas que foi adjudicada à empresa Rolear.On, S.A. pelo montante de € 49.679,09 

(IVA incluído). Esta empreitada inclui pavimentações nos sítios de Alportel, Juncais, 

Barrabés e Campina bem como diversas reparações em todo o concelho, permitindo, 

assim, acrescer as condições de segurança e conforto na circulação rodoviária e de 

peões. 

vi. EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM VILARINHOS, CAMPINA E FARROBO. 

Está a decorrer a empreitada de execução de muros de contenção nos sítios dos 

Vilarinhos, Campina e Farrobo, obra adjudicada a JG Benedito, Lda, pelo montante de 

€ 18.762,69 (IVA incluído). Esta obra engloba trabalhos de alargamento da estrada e 

reconstrução do muro existente em Vilarinhos e muros de contenção, de forma 

garantir a segurança dos transeuntes e moradores nos sítios do Farrobo e Campina. 

vii. REPARAÇÃO DE MUROS EM PEDRA E TRABALHOS COMPLEMENTARES. 

Nos sítios do Corotelo, Soalheira e Hortas e Moinhos está a decorrer a empreitada de 

reparação de muros em pedra e trabalhos complementares pela empresa Vitorino 

Moleiro & Filhos, Lda. a qual foi adjudicada pelo montante de € 11.448,00 (IVA 
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incluído). Esta é mais uma intervenção com vista a garantir a segurança e estabilidade 

das vias mediante a reparação de muros de contenção. 

viii. REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE SÃO SEBASTIÃO. 

Encontra-se em fase de adjudicação a empreitada de Requalificação do Largo de São 

Sebastião pelo montante base de € 377.000 (IVA incluído). 

Este projeto tem como missão valorizar o coração da vila, através de um conjunto de 

intervenções que permitirão dignificar este espaço, enquanto guardião da identidade 

histórica do concelho. A reorganização do Largo passará por melhorar a circulação de 

trânsito nesta zona e garantir a mobilidade e acessibilidades pedonais, ao mesmo 

tempo que pretende melhorar o espaço púbico, com a criação de áreas versáteis para 

usos diversificados, e para uma melhor dinâmica, assumindo-se como um novo polo 

dinamizador do turismo. 

Esta intervenção constitui um investimento da maior importância para a qualidade de 

vida e bem-estar da população e para o desenvolvimento turístico de São Brás de 

Alportel, eixo fundamental para o incremento da economia local. 

 

VIII. SANEAMENTO. 

i. PLANO MUNICIPAL DE ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO | PROJETO DE 

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NOS SÍTIOS DO FARROBO E PERAL – 2ª FASE. 

O Plano Geral de Alargamento da Rede de Saneamento de São Brás de Alportel 

prossegue nas zonas do Peral e do Farrobo mediante a execução de troços 

secundários e ramais de acesso às habitações circundantes. 

As obras implicam um custo de 75.000,00€ e integram a construção de 37 ramais 

domiciliários, 27 caixas de visita em cerca de 1000ml de extensão de coletores, uma 

obra necessária, mas algo morosa devido ao terreno rochoso que dificulta a execução 

dos trabalhos. 

 

IX. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. CADASTRO DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. 

A Câmara Municipal encontra-se a implementar um Sistema de Informação 

Geográfico (SIG) para levantamento do cadastro e gestão de infraestruturas relativas 

à Rede Pública de Abastecimento de Água com vista a melhorar diversos indicadores 
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que permitam garantir uma distribuição eficiente e de qualidade. Neste âmbito 

encontram-se a decorrer os trabalhos de recolha de dados e validação de informação 

no terreno para elaboração do cadastro das infraestruturas e consequente criação do 

SIG da rede de abastecimento de água. 

A informação daí resultante permitirá desenvolver medidas assertivas visando a 

otimização dos meios disponíveis, e estabelecer a promoção de uma estratégia 

integrada para a boa gestão dos recursos hídricos e a devida eficiência no 

fornecimento de água aos são-brasenses. 

Integrada nesta ação encontra-se também em curso a substituição de contadores de 

água, válvulas e acessórios que, por já terem atingido o seu período de vida útil, não 

garantem a sua função em pleno e podem dar origem a roturas e perdas de água na 

rede de abastecimento. A autarquia prevê ter toda a rede devidamente caracterizada 

e concluído o Plano de Funcionalidade e Manutenção do Sistema de Abastecimento. 

