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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos termos da alínea e) do nº 2 do art.º 9º da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro na redação 

atual, e no âmbito das suas competências, o Presidente da União das Freguesias de Faro (Sé e S. 

Pedro) apresenta para apreciação da Assembleia de Freguesia, a informação escrita das atividades 

desenvolvidas pela União das Freguesias de Faro bem como da sua situação financeira no período 

compreendido 7 de abril e 25 de junho de 2018, das quais sublinha as que considera mais 

relevantes. 
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2. ATIVIDADES COM MAIS RELEVO 

 

2.1. Feira da saúde 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) organizou, no dia 7 de abril, no Largo do Mercado 

(Praça das Laranjeiras) a Feira da Saúde onde, conjuntamente, com outras 

instituições/associações, se promoveu a saúde e o bem-estar dos nossos fregueses através da 

realização de rastreios, workshops, demonstrações, refeições e hábitos de vida saudável.  

 

2.2. Receção da caravana de carros antigos da Sertã Milhas 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) recebeu e acompanhou no dia 14 de abril uma 

caravana de carros antigos da associação “Sertã Milhas” que organizou um passeio pela mítica 

EN2. 

 

2.3. Feira do Queijo e do Vinho 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), organizou de 19 a 22 de abril, a Feira do Queijo e 

do Vinho que decorreu, no Jardim Manuel Bivar, na Baixa de Faro. 

Este evento trouxe a Faro um setor ainda desconhecido por muitos, permitindo que os visitantes 

deste certame aprofundassem os seus conhecimentos numa área de grande interesse estratégico 

para a economia do nosso país e que precisa de ser valorizada e promovida, reforçando a coesão 

territorial e a importância dos produtos endógenos na economia, na tradição e na identidade 

portuguesa. 

 

2.4. Comemoração do 25 de Abril 

2.4.1. Torneio de Mini Basket “25 de abril” 

Para comemoração do 25 de Abril, a União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), conjuntamente 

com a Associação de Basquetebol do Algarve, o S.C. Farense e o F.C. “Os Bonjoanenses”, 

dinamizou um torneio de basquetebol com equipas de todo o Algarve. Com o objetivo de 
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promover os valores de Abril participaram nesta iniciativa cerca de 170 jovens de ambos os 

géneros, com menos de 14 anos.   

2.4.2. Torneio de Petanca “25 de abril” 

Conjuntamente com o Clube de Petanca de Faro, a União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), 

levou a cabo um torneio de petanca que contou com a participação de 56 jogadores de 28 

equipas. Este torneio teve lugar junto ao Campo Municipal da Penha e pretendeu ser um 

momento de convívio entre os participantes. 

 

2.5. Torneio de Street Basket “1º de Maio” 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) realizou, no dia 1 de maio, na Praça da Pontinha, o 

1º Torneio de Street Basket – Converse. Esta foi uma iniciativa com organização da União das 

Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), Associação de Basquetebol do Algarve, Optimax e Associação 

da Baixa de Faro, com o alto patrocínio da Converse Eyewear e o apoio dos clubes S.C. Farense e 

C.F. “Os Bonjoanenses”. Tratou-se de um torneio que recupera a famosa competição de street 

basket que durante muitos anos impulsionou o basquetebol de rua nas cidades portuguesas e 

uma imagem jovem e urbana da modalidade. 

 

2.6. Farnáutica: Mostra do Mar e da Náutica de Faro 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), realizou de 4 a 6 de maio a Farnáutica – Mostra do 

Mar e da Náutica de Faro que decorreu, no Jardim Manuel Bivar, na Baixa de Faro. 

Esta mostra tem como objetivo promover as atividades relacionadas com o mundo da náutica e 

com o setor do mar. Pretende-se, assim, reforçar a vocação e a relação da cidade de Faro com o 

litoral, com o mar e com a Ria Formosa vincando a sua história, a sua cultura e a sua identidade 

em que o mar tem um papel de crucial importância. 

 

2.7. Participação na reunião distrital da ANAFRE  

Decorreu no dia 9 de maio, em Loulé, uma reunião distrital da Delegação da Associação Nacional 

de Freguesias, sobre temas respeitantes às Freguesias da região algarvia, tendo o presidente da 

União das Freguesias de Faro, na qualidade de vogal desta delegação, estado presente. 
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2.8. Caminhada “Mexe-te pelo coração” 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) juntamente com o Grupo Temível d’ 

Atalaia/Pemivels d´Atalaia e com o Grupo dos treinos de 2º feira, levou a efeito no dia 15 de maio 

(Dia Internacional da Família) a Caminhada – “Mexe-te pelo Coração”. Esta caminhada, inserida 

no âmbito das atividades do mês Maio - Mês do Coração, teve como objetivos promover um estilo 

de vida mais ativo e saudável, em família, assim como, desafiar os participantes a interagir e a 

(re)descobrir as especificidades da freguesia através dos percursos criados. 

