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“Urbanização de São Brás é um forte estímulo
às famílias jovens e à fixação no espaço rural”

Em jeito de balanço,
pois o momento assim o
exige, posso afirmar que
este mandato, 2009-2013,
que agora se aproxima do
fim,
constituiu-se
de
inúmeros desafios, onde
fomos chamados a tentar
fazer-lhes face de forma
positiva.
Nem sempre foram
imediatas as soluções, mas
olhando para o trabalho
realizado,
penso
que
podemos
considerá-lo
bastante
positivo
atendendo
às
circunstâncias
que
marcaram este período.
Foi necessário avaliar
as nossas intenções e
recentrar
prioridades,
tendo-se
optado
por
colocar as pessoas no
centro.
Procurou-se
desenvolver um trabalho
no sentido de responder
àquelas que eram as
necessidades
mais
urgentes.
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“São Brás é EcoFreguesia”

São Brás entrou numa
fase de potenciação das
infraestruturas
já
existentes em favor da
população, o que passou
por projetos nas áreas da
Educação, do Desporto, do
Turismo e Lazer.
Convenço-me que a
gestão autárquica deve ser
cada vez mais aquela que
que
prima
pela
proximidade aos cidadãos,
pois cumprindo-se esse
desígnio está a zelar-se
pelo interesse de todos.
Nuno Meneses
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“Urbanização de São Brás é um forte estímulo às famílias
jovens e à fixação no espaço rural”

(Esquisso de uma das bandas da futura Urbanização de São Brás)
Decorreu no dia 29 de julho de 2013, às 15h00, a apresentação pública da "Urbanização de São Brás", estando
presentes o Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Diretor
Regional da Habitação.
Para Nuno Meneses, presidente da Junta de Freguesia de São Brás, a solução para esta urbanização representa “um
significativo contributo no âmbito do desenvolvimento local”.
“São Brás é uma freguesia em crescimento, sendo essa ideia espelhada de forma evidente nos últimos Censos
realizados em 2011. Houve um acréscimo de cerca de 10 por cento em termos de número de habitantes e um acréscimo de
cerca de 20 por cento em termos do número de novas habitações na freguesia”.
“É verdade que o impulso que se pretende dar ao nível da nova Urbanização de São Brás não é a solução para todos os
problemas nem a resposta a todos os desafios com que nos deparamos, é sim um começo e uma oportunidade de se rentabilizar
uma infraestrutura que poderá cumprir uma função importante dado o contributo que pode ser dado no âmbito do apoio às
famílias que pretendam ter habitação própria."
A futura urbanização resultará da cedência de 14 lotes infraestruturados, destinados à construção de habitação própria
e permanente de tipologia entre T1 e T4.

(Maquete de uma habitação de tipologia T3)
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O presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória considera que o processo de cedência, em São Brás, de 14 lotes
infraestruturados para construção de habitação a casais jovens representa um forte estímulo das entidades públicas à fixação de
jovens no espaço rural e, acima de tudo, um apoio às famílias jovens de enorme importância nos tempos atuais.

(Planta dos 14 lotes a concurso)
“O acesso ao crédito é muito difícil e é cada vez mais complicado os casais jovens terem capacidade para terem casa
própria nos moldes a que nos habituámos. A realidade mudou e as entidades públicas têm de adaptar-se, apresentando novas
respostas. O projeto apresentado é exemplo disso”.
Segundo o diretor regional da Habitação, Carlos Faias, que apresentou o projeto, o período de candidaturas decorre
entre 19 de agosto a 16 de setembro.
Após o processo de seleção das famílias candidatas, as mesmas poderão concorrer aos apoios previstos para a
construção de habitação.
“Isto permitirá a diminuição da taxa de esforço com os encargos decorrentes com a edificação de habitação própria e
permanente e um aumento da taxa de sucesso de aprovação de financiamento bancário”, considerou Carlos Faias.
Os
interessados
podem
obter
mais
esclarecimentos e entregar
as suas candidaturas (entre
19 de agosto e 16 de
setembro) no Serviço de
Habitação da Terceira, da
Direção
Regional
de
Habitação,
Secretaria
Regional da Solidariedade
Social; na Junta de
Freguesia de São Brás; no
Gabinete de Apoio Social
da Câmara Municipal da
Praia da Vitória; ou nos
Postos da RIAC.
(Características das Habitações)
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“São Brás é EcoFreguesia”