 

X. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

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

| VAMOS TRATAR DOS ANIMAIS DA QUINTA | 

Os Sábados na Quinta foram dedicados à participação nas rotinas dos animais da 

Quinta, com descoberta dos alimentos preferidos de cada um deles e dos seus hábitos 

alimentares específicos. Tendo a “Quinta do Peral” feito uma pausa para férias no 

período de 15 de julho e 16 de agosto, retomou, entretanto, com energia renovada as 

suas usuais atividades. 

| CONTOS NA QUINTA | 

No dia 25 de junho a Quinta do Peral acolheu a deliciosa e cheia de aventuras história “O 

urso que não era”, de Frank Tashlin que preencheu as emoções da tarde. 

ii. CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS AMENDOEIRAS - AFETAÇÃO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

Para efeitos de construção do Parque das Amendoeiras, foi aprovada por 

unanimidade a afetação ao domínio público municipal a área total de 3.417m2 (894 m2 

para arruamentos e 2.523 m2 para construção de jardim), resultando como sobrante 

uma parcela com a área de 639 m2, com as seguintes confrontações: a norte com o 

Município e Domingos Constâncio Lopes Gomes, a sul com a Rua António Bentes, a 

nascente com a Junta de Freguesia e passeio público e a poente com o Município. 
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O Parque das Amendoeiras foi a proposta vencedora no inquérito de Orçamento 

Participativo 2016, estando projetada a sua realização. Este novo equipamento 

público está previsto para a Av. da Liberdade, localizando-se entre a Rua Machado dos 

Santos e Rua António Bentes, num terreno propriedade do Município, identificado 

com o número de matriz P10529 que provém do artigo com número matricial 6734 e 

descrito na conservatória com o número 7412/1992 0714. 

(Reunião – 06/09/2016) 

iii. AÇÕES DE DESINFESTAÇÃO. 

Os ratos e as baratas são potenciais transmissores de doenças graves ao ser humano, 

consistindo num grave risco para a saúde pública. 

Tendo em consideração a saúde e bem-estar da população e dando continuidade ao 

trabalho realizado em anos transatos, a Câmara Municipal executa anualmente quatro 

campanhas de desbaratização e desratização, que coincidem com o período de verão, 

defensoras da limpeza e da higiene urbana e de uma maior qualidade ambiental. 

iv. LAVAGEM DE CONTENTORES. 

Os serviços municipais de ambiente lavam manualmente os contentores de superfície 

e subterrâneos com bastante regularidade, contudo por altura do verão a autarquia 

reforça esta limpeza com a adjudicação de uma limpeza mecânica com durabilidade 

de 6 meses, no sentido de reforçar este serviço prestado à comunidade. Na edição 

deste ano a empresa vencedora foi a Recolte que iniciou no mês de maio a limpeza 

mecânica. 

v. CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA. 

A Câmara Municipal manifestou junto da Algar, S.A. a sua preocupação e 

descontentamento quanto ao atual funcionamento da Central de Valorização 

Orgânica, de onde emanam odores e geram a existência de moscas, de acordo com 

queixas apresentadas nesta autarquia por residentes, e solicitou informação sobre 

medidas a serem promovidas de modo a colmatar a situação identificada. 

 

XI. ENERGIA. 

i. AQUISIÇÃO NOVA FROTA – BICICLETAS. 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel prossegue o investimento no Plano 

Municipal de Eficiência Energética com a aquisição de uma nova frota, totalmente 
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ecológica, constituída por um conjunto de bicicletas municipais, que foi apresentada 

no Mercado Municipal, pelas 10h00, do dia 2 de julho. 

Esta nova medida do Plano Municipal de Eficiência Energética tem por objetivos 

reduzir custos de transporte na autarquia e ao mesmo tempo promover o uso da 

bicicleta, enquanto veículo totalmente ecológico e perfeitamente adaptado à 

circulação na Vila de São Brás de Alportel, crescentemente adaptada para o uso deste 

meio de transporte com todo o investimento que tem sido efetuado pela autarquia na 

criação de vias para bicicletas e passeios acessíveis. 

 

XII. CULTURA. 

i. WATT? – PROJETO ARTÍSTICO PARA A COMUNIDADE. 