 

2.9. Passeio de Cicloturismo 

Decorreu no dia 20 de maio o 5º Passeio de Cicloturismo – “Pedala Coração”, uma iniciativa 

organizada pela União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) em parceria com o Grupo Temivels 

d’ Atalaia e integrada nas atividades do mês Maio - Mês do Coração. 

 

2.10. Festa do Caracol  

A União das Freguesias de Faro levou a efeito de 24 a 27 de maio, no Jardim da Alameda, em Faro, 

a Festa do Caracol. 

Esta iniciativa de caráter solidário, que visou apoiar IPSS da freguesia, teve como objetivo 

promover, divulgar e potenciar os produtos tradicionais, a cozinha e a cultura mediterrânica, 

nomeadamente, os pratos gastronómicos com o caracol. Contudo, para além do tradicional 

caracol, esta iniciativa contou com animação musical, street-food, gelados artesanais, crepes, 

doces, bebidas e farturas para além de uma feirinha de artesanato, insufláveis e divertimentos 

infantis. 

A entrada foi livre e esteve em funcionamento todos os dias, entre as 17h e as 24h. Quanto à 

animação musical, no primeiro dia assistiu-se à atuação da banda Nestor e Nuno, contando ao 

final da tarde com a atuação do Rancho Folclórico da ARPI. Na 6ª feira foi a vez do cantor 

revelação Cristiano Martins abrilhantar a festa, tendo ao início da noite a atuação do Rancho 

Folclórico da Conceição. No sábado subiu ao palco o grupo Som D`África e contou-se ainda com a 
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atuação do Rancho Infantil do Grupo Folclórico de Faro. No domingo, foi a vez de David Pedro 

subir ao palco para garantir a animação do último dia da Festa do Caracol. 

 

2.11. Deslocação a Chaves para preparação de um protocolo de 

Geminação 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) esteve em Chaves nos dias 1 e 2 de junho a 

preparar um protocolo de Geminação com a União das Freguesias da Madalena e Samaiões. Este 

encontro permitiu identificar os principais pontos de convergência entre ambas as freguesias 

para, se evoluir, numa próxima fase, para um protocolo de Geminação.  

Deste encontro, onde se pretendeu assinalar o início da intenção de uma geminação, espera-se 

que possa vir a ser uma mais-valia para ambos os territórios, ficando registado que ambas as 

Freguesias pretendem dinamizar e desenvolver ações de intercâmbio na área cultural, desportiva, 

educativa, turística, económica e social, através da partilha de conhecimento e experiência das 

duas comunidades, com vista ao bem comum, que traduz as vontades das populações tendo em 

vista o desenvolvimento de intercâmbios culturais e desportivos, com a finalidade de descobrir, 

conhecer e implementar projetos nas área das duas freguesias.  

O fomento de intercâmbio no domínio social, educativo e turístico foi, igualmente, pensado de 

modo a divulgar a realidade patrimonial, social, identitária e turística de ambas as regiões. 

Pretende-se, ainda, que seja incrementado um intercâmbio no domínio da gestão das respetivas 

freguesias, visando conhecer os modelos aplicados, de modo explorar os pontos que cada uma 

das entidades julgue de interesse para bem servir a causa pública na sua freguesia. 

A geminação pode ser uma oportunidade interessante de partilhar cultura, conhecimento e até 

economia e estamos seguros que vai servir para aproximar dois pontos distintos do país, mas 

ligados por uma das maiores estradas europeias, a mítica EN2, permitindo um intercâmbio de 

experiências, costumes, entre muitas outras áreas de interesse comum, numa relação de 

proximidade que se pretende que seja profícua e intensificada. 
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2.12. Formação da ANAFRE  

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) esteve presente na formação que a ANAFRE 

(Associação Nacional de Freguesias) promoveu em Albufeira no dia 2 de junho. Esta formação 

recaiu sobre matérias fundamentais para a organização das autarquias.    

 

2.13. Comemoração do Dia Nacional do Mini-Basket – 10 de Junho  

Para comemorar o Dia Nacional do Minibasquete, que decorreu no dia 10 de junho, a União das 

Freguesias de Faro organizou, juntamente com a Associação de Basket do Algarve, o S. C. Farense 

e o F.C. “Os Bonjoanenses”, um torneio de Mini 8, Mini 10 e Mini 12 que decorreu nos três 

pavilhões da cidade - Pavilhão Municipal D. Afonso III, no Pavilhão Municipal da Penha e Pavilhão 

do S.C. Farense. Esta iniciativa juntou cerca de 400 jovens atletas de todo o Algarve e contou com 

o apoio da Escola Superior de Saúde, dos Bombeiros Municipais, da Associação de Xadrez do 

Algarve, do F.C. “os 11 Esperanças”, do Clube de Petanca de Faro e do Município de Faro. 