O concurso “ECO Freguesia, freguesia limpa” é organizado pelo Governo dos Açores, através da Secretaria Regional dos
Recursos Naturais (SRRN) e tem como principal objetivo reconhecer e distinguir os esforços das freguesias e a colaboração
das populações na limpeza, remoção e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos abandonados em espaços
públicos, incluindo as linhas de água, bem como o desenvolvimento e participação em programas e ações de sensibilização e
educação ambiental.
O programa pretende distinguir a limpeza das freguesias e o bom desempenho dos cidadãos e das diversas entidades na
preservação da qualidade ambiental, justificando-se pela crescente importância desta para o bem-estar da população.
Às Juntas de Freguesia vencedoras do concurso é atribuído um galardão anual, constituído por bandeira e certificado. O
galardão é atribuído através de um sistema de pontuação da freguesia de acordo com a qualidade ambiental exibida no
respetivo território e do número de ações de limpeza e de sensibilização desenvolvidas.
A Freguesia de São Brás foi no ano de 2012 reconhecida como EcoFreguesia, fruto do trabalho desenvolvido quer ao nível da
limpeza da freguesia e dos cursos de água, quer ao nível das iniciativas de sensibilização ambiental levadas a cabo pela Junta
de Freguesia com a colaboração dos jovens envolvidos no programa OTLJ.
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“Incentivo ao
associativo”
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movimento

A Junta de Freguesia de São Brás criou em 2010 o
Regulamento de Concessão de Apoios às Associações Sem
Fins Lucrativos da Freguesia de São Brás (RCA),
pretendendo-se com a implementação deste modelo, dar um
contributo para o desenvolvimento da freguesia. A criação
deste regulamento demonstra a orientação efetiva para um
modelo de administração local mais próxima, mais aberta e
transparente.
Neste sentido, perante um quadro de crescentes restrições
orçamentais mas, simultaneamente, de enormes expectativas
da população, fomos estimulados a prosseguir na construção
da única administração local que nos serve:
A) Uma administração eficiente na gestão dos limitados
recursos públicos e de qualidade quanto aos projetos e ações
apoiados em benefício dos habitantes da freguesia;
B) Uma administração simples e ágil nos procedimentos e
célere e justa nas respostas.
Deste modo, com o RCA apostamos num modelo reformador
que visa a canalização de apoios em diferentes áreas, como a
cultura, os equipamentos, as infraestruturas e a solidariedade
social, valorizando assim os melhores projetos, a inovação, a
qualidade e a eficácia na resposta aos legítimos anseios da
população de São Brás.
Assim apresenta-se no quadro seguinte os apoios que
resultaram por instituição durante os últimos quatro anos:
Associação
Montante
Casa do Povo de São Brás (Danças de
700 €
Carnaval)
Casa do Povo de São Brás (Marchas
750 €
Populares)
Casa do Povo de São Brás (Curso de
1000 €
Bordados à Mão)
Casa do Povo de São Brás (outros projetos)
200 €
Casa do Povo de São Brás (Grupo de
1350 €
Folclore)
Casa do Povo de São Brás (Grupo Desportivo)
570 €
Sociedade Recreativa e Filarmónica União de
1550 €
São Brás
Grupo de Jovens do Sagrado Coração de Jesus
600 €
Centro Comunitário de São Brás
900 €
Agrupamento 713 de São Brás
800 €
(Apoios concedidos entre 2010 e 2013 no âmbito do RCA)
Associação
Montante
Agrupamento 713 de São Brás – Manutenção
3250 €
do Trilho Pedestre
Paróquia de São Brás (Apoio para a
750 €
reconstrução do muro de suporte junto à Igreja
de São Brás)
Festas Nª Sra. do Pilar
3200 €
Festas da Fontinha
400 €
(Montantes despendidos no âmbito do Plano de Atividades e
Protocolos de Cooperação)