A aldeia do Alportel acolheu três originais intervenções artísticas da autoria dos 

artistas Susana Gaudêncio, Tiago Batista e Xana, integradas no “Projeto Watt? – Um 

projeto artístico para a comunidade”, uma parceria desenvolvida entre a Fundação 

EDP e o LAC – Laboratório de Atividades Criativas. 

O sítio do Alportel ganhou, em distintos espaços, uma imagem renovada sob ação 

deste original projeto artístico, iniciativa integrada no projeto Arte Pública da 

Fundação EDP que está a decorrer em diversos pontos do país: no Adro do Alportel, 

zona central da aldeia, surgiu subitamente o jornal de parede “O Portal”, uma obra 

assinada pela artista Susana Gaudêncio; na fachada do antigo Posto de 

Transformação Elétrica, surgiu a obra de arte “O Céu é uma Torre”, de autoria do 

artista plástico Xana; e nas paredes do Lavadouro, ponto de encontro e de histórias, 

Tiago Batista brindou o público com a obra de arte de rua “Nada se Lava Sozinho”. 

São três obras de arte que pretendem revitalizar o espaço público numa zona de baixa 

densidade populacional, numa atitude de democratização da cultura, onde a arte 

funciona como instrumento de inclusão social. O Projeto Watt? resulta de uma 

parceria entre a Fundação EDP e uma coletividade local, o LAC – Laboratório de 

Atividades Criativas, e procura oferecer à comunidade local novas experiências 

culturais, aproximando a comunidade desta forma de expressão artística. 

Para além das intervenções realizadas em São Brás de Alportel, o projeto que está a 

decorrer em todo o país, prevê para o Algarve novas criações em Lagos (Barão de São 

João), Loulé (Alte), Portimão (Mexilhoeira Grande), Silves (Messines) e Vila do Bispo. 
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ii. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

| ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO | 

A Biblioteca Municipal desenvolve um conjunto de atividades com periodicidade 

mensal. Após a pausa de férias de verão, regressa com as atividades regulares bem 

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

 “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 27 de junho com a convidada Paula 

Laranjo, autora da obra “Essência da Alma”. 

Com esta iniciativa pretende-se criar mais um momento de partilha e de tranquilidade 

ao sabor de uma bebida igualmente tranquila, o chá. 

 “FÉRIAS NA BIBLIOTECA” 

A Biblioteca Municipal promoveu, no período de 21 de junho a 11 de agosto, nas tardes 

de terças, quartas e quintas-feiras, o desenvolvimento de múltiplas atividades dirigidas 

a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos de idade. 

Este foi mais um contributo relevante para dar conteúdo lúdico e didático às crianças 

são-brasenses durante o período de férias letivas. 

 BIBLIOTECA DE JARDIM 

A Biblioteca Municipal saiu para a rua, mais concretamente para o Parque Infantil da 

Rua António Viegas Calçada e para o Jardim Carrera Viegas, para estar mais perto dos 

espaços de lazer dos são-brasenses que ao fim da tarde gostam de apanhar ar 

fresquinho nos bancos de jardim e de levar as suas crianças a brincar nos espaços 

especialmente criados para elas. 

 ESPETÁCULO “ANDANÇAS E CANTORIAS” 

Realizou-se no passado dia 9 de setembro, no Pátio da Biblioteca Municipal, o 

espetáculo “Andanças e Cantorias” com Afonso Dias. 

iii. ESPETÁCULO FINAL DE ANO – ESCOLA DE DANÇA MUNICIPAL. 

Realizou-se no dia 1 de julho, no espaço do Jardim da Verbena, o espetáculo final de 

ano da Escola de Dança Municipal, com demonstrações de Dança Educativa, Iniciação 

à Dança Clássica, Dança Clássica, Pontas e Pontas II. Este espetáculo foi organizado 

pela câmara municipal. 
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iv. MOSTRA DE TRABALHOS COREÓGRAFOS. 

Realizou-se no passado dia 7 de julho, no espaço do Cineteatro São Brás, e com 

organização pela Câmara Municipal, a mostra de trabalhos coreográficos da Escola de 

Dança Musical que leva a palco diversas coreografias ensaiadas pela Professora Marta 

Morais, orientadora da Escola de Dança Municipal, num projeto que visa a promoção 

da dança junto dos públicos mais jovens do município.  

v. FEIRA DA SERRA 2016. 

