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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 São 

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 entre 19 de junho de 2018 e 14 de setembro 2018, das quais sublinha as que 

considera mais relevantes. 
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2. ATIVIDADES COM MAIS RELEVO 

 

2.1. Festas Populares de São Pedro 

A União das Freguesias de Faro levou a efeito de 28 a 30 de junho, no Largo de São Pedro, as 

tradicionais Festas Populares de São Pedro, que comemoram, ao mesmo tempo, a antiga 

freguesia com o mesmo nome, que foi incorporada na atual União das Freguesias de Faro (Sé e 

São Pedro). 

Esta iniciativa de carácter popular, tem o figurino do tradicional Arraial de Santos Populares, 

contando com sardinhas, petiscos e muita animação. 

A entrada foi livre e decorreu entre as 18h e as 24h. A animação musical esteve a cargo de vários 

artistas locais e regionais tendo, ao fim da noite, contado com as atuações das Marchas Populares 

da Alegria, da Acaso, da Bordeira e do Rancho Folclórico da ARPI.  

No domingo, e ainda no âmbito destas festas populares, a Câmara Municipal de Faro promoveu 

pelas 21h30, no Estádio de São Luís, um espetáculo/desfile de Marchas Populares com a 

participação das marchas populares de Alcântara, da Bordeira, da Penha de França e de Quarteira. 

 

2.2. Deslocação à Sertã para estudar a possibilidade de se 

desenvolver um protocolo de Geminação 

A União das Freguesias de Faro esteve na Sertã nos dias 13 e 14 de julho, no seguimento do 

convite efetuado pela Sertã Milhas aquando da sua presença em Faro, no início de abril (passeio 

pela Estada Nacional 2), para estudar a possibilidade de desenvolver um protocolo de Geminação 

com a Junta de Freguesia da Sertã. De referir que esta Junta de Freguesia também pretende 

desenvolver um protocolo com a União de Freguesias de Madalena e Samaiões (Concelho de 

Chaves)  

Assim, neste encontro onde se analisou pontos de convergência para se evoluir numa próxima 

fase para um possível protocolo de Geminação, ficou registado que ambas as Freguesias 

pretendem dinamizar e desenvolver ações de intercâmbio na área cultural, desportiva, educativa, 
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turística, económica e social, através da partilha de conhecimento e experiência das duas 

comunidades.  

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

potenciar turística e culturalmente uma das maiores estradas europeias, a mítica EN2, permitindo 

um intercâmbio de experiências, numa relação de proximidade que se pretende que seja profícua 

e intensificada, até porque a Freguesia da Sertã fica praticamente a meio da Estrada Nacional 2. 

O fomento de intercâmbio no domínio social, educativo e turístico, também foram abordados, de 

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

 

2.3. Dia dos Avós 

A União das Freguesias de Faro no dia 26 de julho associou-se, com o Município de Faro, à 

comemoração do dia dos Avós que juntou associações num agradável convívio intergeracional no 

Jardim da Alameda João de Deus. 

No dia 25 de julho a União das Freguesias de Faro apoiou a organização de uma noite de Fados, 

para comemorar esta data, que decorreu na ARPI. 

 

2.4. Mercado das Alcaçarias 

A União das Freguesias de Faro reativou desde o dia 10 de agosto um mercado secular, que 

ocorria entre a atual Rua das Alcaçarias e a atual Praça da Liberdade (Praça da Pontinha).  

Recorde-se que após a conquista de Faro em 1249, D. Afonso III, com receio que os mouros 

criassem bolsas exteriores de resistência, permitiu a sua fixação nos arrabaldes da povoação. Essa 

área concedida chamava-se Mouraria e aí os árabes criaram uma zona de mercados diários (as 

alcaçarias) que ganharam grande importância económica a nível local, para árabes, judeus e 

cristãos. Eram nestes mercados onde estes três povos podiam conviver e efetuar as suas trocas 

comerciais e as alcaçarias foram ganhando cada vez mais importância até que no reinado de D. 

Manuel I estes mercados já eram considerados o grande centro mercantil de Faro. 