“Dia da Freguesia”

Dia 25 de abril, é dia da Freguesia de São Brás já há cerca
de 20 anos. Apesar de ter sido a 17 de fevereiro de 1951
que São Brás adquiriu o estatuto de freguesia, foi a 25 de
Abril de 1980 que o “Pai da nossa Freguesia”, Padre
Alfredo Alves Lucas, desapareceu, embora tenha ficado
sempre presente na nossa memória, pelo papel de relevo
que desempenhou na construção de São Brás.
O mês de abril é também um mês marcante para nós, pois
comemoram-se ainda mais dois aniversários relevantes, o
aniversário da Sociedade Recreativa de São Brás e da
Filarmónica União de São Brás que foram inauguradas
precisamente em abril. Por essa razão nos últimos anos
estes aniversários têm sido comemorados em conjunto.
Estas são datas que não devem passar em claro pela
importância que tiveram e ainda têm, pois orgulhamo-nos
do nosso passado, e certamente que nele, encontramos
motivação para o presente e para o Futuro.
Este ano de 2013, as comemorações do dia da freguesia
contaram com a realização de mais uma edição do Torneio
de Sueca (V edição), Concerto pela Filarmónica União de
São Brás; atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de
São Brás; e atuação do Grupo de Folclore da Escola
Preparatória de Capelas.
Também este ano a Junta de Freguesia desenvolveu
esforços no sentido de se proceder à gravação do hino da
freguesia, que foi apresentado no dia 25 de abril.
Graças à colaboração da Filarmónica União de São Brás
assim com à colaboração de três jovens da nossa freguesia,
foi possível deixar este registo para memória futura, deste
que é já também património da freguesia.
Hino da Freguesia de São Brás:
Letra: Célia Machado – 27 de Julho de 2000;
Música: José Avelino Simões – 17 de Fevereiro de 2001;
Interpretação: Hélder Linhares, Sancha Gaspar e Sílvia
Gaspar.
Execução musical pela Filarmónica União de São Brás,
dirigida pelo Regente Sr. João Alberto Silva.
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“Educação, Formação, Desporto, Turismo e Lazer foram
apostas nos últimos quatro anos”
A Junta de Freguesia tendo consciência de que ao nível das
infraestruturas São Brás já está devidamente dotado, o desafio
que se impunha era sem dúvida o de potenciar essas mesmas
infraestruturas colocando-as ao serviço da população. Assim
investiu-se em cinco pilares fundamentais:

- foram desenvolvidos pela Casa do Povo de São Brás dois
cursos de bordados à mão com o apoio da Junta de
Freguesia (2010 e 2011);

Educação, Formação, Desporto, Turismo e Lazer.
Ao nível da Educação:
Criou-se em 2010 o Centro Ocupacional de São Brás em
colaboração com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, a
funcionar no edifício da antiga pré-escola, todos os dias úteis
das 15h00 às 19h00 (em período letivo) e das 8h00 às 19h00
em período de interrupção letiva. Este projeto tem permitido
apoiar as famílias da freguesia, proporcionando a um conjunto
de crianças um espaço educativo, com um custo acessível e
calculado em função das disponibilidades de cada agregado
familiar.