A Feira da Serra, que decorreu de 29 a 31 de julho, apresentou-se renovada e ampliada 

na edição da celebração das suas bodas de prata, a qual foi brindada com um novo 

acréscimo no número de visitantes que presenciaram esta edição histórica, marcada 

por um recinto alargado, novos espaços, uma aposta na inovação, novos palcos e 

muitas surpresas que superaram as expetativas da comunidade são-brasense e de um 

público já fiel à iniciativa. 

A grande aposta numa oferta ainda mais diversificada de atividades, a garantia de 

animação constante para toda a família, novidades surpreendentes e a possibilidade 

de viver novas experiências, foram os ingredientes chave desta edição muito especial, 

possível graças ao envolvimento da comunidade são-brasense, à participação de 

empresas locais e regionais, associações, entidades e aos patrocinadores.  

Com 15 diferentes espaços e 5 palcos de animação, a 25.ª edição da Feira da Serra foi 

um êxito comprovado pelos mais de 28 mil visitantes e, acima de tudo, pelo bom 

funcionamento dos serviços, responsáveis pela manutenção do recinto e pela 

organização do evento, tarefa assegurada em exclusivo pelos colaboradores da 

Câmara Municipal, sem esquecer o imprescindível apoio dos jovens voluntários que 

todos os anos integram a organização. 

A abrir com “chave d’ouro”, a inauguração da Feira da Serra contou com a presença do 

Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, do Secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, do Secretário de Estado das Pescas, 

José Apolinário, do Presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva e da 

Diretora Regional de Cultura, Alexandra Gonçalves, entre inúmeros outros 

representantes de diversas entidades locais e regionais. 

vi. CALÇADAS- A ARTE SAI À RUA. 

No passado dia 14 de agosto, o “Calçadas – A Arte Sai à Rua” trouxe ao Centro 

Histórico do município música, dança, contos, comédia, criação artística ao vivo, 

histórias de arrepiar… e muito mais, na 3.ª edição desta organização da Câmara 
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Municipal em parceria com a Comissão Organizadora Calçadas, composta por um 

grupo informal de são-brasenses. 

Com 6 palcos diferentes: Vila Adentro; Praça Velha; Adro da Igreja Matriz; Biblioteca 

Municipal; Centro de Artes e Ofícios e ainda no Centro Explicativo e de Acolhimento 

da Calçadinha de São Brás de Alportel, as tascas tradicionais abertas que aguçaram o 

apetite de quem passava, ruas e ruelas “invadidas” por mostras de artesanato, 

fotografia, artistas a trabalhar ao vivo que deram a conhecer a sua arte, grupos 

musicais que trouxeram a palco as sonoridades e danças de Portugal e do mundo…o 

centro histórico ganhou vida própria! 

Esta iniciativa, com o objetivo de envolver ainda mais a população residente e os 

comerciantes do Centro Histórico, lançou ainda o desafio “A Janela Mais Bonita”, que 

visava a decoração de janelas e montras de forma original e criativa para o evento, 

sendo que a janela vencedora foi premiada com a capa da Agenda Mensal “São Brás 

Acontece”. 

vii. CINEMA AO AR LIVRE. 

Na sequência da renovação do protocolo de colaboração com o Instituto do cinema e 

do audiovisual, o município de São Brás de Alportel acolheu a edição de 2016 

promovida pelo Cinema Português em Movimento com apresentações em Setembro 

nas noites de 8 em São Romão, de 9 em Parises, de 10 no Jardim da Verbena, e de 11 

em Alportel respetivamente dos filmes “Capitão Falcão” (2015), “O Pátio das 

Cantigas” (2015), “Cinzento e Negro” (2015) e “Os Gatos não têm vertigens” (2014). 

São Brás de Alportel foi o único município a sul do tejo a acolher a iniciativa nesta 

edição, tendo acolhido também a Sessão de Encerramento Nacional. 

Todas as sessões foram de entrada livre. 

viii. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – “OS AMIGOS DO MUSEU” - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atribuir a verba no valor de € 825,00 

(oitocentos e vinte e cinco euros), à Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 

– “Os Amigos do Museu”, e por solicitação deste de modo a fazer face às despesas 

com a realização do Evento “Eveline Sakkers” no âmbito da comemoração do 10.º 

Aniversário do Clube de Jazz do Museu. 

(Reunião – 26/07/2016) 
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ix. GRUPO FOLCLÓRICO DA VELHA GUARDA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 300,00 

(trezentos euros) ao Grupo Folclórico da Velha Guarda, e por solicitação deste, com o 

intuito de fazer face às despesas com esta atividade recreativa. 