 

2.14. Organização da Ação de Formação Publica “Gestão Florestal e 

Fitossaniedade” 

A União das Freguesias de Faro em parceria com o “Fórum Florestal” e o “ICNF” levou a efeito no 

dia 12 de junho, na delegação de São Pedro, uma ação de formação e sensibilização sobre 

“Gestão Florestal e Fitossanidade” no âmbito da iniciativa “Portugal sem Fogos depende de 

todos”. 

Esta ação de formação e sensibilização foi direcionada para proprietários e trabalhadores em 

terrenos agrícolas e florestais, que pretendessem aprender a melhor forma de proceder à gestão 

e eliminação da carga combustível destes terrenos, assim como, técnicas de poda de árvores e 

arbustos. 
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2.15. Representação na reunião de Stakeholders sobre o Plano de 

Adaptação do algarve às Alterações Climáticas 

O presidente da União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) foi convidado a participar na 

segunda reunião de auscultação de stakeholders para dar contributos para a elaboração do plano 

de adaptação do Algarve às Alterações Climáticas (PIAAC-AMAL). 

Esta reunião que juntou dezenas de responsáveis algarvios e investigadores na área das Ciências 

da Terra, decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve no dia 14 de junho. 

 

2.16. Obras, reparações e manutenção de valas e desmatação 

No período de 1 de abril a 25 de junho foram feitos trabalhos de limpeza e manutenção de valas e 

caminhos, destacando-se as intervenções nas zonas do Rio Seco e Areal Gordo. Foi, igualmente, 

feito o corte e a desmatação junto a estradas e caminhos municipais.  

Procedeu-se, ainda, a intervenções de manutenção no mobiliário. 

 

2.17. Apoio a clubes e associações 

A União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) continua a apoiar as iniciativas levadas a cabo por 

diversas coletividades da freguesa. No período de 1 de abril a 25 de junho, foram apoiadas 

diversas associações, quer através da impressão de folhetos informativos, quer através da 

cedência de material logísticos (bancos, mesas e tendas/stands) ou de viaturas. 

 

2.18. Representações Institucionais na área da Ação Social e Educação 

O executivo tem-se feito representar em reuniões de acompanhamento de diferentes órgãos 

consultivos e estratégicos no âmbito da Educação e Ação Social, com vista a colaborar na 

elaboração das linhas orientadoras destes órgãos. Desta feita esteve presente 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João de Deus; 

 Conselho Geral do Agrupamento Afonso III; 

 Conselho Eco escolas da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve; 

 Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Faro (NPSISA); 
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2.19. Representações da União das Freguesias de Faro 

Ao longo deste trimestre a União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) tem-se feito representar, 

sempre que convidada, pelo presidente ou pelos membros do executivo. 

 

2.20. Espaço Saúde 

No período compreendido de 1 de abril a 31 de maio, foram feitas 599 consultas repartidas pelas 

seguintes especialidades; 

 

 

Consultas/Tratamentos Pago Não pago Total 

 

Dentista      106 18 124 

 

Psicologia  66 25 91 

 

Terapia da Fala  137 79 216 

 

Acupuntura  52 4 56 

 

Enfermagem  0 108 108 

 

Medicina Geral  2 2 4 

 

  363 236 599 
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Foram, ainda, feitas sessões de sensibilização no âmbito dos protocolos existentes com as escolas da Freguesia. 

 

Centro comunitário da Horta da Areia Ateliês de Culinária 

03/mai 

05/abr 

19/abr 

EB1 e Jardim de Infância da Lejana 

Projeto Lancheira 28/mai 

Açúcar e rotulagem 

21/mai 

25/mai 

30/mai 

Sessão Hidratação 25/mai 

Lancheira 23/abr 

 EB 2,3 Dr. Neves Júnior   

07/mai 

14/mai 

21/mai 

28/mai 

Escola Básica de São Luís 

 "A Origem dos Alimentos: frescos vs processados" 
24/abr 

25/abr 

A Origem dos Alimentos: do prato ao prato 12/abr 
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Escola Básica do 1º Ciclo de Alto de Rodes 