(Exposição dos trabalhos produzidos no curso de bordados
à mão)

(Sala de trabalho do Centro Ocupacional de São Brás)
Ao nível da formação:
- foi criada pela Junta de Freguesia uma Escola de Acordeão a
funcionar em 2010;

- foi criado um infocentro, acessível ao público em geral,
no edifício da Casa do Povo de São Brás pela Câmara
Municipal da Praia da Vitória, com um "Espaço TIC".
Pontualmente são ministradas diversas formações do uso
de aplicações informáticas na ótica do utilizador.

(Infocentro de São Brás)
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Ao nível do desporto houve a preocupação de se criar
atividades direcionadas para as diferentes faixas etárias,
fazendo-se uso do pavilhão Gimnodesportivo de São Brás.
- Para as crianças do 1º ciclo e fruto de uma feliz colaboração
com a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, esteve a
funcionar já desde os dois últimos anos um espaço dedicado
ao voleibol.

“Infraestruturas
e
conservação do património
da freguesia”
Rede Viária e acessibilidades:

(Requalificação do piso da Canada das Ritas – Caminho
Velho)

(Pavilhão gimnodesportivo de São Brás)

- O programa "freguesias ativas" pela Câmara Municipal da
Praia da Vitória, que faculta aulas de ginástica à população da
freguesia (dois dias por semana ao fim da tarde).
- Aulas de ginástica Sénior, a funcionar durante as manhãs.

Foi tida a preocupação de garantir o funcionamento da "Zona
de Lazer de São Brás", assim como a introdução de diversos
melhoramentos, pois trata-se de uma zona de excelência que
permite o contacto com a natureza e que tem cativado pessoas
de toda a ilha.

(Anfiteatro ao ar livre, junto à ribeira – Zona de Lazer)

(Pavimentação da Rua do Cemitério e construção de
valetas pela Câmara Municipal)

(Melhoramento das acessibilidades na Escola B/JI de São
Brás)
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Património da freguesia:

(Procedeu-se à pintura de todo o património da freguesia,
nomeadamente, Cemitério, Chafarizes, Recinto Desportivo,
Sede da Junta de Freguesia e abrigos de passageiros)

(Viveiro Florestal de Espécies Autóctones (Baldio, junto à
Zona de Lazer) pelos Serviços Florestais da Terceira)

Infraestruturas:

(Embelezamento do triângulo da Rua do Baldio pelos
Serviços Florestais da Terceira)
(Construção do novo abrigo de passageiros na Rua das
Covas)

(Reparação do abrigo de passageiros na Rua dos Lourais)

(Construção do Curral de Retenção e Vacinação de Gado
na Canada Larga)
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“Cursos de Água”

(Nova sala de ensaios da Filarmónica União de São Brás,
edificada pela SRFUSB, com o apoio da Câmara Municipal)

“Serviços”
(Limpeza do leito da ribeira na Rua das Covas)

(Colocação de uma Caixa Multibanco, com o apoio da Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores)

(Está adjudicada a obra de melhoramento do escoamento
de água na Ribeira da Rua das Covas que inclui a
construção de uma bacia de retenção e uma nova ponte)

“Apoio
à
Degradada”

(Página Web da Junta de Freguesia de São Brás)