(Reunião – 26/07/2016) 

x. RANCHO TÍPICO SAMBRASENSE - 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 no valor de € 500,00 

(quinhentos euros) ao Rancho Típico Sambrasense, no seguimento de solicitação de 

apoio financeiro para a realização do evento “VIII Encontro de Tradições”, no dia 10 de 

setembro de 2016 no Cineteatro de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 06/09/2016) 

 

XIII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. FÉRIAS DESPORTIVAS 2016. 

Tendo em consideração 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, a Câmara Municipal promoveu ao desenvolvimento das “Férias Desportivas 

2016”, no período compreendido entre 20 de junho e 15 de julho, nas instalações 

Desportivas Municipais. 

A adesão a esta iniciativa foi grande e bem do agrado das muitas crianças e jovens que 

tiveram oportunidade de usufruir de amplos momentos de diversão mas também 

educativos. 

Esta iniciativa enquadra-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. 
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ii. FÉRIAS DIVERTIDAS 2016. 

A Câmara Municipal promoveu mais uma vez às “Férias Divertidas 2016”, à 

semelhança de anos anteriores, destinadas às crianças com idades compreendidas 

entre os 5 e os 7 anos e os 8 e 11 anos de idade, no período compreendido entre 11 de 

julho e 02 de setembro 2016 nas instalações da Escola EB1 n.º 2. 

O programa de atividades integrou 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. 

Esta foi 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. 

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

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

a celebrar entre a Câmara Municipal e o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel no 

âmbito da criação do Centro de Férias e Lazer “Sítio dos Graúdos.  

Esta é uma parceria entre as duas entidades que se enquadra na linha de colaboração 

com as instituições locais, tendo por base o apoio à promoção das atividades lúdicas 

para as crianças em condições de segurança e de aprendizagem social. 

(Reunião – 12/07/2016) 

iv. 24.º ALGARVE CLASSIC CARS. 

Decorreu no passado sábado, dia 9 de julho, na Avenida da Liberdade, a 24.ª edição 

do Algarve Classic Cars, evento que marca anualmente a sua passagem pelo concelho 

e que é uma referência nacional e internacional. 

Este evento de desporto motorizado juntou mais de 150 relíquias de todo o mundo 

que percorreram um pouco por toda a região do Algarve, de 8 a 10 de julho, com 

destaque para algumas paragens, entre as quais no município de São Brás de Alportel. 

v. SÃO BRÁS GYM. 

A Câmara Municipal organizou a realização da edição de 2016 do festival “São Brás 

Gym”, ocorrido na noite de sábado, dia6 de julho, no Pavilhão Municipal, o qual 

contou com os melhores ginastas da região que revelaram o seu talento num 
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espetáculo de beleza impar, onde a magia da cor, do som e do movimento entraram 

harmoniosamente em palco. 

vi. CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – GALA DE VERÃO “SUMMER 

FIGHT NIGHT”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e em complemento com todo o 

apoio logístico prestado, atribuir a verba de € 500,00 (quinhentos euros) ao Clube de 

Artes Marciais de São Brás de Alportel na sequência da sua solicitação de apoio 

financeiro para fazer face às despesas com a realização da gala de verão “Summer 

Fight Night” que se realizou no passado dia 09 de julho. 

(Reunião – 12/07/2016) 

vii. FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ALGARVE – APOIO FINANCEIRO. 

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

mil euros) à Federação de Ciclismo do Algarve, e na sequência de solicitação da 

mesma de modo a contribuir para fazer face às despesas com a realização da “Volta 

ao Algarve 2016”. 

(Reunião – 26/07/2016) 

viii. PARQUE DAS ÁGUAS. 

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

Chaminé, na Circular Norte, é uma nova estação desportiva integrada no circuito de 

Manutenção da Circular Norte, e dá continuidade a um conjunto de investimentos em 

infraestruturas de prática desportiva ao ar livre de utilização gratuita. 

A sessão de apresentação pública decorreu no dia 16 de setembro, pelas 18,30h. 

A estação de exercícios “Street Workout” contempla 3 áreas distintas: Multi-estação 

modular “Power Station” com diversas valências; Zona específica para exercícios de 

chão; Duas caixas de “Box Jump”. 