Para isso, esta Junta de Freguesia promoveu na Praça da Pontinha (antigo local das alcaçarias) 

todas as sextas-feiras e sábados, entre as 19h e as 24h, um mercado de cariz medieval e islâmico, 
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de colecionismo, antiguidades, velharias, bijuteria, ourivesaria e produtos endógenos de forma a 

fomentar um local privilegiado de venda de artesanato, produtos e objetos antigos, para além de 

procurar promover a história e a identidade de Faro. 

É expectável que o Mercado das Alcaçarias continue durante o período de Inverno, uma vez por 

mês, na Praça da Pontinha. 

 

2.5. Pintura e Reparação de Bancos 

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) tem, desde o início de julho, estado a reparar e 

pintar bancos que se encontravam vandalizados, degradados e a necessitar de reparação e 

pintura em vários pontos da cidade. Os locais onde já foram feitas estas reparações fora; Alto de 

Santo António, Jardim Manuel Bivar, Largo de São Sebastião, Passeio da Doca, Avenida 5 de 

Outubro, Jardim de São Pedro, Jardim da Albegoaria, Praça Alexandre Herculano, Rua 

Comandante Francisco Manuel, Rua do Albergue, Rua José Maria Brandeiro, Praceta do Largo da 

Bica, Largo Manuel Teixeira Gomes. 

Até ao momento foram pintados e reparados mais de uma centena de bancos. 

 

2.6. Feira do Doce Regional e Conventual 

A União das Freguesias de Faro, organizou de 17 a 26 de agosto, a 32ª Feira do Doce Regional e 

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

Este evento, um dos mais antigos da cidade de Faro, procurou promover e divulgar a doçaria 

tradicional portuguesa, potenciar a doçaria conventual e palaciana bem como os saberes e 

sabores característicos das diferentes regiões de Portugal, sem esquecer as bebidas e licores 

regionais. Por outro lado, pretendeu-se proporcionar, aos residentes e aos visitantes da cidade de 

Faro, a aquisição de produtos genuínos e de qualidade.  

O certame esteve aberto ao público todos os dias das 18 horas às 24 horas e a entrada foi livre. 

Nesta feira foi também possível assistir aos espetáculos diários do Folkfaro e, além de stands de 

doces e bebidas, houve um Bar/Restaurante concessionado ao Futebol Clube de São Luís. 
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2.7. Parque infantil do Núcleo dos Hangares 

A União das Freguesias de Faro reformulou o parque infantil do Núcleo dos Hangares substituindo 

os antigos equipamentos de forma a permitir aos mais jovens habitantes deste núcleo ter um 

espaço onde possam conviver. 

 

2.8. Colocação de Placas Delimitativas  

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) tem vindo, desde o início de setembro, a 

proceder à colocação de placas delimitativas de início e fim de freguesia nos limites do seu 

território de forma a que os cidadãos possam mais facilmente orientar-se e conhecer com mais 

rigor os limites da União das Freguesias de Faro. 

 

2.9. Sessões de Apresentação do Orçamento Participativo 2018 

A União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), com o desígnio de um contínuo desenvolvimento 

sustentável da Freguesia, aposta no aprofundamento da democracia participativa uma vez que 

considera fundamental a participação ativa, informada e responsável dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil na governação da Freguesia, nomeadamente no que concerne na 

afetação de recursos às políticas públicas de âmbito local. 

Neste sentido, esta União das Freguesias lançou a 2ª edição do Orçamento Participativo, um 

instrumento de participação cívica através do qual os cidadãos podem apresentar propostas de 

investimento a implementar pela Junta de Freguesia. 

Este Orçamento Participativo pretende ser um importante instrumento de envolvimento dos 

cidadãos na dinâmica de governação da freguesia, contribuindo para o reforço da qualidade da 

democracia, para o aumento da transparência dos processos e para a capacitação económica, 

política, social e cultural dos cidadãos, promovendo a sua participação cívica e a sua capacidade 

de decisão sobre os assuntos da Freguesia. 