Açúcar e rotulagem 
09/mai 

23/mai 

Hidratação 
13/abr 

27/abr 

E.B. 2,3 D. Afonso III Alimentação e Atividade Física  16/abr 

Escola da Culatra 

Promoção da diversidade alimentar 

15/mai 

22/mai 

29/mai 

Promoção da diversidade alimentar –  Elaboração de Papas de 

Aveia 
17/abr 

Escola Profissional D. Francisco Gomes 

Avelar 
Açúcar Escondido nos alimentos 

18/abr 

20/abr 

23/abr 
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Massagens nas 

Escolas 

EB1 Penha 
07/mai 

09/abr 

EB 1 Carmo 

02/mai 

29/mai 

08/mai 

14/mai 

05/mai 

10/abr 

17/abr 

EB 1 São E.B. 1 São Luís 

02/mai 

09/mai 

02/mai 

05/mai 

11/abr 

24/abr 

EB1 Areal Gordo 

23/abr 

EB 1 Alto Rodes 15/mai 

Costa para o futuro 

Colégio Nossa senhora do Alto 23/mai 

EB 1 S. Luís. 23/mai 

EB 1 S. Luís. 23/mai 

EB1 Bom João 16/mai 

 
21/mai 

 
25/mai 

 
18/mai 

  22/mai 

EB1 Bom João 21/mai 
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3. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

No que se refere à situação financeira da União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro), cabe-nos 

informar que a execução orçamental do 2º trimestre de 2018 está dentro do espectável. Os 

valores que se apresentam foram obtidos a 25 de Junho e referem-se aos primeiros 6 meses do 

ano. 

A nível da receita é de salientar; 

 Tal como previsto, esta autarquia já recebeu perto de 40% do valor orçamentado no que 

contempla à receita de impostos indiretos (Imposto Municipal sobre Imóveis). Assim, o 

valor transferido da administração central encontra-se nos 50 865.03€. Grande parte 

deste valor foi transferido a 22 de maio em consequência do término da primeira 

prestação paga pelos contribuintes até os finais do mês de abril. 

 As receitas próprias da União das Freguesias de Faro (Sé a S. Pedro) sendo produto da 

cobrança de taxas provenientes da prestação de serviços, estão com valores médios de 

execução de 80%. Estes valores, acima do que aconteceu no ano transato, devem-se à 

cobrança de taxas referentes a iniciativas que a União das Freguesias de Faro (Sé e S. 

Pedro) tem levado a cabo. Assim, no que se refere a receitas provenientes de mercados e 

feiras, o valor recebido até 25 de junho foi de 15 602.50€, ou seja 183.6% daquilo que 

estava orçamentado (8500€). A receita proveniente da emissão de atestados encontra-se, 

igualmente, acima do previsto, visto que estamos a meio do ano e o valor está nos 68.7%. 

 A receita proveniente de venda de bens e serviços correntes está nos 42,1% do valor 

orçamentado, tendo esta autarquia recebido, até à data, 13 788.90€. Importa referir que 

as atividades de saúde têm tido um acréscimo significativo das receitas, sendo que a sua 

execução em termo do orçamentado se encontra nos 70.9%.   

 Os valores recebidos no âmbito do Fundo de Financiamento de Freguesias, em conjunto 

com a verba destinada ao Novo Estatuto Remuneratório dos eleitos locais, situa-se 

ligeiramente acima dos 50%. 
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 No âmbito dos protocolos celebrado entre a União das Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) 

e a Câmara Municipal de Faro, no que concerne ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências para a reparação de Estabelecimentos Escolares e Manutenção dos 

Espaços Envolventes, assim como de Manutenção, Reparação e Substituição do 

Mobiliário Urbano, o Município já transferiu metade das verbas previstas, ou seja, 

13 750€. Em relação ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

Reparação de Vias de Comunicação, tal como aconteceu no ano transato, ainda não 

recebemos qualquer verba. 

Desta forma, e tendo em conta os valores da receita orçamentados, os valores recebidos à data 

de 25 de junho estão em 49.7% do total orçamentado. 

No que concerne à despesa, é de referir; 

 A execução orçamental no que se refere às despesas correntes está nos 42,6%. Nesta 

rubrica, os valores com maior peso no Orçamento, continuam a ser, tal como acontecia 

no primeiro trimestre, os pagamentos a colaboradores e respetivos encargos com 

segurança social, ADSE, caixa de aposentações e demais obrigações legais, ou seja, todas 

as despesas com pessoal.  

 A aquisição de bens e serviços de despesa corrente encontra-se nos 45%. Tal como 

expectável os bens e serviços essenciais para o funcionamento desta autarquia, tais como 

água, eletricidade, comunicações e combustíveis, continuam a ser os que têm mais 

expressão no que se refere à despesa nesta rúbrica. A maior despesa existente nesta 

nomenclatura destina-se ao pagamento aos técnicos que prestam serviços na área da 

saúde. Neste sentido, dos 93 900€ orçamentados foram já pagos 45 184.80€.  

Ao nível do investimento refira-se que foi feita compra de material de apoio às atividades da Junta 

tais como mesas, bancos e tendas. Em virtude da abertura da Junta Itinerante no Rio Seco e no 

Patacão, foi adquirida uma impressora e software informático para satisfazer as necessidades de 

atendimento aos fregueses.  

Faro, 27 de junho de 2018, 

 

 Bruno Lage 

Presidente da União das Freguesias de Faro 

(Sé e S. Pedro) 