Antecedeu à apresentação pública, a realização de uma caminhada, com ponto de 

partida no Pavilhão Municipal e que se integrou no âmbito da Semana Europeia da 

Mobilidade 2016. 

ix. MOTO CLUBE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – OS UNIDOS DA ESTRADA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atribuir a verba de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros) ao Moto Clube de São Brás de Alportel – Os Unidos da 
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Estrada, e na sequência de solicitação deste, para fazer face às despesas com a 

deslocação a concentração internacional de forma a divulgar o concelho. 

(Reunião – 26/07/2016) 

Em reunião posterior, 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 € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) de modo a apoiar a aquisição de baias e outro equipamento 

diverso, para apoio logístico nas diferentes atividades realizadas pela associação, na 

sequência de pedido formulado. 

(Reunião – 06/09/2016) 

x. UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE - 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 € 6.000,00 (seis mil 

euros), à União Desportiva e Recreativa Sambrasense, na sequência de pedido 

formulado pela mesma, de modo a apoiar o melhoramento do campo relvado “Sousa 

Uva”. 

(Reunião – 23/08/2016) 

 

XIV. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

i. REDE INVESTE ALGARVE. 

A Rede InvestAlgarve – Rede de Apoio ao Desenvolvimento - reuniu no dia 24 de maio 

em São Brás de Alportel cerca de duas dezenas de pessoas numa ação de promoção 

junto das entidades parceiras. 

A ação contou com o apoio do Gabinete do Empreendedor do município que integra a 

rede regional direcionada para o apoio ao empreendedor local e regional, numa 

iniciativa que pretende reforçar sinergias entre as diversas entidades envolvidas em 

processos de financiamento e de apoio a negócios, com vista agilizar os serviços de 

atendimento. 

 

XV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de julho, agosto e setembro, foi espaço de múltiplas 

iniciativas: 
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 “A Biblioteca Fora de Si”, a 9 e a 23 de julho, a 13 de agosto e a 10 de setembro, 

levando a Biblioteca Municipal quinzenalmente ao Mercado Municipal; 

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

com a participação da empresa “Art’Deco Chic” no dia 16 de julho, da empresa Era 

Imobiliária no dia 20 de agosto e da empresa Sul Office a 17 de setembro; 

 “Mostras de artesanato”, com a participação de Custódio Cavaco, a 9 de julho; de 

Alexandra Galvão, a 13 de agosto; e de Ercília Gomes a 10 de setembro; 

 “Mostra de produtos”, com participação das empresas Torrejana e de Maracujá, 

no dia 2 de julho e no dia 23 de julho; com a participação de “Malagueta Encantada” 

no dia 6 de agosto; e de “Terra Amada”, a 3 de setembro; 

 Demonstração gastronómica” com a participação do Chef Nuno Carrusca do 

Restaurante “Água no Bico”, no dia 27 de agosto 

 e ação de divulgação da Feira da Serra/2016, no dia 30 de julho. 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados dos meses de julho, agosto e setembro, 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 julho, agosto e setembro/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 julho, agosto e setembro/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. 

De modo a ampliar a dinâmica da iniciativa, as edições do Mercadinho passaram a 

contar deste 2016 com momentos de animação desportiva. 
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v. STOCK OUT 2016. 

A Feira de Saldos de Verão - Stock Out regressou ao Jardim Carrera Viegas, nos dias 2, 

3 e 4 de setembro, onde artigos de qualidade a preços atrativos foram o mote para a 

6.ª edição da Feira de Saldos de Verão - Stock Out, um evento de referência no 

concelho criado em parceria, pelo município em parceria com a ACRAL; Associação de 

Comércio e Serviços da região do Algarve, com o objetivo de dinamizar a economia 

local, lançando o convite aos estabelecimentos comerciais locais que apresentaram os 

artigos da última coleção a preços muito baixos. 

Este ano a gastronomia ganhou um novo palco com a Demonstração Gastronómica 

“Food Stock Out”, uma iniciativa do projeto de combate ao desperdício alimentar “Não 

Desperdices o nosso Futuro”, que teve início com o primeiro momento de apresentação 

na sexta-feira, pelas 19h00. 

Para além do espaço comercial o visitante encontrou um espaço de animação infantil 

com pinturas faciais, insufláveis ou passeios de burro, uma mostra de artesanato e 

doçaria, uma área dedicada aos jogos tradicionais e o cantinho da gastronomia, com 

deliciosos petiscos. O tradicional Torneio de Malha ocorreu como é já tradição na 

tarde de sábado, pelas 15h00. 

vi. FESTA E FEIRA DE SETEMBRO. 