A primeira fase do OP 2018 decorre entre 16 de agosto e 28 de setembro e será para divulgação e 

apresentação de propostas. Para isso, para além da promoção desta iniciativa na página 

eletrónica da União das Freguesias de Faro, nas redes sociais, na distribuição de flyers e de 
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cartazes foram realizadas 4 sessões de esclarecimento no Patacão, no Rio Seco, na sede da Junta 

de Freguesia e na Culatra. De referir que o valor máximo por projeto é de 15.000€ e poderão ser 

selecionados projetos até esgotar a dotação total de 60.000€, prevista no orçamento anual.   

 

2.10. Férias Desportivas 

A União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) levou a efeito de 3 a 11 de Setembro mais uma 

edição das suas Férias Desportivas.  

Foram 6 dias divertidos, em que cerca de 20 jovens, de ambos os géneros, criaram novas 

amizades e adquiriram conhecimentos sobre as diferentes modalidades. 

Este projeto foi uma parceria entre a União das Freguesias de Faro, o Município de Faro e os 

clubes/associações que dinamizam as aulas das diferentes modalidades, nomeadamente o 

Futebol Clube São Luís - Futebol Juvenil, o CRUA - Clube de Rugby Universitário do Algarve, o 

Clube Petanca de Faro, o São Francisco Associação Desportiva e o C.F. Os Bonjoanenses Faro. 

 

2.11. Limpeza e Manutenção de Polidesportivo do Patacão 

A União das Freguesias de Faro procedeu à limpeza e manutenção do Polidesportivo do Patacão 

com vista à utilização deste espaço por todos os fregueses. 

 

2.12. Obras e Reparações diversas e Manutenção de Valas e 

desmatação 

Neste trimestre têm sido executados vários trabalhos de limpeza e manutenção de valas e 

caminhos, destacando-se as intervenções nas zonas de Mar e Guerra, Braciais, Arneiro, Mata 

Lobos e Patacão bem como o corte e desmatação junto a estradas e caminhos municipais. 

Foram, também, realizadas algumas obras de manutenção nas Escolas do 1º ciclo, como 

reparação de torneiras, casas-de-banho, portas, arranjo e recuperação de janelas. 
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2.13. Apoio a clubes e associações 

A União das Freguesias de Faro tem apoiado com o empréstimo de carrinhas, com apoio logístico 

e com apoio financeiro várias iniciativas levadas a cabo por diversas coletividades da freguesia ao 

longo do 3º trimestre de 2018. 

 

2.14. Campanha de Sensibilização para diminuir a quantidade de 

dejectos caninos públicos 

A União das Freguesias de Faro lançou no dia 13 de setembro uma campanha de sensibilização 

para diminuir a quantidade de dejetos de animais de companhia na cidade e na freguesia. 

Assim, cada tutor que registar o seu canídeo ou peça a renovação da sua licença anual na União 

das Freguesias de Faro, recebe como lembrança um dispensador de sacos que poderá ser 

colocado na coleira ou na trela do seu animal e assim acompanhá-lo para todo o lado e estar 

pronto para qualquer surpresa. 

Os dejetos dos animais de estimação prejudicam a higiene dos locais públicos e podem ser 

causadores de doenças graves, constituindo um verdadeiro perigo para a saúde pública. A 

população em geral e principalmente as crianças quando brincam nos espaços públicos estão 

assim sujeitas a doenças transmissíveis pelos cães. Os animais, os seres humanos e a natureza 

podem e devem viver em sintonia, mas sempre respeitando o espaço que é de todos – a rua. 

A responsabilidade primeira e o dever moral de proceder à limpeza e remoção imediata dos 

dejetos produzidos pelos seus animais de companhia na via pública (ruas, praças e jardins) cabem 

aos tutores ou acompanhantes dos animais. 

 

2.15. 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 Afonso III; 

 Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Faro (NPSISA). 



Atividades da União das Freguesias de Faro                                                                                                                                                                              - 
Informação escrita do Presidente 

 
 

3º Trimestre de 2018 
9 

 

2.16. Representações da União das Freguesias de Faro 

Ao longo deste trimestre a União das Freguesias de Faro, sempre que convidada tem-se feito 

representar pelo presidente ou pelos restantes membros do executivo em diversas iniciativas 

realizadas na freguesia e no concelho. 