O Parque Roberto Nobre acolheu mais uma vez a tradicional Feira de Setembro, no 

passado dia 4 dia do mesmo mês. Esta tradição é tão antiga quanto a memória das 

gentes de São Brás, que a lembram com saudade e mantém viva ano após ano sendo 

que nos últimos anos, a autarquia preservou esta tradição, aliando-a à habitual 

dinâmica da feira as atividades e ofertas do Stock Out – Feira de Saldos de Verão. 

 

XVI. TURISMO. 

i. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do município à 

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 na sequência do convite 

endereçado pelo Município de Santa Marta de Penaguião para aderir ao Projeto da 

Rota da Estrada Nacional 2, que se suporta no “potencial de uma estrada com uma 

mística e algo de lendário (antiga ESTRADA REAL) que a distingue de todas as outras. 

Foi projetada como ligação entre Chaves e Faro num percurso vertiginoso pela 

espinha dorsal do país sendo a estrada nacional mais extensa de Portugal e a única 

que o atravessa de lés a lés. O potencial económico turístico que esta detém está 
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infelizmente subaproveitado, bem como o potencial de um desenvolvimento nacional 

unilateral”. Este projeto preconiza os seguintes objetivos estratégicos: 

 Valorizar o potencial endógeno das cidades atravessadas pela EN2, projetando 

isso para a região de cada um e como um todo, num país culturalmente rico e 

diferenciado na sua identidade histórica e patrimonial; 

 Promoção, valorização e inovação das potencialidades da EN2, tornando-a um 

motor de desenvolvimento dos concelhos, muitos deles, agora mais isolados, e eixo 

aglutinador num país que não aprendeu ainda a trabalhar como equipa num bem 

que deverá atuar em conjunto ou em complementaridade com outros sectores e ou 

atividades; 

 Dinamização da EN2, em cooperação com entidades externas, além dos 

Municípios, que tragam uma mais-valia ao projeto.” 

(Reunião – 28/06/2016) 

 

XVII. PATRIMÓNIO. 

i. PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) no Centro Histórico de São Brás 

de Alportel vem possibilitar ao município avançar com processos de reabilitação 

urbana faseadamente, de acordo com o Regulamento do Plano de Pormenor de 

Reabilitação do Núcleo Histórico de São Brás de Alportel. 

Manter a identidade do Centro Histórico, preocupação com a sustentabilidade das 

intervenções propostas e a criatividade de propostas que reflitam a revitalização e 

dinamização deste espaço são os princípios básicos do referido regulamento. 

A constituição da ARU possibilita a disponibilização de um instrumento útil para todos 

os atores locais e potenciais investidores, assumindo-se como ponto de partida para 

um novo ciclo a nível de planeamento e gestão urbanística do Centro Histórico. Acima 

de tudo, com a delimitação da ARU pretende-se reforçar a atratividade e qualidade 

deste espaço nobre da vila. 

ii. PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA. 

No âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana, integrado no Plano de 

Revitalização do Centro Histórico, a autarquia são-brasense com a participação ativa e 

envolvimento dos proprietários do centro histórico – apresentou uma candidatura a 

fundos comunitários, para apoios a intervenções nesta área. A Reabilitação do Largo 
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de São Sebastião e 1.º troço da Avenida da Liberdade é um dos projetos de 

intervenção pública integrados neste plano. A reabilitação do Quarteirão 4 olhos, na 

Avenida da Liberdade; a valorização do Miradouro do Adro da Igreja, as obras de 

conservação de edifícios e todo um conjunto de ações de valorização turística do 

centro histórico são outros exemplos de projetos que a Câmara Municipal pretende 

realizar. 

O Plano de Regeneração alberga também um conjunto diversificado de perto de 

quatro dezenas de projetos de reabilitação por parte de proprietários particulares do 

centro histórico, o que é bem representativo da intensa dinâmica de revitalização que 

centro histórico está a viver neste momento. 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR. 

| RAQUEL CORREIA | 

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

Raquel Correia, pelos excelentes resultados obtidos nas competições nacionais de 

natação adaptada – época 2015/16, onde conquistou o título de Tri Campeã Nacional, 

com Dois Recordes Nacionais, bem como pelo seu revelante exemplo de cidadania. 