 

2.17. Comemorações do Dia da Cidade 

A União das Freguesias de Faro fez-se representar pelo seu presidente nas Comemorações do Dia 

da Cidade que decorreram no dia 7 de setembro. 

 

2.18. Espaço Saúde 

No período compreendido de 1 de junho a 31 de agosto, foram feitas 915 consultas repartidas 

pelas seguintes especialidades; 

 

Consultas/Tratamentos Pago Não pago Total 

 

Dentista      195 76 271 

 

Psicologia  81 23 104 

 

Terapia da Fala  131 116 247 

 

Acupuntura  62 4 66 

 

Enfermagem  0 220 220 

 

Medicina Geral  5 2 7 

 

  474 441 915 
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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 até ao 3º trimestre de 2018 está dentro do espectável. Os 

valores que se apresentam foram obtidos a 31 de agosto e referem-se aos primeiros 8 meses do 

ano. 

A nível da receita é de salientar; 

 A receita corrente está nos 73,2% do orçamentado, ou seja, à data de 31 de agosto, a 

União das Freguesias de Faro já recebeu 457 410,28€. Deste valor, 83 110,42€ são 

receitas do Imposto Municipal sobre Imóveis, transferidas pela Autoridade Tributária em 

resultado do pagamento dos contribuintes.  

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

cobrança de taxas provenientes da prestação de serviços, superaram aquilo que eram os 

valores expectáveis. Os valores recebidos até ao momento já superam o que estava 

orçamentado para o ano todo – 115,9% do orçamentado. Assim, no que se refere a 

receitas provenientes de mercados e feiras, o valor recebido foi de 21 241,50€, ou seja, 

249,9% daquilo que estava orçamentado (8 500€). O valor auferido pela emissão de 

atestados está nos 97,3% (10 899€) do orçamentado pelo que será expectável que o valor 

seja superior ao que estava orçamentado (11 200€). 

 A receita proveniente de venda de bens e serviços correntes está nos 86,1% do valor 

orçamentado, tendo esta autarquia recebido, até à data de 31 de agosto, 18 517,61€. 

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 acima dos 

94%.   

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

com a verba destinada ao Novo Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais, situam-se nos 

74,2%. Desta forma as transferências feitas pela Administração Central são de 401 022€.  

 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 



Atividades da União das Freguesias de Faro                                                                                                                                                                              - 
Informação escrita do Presidente 

 
 

3º Trimestre de 2018 
11 

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. 

No que concerne à despesa, é de referir; 

 A execução orçamental no que se refere às despesas correntes está nos 58,9%. Nestas 

rubricas, os valores com maior peso no Orçamento são 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. Este valor ascende aos 

91 612,64€.  

 A aquisição de bens e serviços de despesa corrente encontra-se nos 61,6%. A aquisição 

de bens, orçamentada em 42 042€, situa-se nos 46,4%, sendo que as rubricas com maior 

peso são a aquisição de combustíveis, produtos farmacêuticos e material clínico 

indispensável às diversas atividades no âmbito dos cuidados primários de saúde. A 

aquisição de serviços essenciais para o funcionamento da autarquia, tais como água, 

eletricidade, comunicações e combustíveis, continuam a ser os que têm maior peso 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 60 395,40€.  

Ao nível do investimento refira-se que foi feita compra de material informático, assim como 

material de divulgação das atividades da União das Freguesias de Faro, tais como lonas e faixas 

que serão utilizadas em diferentes iniciativas. 

No âmbito do protocolo existente com Município de Faro, de cedência para gestão do 

Polidesportivo do Patacão por da União das Freguesias de Faro, foi feito investimento em redes 

“pára bolas” com o objetivo de diminuir os transtornos causados aos moradores da urbanização.  

Atendendo à legislação em vigor, visto que não existia um sistema de controlo de assiduidade, foi 

feito investimento num equipamento de registo eletrónico de assiduidade por impressão digital. 

Foi, ainda, feito um investimento na área da saúde, com a compra de um distartarizador para o 

gabinete dentário. 

Faro, 14 de Setembro de 2018, 
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 Bruno Lage 

Presidente da União das Freguesias de Faro 

(Sé e S. Pedro) 