(Reunião – 28/06/2016) 

| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS | 

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

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, pelo desenvolvimento do projeto “A 

Serra do Caldeirão na Minha Mão” pelos alunos dos 1.º e 2.º anos do Curso 

Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, do ano 

letivo 2015/2016, enquanto exemplar contributo da ciência e do conhecimento ao 

serviço da comunidade, tendo sido um dos 2 projetos algarvios selecionados para a 

Mostra Nacional de Projetos no 5.º escalão (respeitante a escolas secundárias) no 

âmbito do concurso “Ciência na Escola” promovido pela Fundação Ilídio Pinho. 

Este projeto tem por objetivo prevenir e monitorizar os fogos florestais no território 

do concelho de São Brás de Alportel e contou desde logo com a colaboração do 

Gabinete Municipal de Proteção Civil e Defesa da Floresta bem como da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Universidade do 

Algarve. 
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| RODRIGO MÁRTIRES | 

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

Mártires pelo desempenho enquanto ginasta, na modalidade de trampolim. 

Em 07.02.2016 sagrou-se Campeão Distrital com apuramento direto para o 

Campeonato Nacional. Foi Medalha de Bronze, no Campeonato Nacional 

Sincronizado de Trampolim, que decorreu em Viana do Castelo entre 14 e 15 de maio. 

Obteve o 4.º Lugar na Suécia, Competição em Free Volten, realizada entre 5 e 7 de 

maio. 

Foi escolhido pela Associação Ginástica do Algarve, tendo em conta os resultados 

apresentados durante a época para representar o Algarve numa prova internacional 

em Santarém realizada de 30 de junho a 2 de julho - Scalabis Cup tendo aí 

distinguindo-se a sua irmã Rafaela Mártires Coelho, que mais recentemente também 

optou pela modalidade. 

(Reunião – 12/07/2016) 

| BÁRBARA BRITO | 

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

Brito, pelos excelentes resultados nas competições regionais de ténis e pelo seu 

promissor percurso no desporto que, com apenas 9 anos de idade, iniciou a prática do 

Ténis no passado mês de Outubro de 2015 e é atualmente Campeã Regional de Ténis. 

(Reunião – 26/07/2016) 

| LUIS SILVA | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor a são-

brasenses Luis Silva, de 36 anos, por reconhecer o trabalho, a dedicação e a 

capacidade de fazer e por ser protagonista de excelentes resultados desportivos 

conquistados e do verdadeiro espirito desportivo que deve estar presente em todos os 

atletas. 

Luis Silva tem vindo a construir ao longo da sua vida um percurso onde os motores e a 

competição desportiva em Jet-skis fazem parte do seu dia-a-dia e contribuem para a 

definição do seu modo de vida e de estar e muito recentemente em julho granjeou 

novamente o título de Campeão Europeu de Jet Ski! Levar tão longe o nome de Portugal 

e de São Brás de Alportel é motivo de orgulho e de reconhecimento pelo 

engrandecimento deste nosso território e dignificação da nossa capacidade de fazer e 

de nos ombrearmos com os melhores do mundo! 

(Reunião – 23/08/2016) 
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ii. VOTO DE PESAR. 

| MANUEL BRITO GUERREIRO JÚNIOR | 

Em reunião de Câmara de dia 28 de junho, o executivo municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de um voto de pesar pelo falecimento 

do Coronel Manuel de Brito Guerreiro Júnior, ilustre são-brasense, prezado amigo e 

defensor da sua amada terra natal, muito em especial do sítio do Alportel. 

| WALTER SUZER | 

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

falecimento de Walter Sulzer, alemão de nacionalidade mas que escolheu São Brás de 

Alportel com o coração, por considerar ser justo perpetuar a sua memória e 

reconhecer a grandiosidade do seu exemplo de altruísmo e cidadania, nesta terra que 

muito se orgulha de por si ter sido escolhida para viver a última fase da sua vida 

exemplar. 

Walter Sulzer participou e promoveu toda uma dinâmica cultural que constituiu uma 

valiosa herança legada à comunidade são-brasense que honrosamente o acolheu, e o 

seu espírito cívico e a sua vontade de unir línguas, povos e culturas através da música e 

do canto tornam-no um exemplo para a comunidade são-brasense que o respeita e 

admira, tendo-lhe o município atribuído a 1 de junho de 2014 uma insígnia municipal 

de Valor e Altruísmo. 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

São Brás de Alportel, 20 de Setembro de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