Habitação

A Junta de Freguesia de São Brás, procurou apoiar as
famílias que o solicitaram, ao nível das candidaturas à
reconstrução da habitação de gradada, através da Direção
Regional da Habitação.
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“Assembleia de Freguesia
2009/2013”
Mais um mandato muito perto do seu término.
É verdade, foram quatro anos que vertiginosamente passaram
num ápice. Quatro anos, onde esta Assembleia reuniu até ao
momento, em quinze sessões, sendo que para concluir este
mandato falta-nos apenas mais uma sessão ordinária que terá
lugar no decorrer do mês de Setembro, para que seja assim
cumprido o estipulado na lei geral, regido pelo Decreto-Lei
n.º 169/99 alterado e republicado pela lei 5A/2002, e desta
forma concluirmos o mandato para que fomos eleitos em
Outubro de 2009. Este mandato fica marcado pela capacidade
de entrega, pela vontade de servir dos elementos desta
Assembleia que de acordo com as suas ideologias, ou
convicções contribuíram para que São Brás fosse hoje melhor
do que há quatro anos atrás. Sendo a Assembleia um órgão
deliberativo, teve como principais funções, entre outras,
avaliar, ratificar, aprovar, os mais diversos protocolos, ou
propostas que foram apresentadas durante este quatro anos.
Todos estes protocolos que foram estabelecidos entre a Junta
de Freguesia e as mais diversas entidades, no âmbito de
acordos que se destinavam às mais diversas áreas de
intervenção que a Junta de Freguesia se comprometeu a
executar ou fazer executar.
Não é novidade para nenhum de nós que os tempos que se
atravessam são tempos difíceis, o que obrigou a que houvesse
cortes orçamentais nos apoios concedidos às Juntas de
Freguesia bem como a todas as outras entidades que
dependem destes apoios para o seu normal funcionamento.
Independentemente, de todas estas contrariedades, foi a meu
ver, um mandato bastante positivo.
É de louvar todo o empenho e entrega que foi dedicado pela
Junta de freguesia, de modo a que se fizesse face aos
obstáculos que foram encontrados durante este quadriénio.
Para que fossem atingidos na sua grande maioria os objetivos
propostos em 2009 foi necessário trabalho e persistência de
toda uma equipa, trabalhando de forma a proporcionar a São
Brás, cada vez, mais e melhores condições de vida a todos os
seus habitantes, quer também tornar a nossa freguesia num
sítio agradável a todos os quantos nos visitam.
Foi este o lema seguido quer por esta Assembleia, quer por
esta Junta de Freguesia.

“Um Privilégio, uma honra,
2005/2013”
Caros habitantes da nossa freguesia,
É na reta final, do segundo mandato como presidente da
Assembleia de Freguesia de São Brás, que me dirijo a
todos vós, para vos dizer que foi um privilégio e uma honra
presidir à Assembleia de Freguesia durante os últimos oito
anos. Sinto que chego ao fim desta etapa, com o sentido do
dever cumprido no desempenho das funções que me foram
atribuídas. Tentei sempre zelar pelo cumprimento do
Regimento Interno da Assembleia, bem como pelos valores
da democracia, de forma a garantir o bom e saudável
funcionamento deste Órgão, que sempre respondeu de
forma exemplar.
Durante este oito anos, agi de acordo com o que sempre
achei ser o mais benéfico para São Brás, tendo debatido,
proposto, sugerido, recomendado a toda a Assembleia e
Junta de freguesia, os mais diversos temas, que foram
trazidos a cada sessão. Foram oito anos em que me orgulho
do trabalho desempenhado quer por esta Assembleia, quer
pelas Juntas de Freguesia que fizeram parte destes dois
mandatos. Orgulho-me por poder olhar para trás e ver um
rol de inúmeras ações que foram realizadas na nossa
freguesia e que não tenho a menor dúvida que marcam a
diferença. Hoje São Brás dispõe, das mais diversas
infraestruturas e serviços, que colocam São Brás num
patamar de igual nível relativamente a outras freguesias de
maior dimensão, fazendo com que, quer os responsáveis
pelos seus feitos, quer todos e cada um de nós sintamos
orgulho da nossa freguesia. Foi este caminho, que começou
a ser trilhado há 20 anos e que desde então continuamos a
trilhar, com o apoio de toda a comunidade.
Agradeço desta forma em meu nome e em nome da
Assembleia enquanto seu representante, todo o apoio e
colaboração que nos foi prestado durante estes oito anos,
podendo afirmar, que foi de total e incondicional o espírito
de entreajuda entre estes dois órgãos que formam o poder
autárquico local.
Agradeço por nos terem confiado esta missão e espero ter
correspondido às vossas expectativas. Trabalhei para que a
confiança que nos foi depositada em Outubro de 2009
tivesse contribuído para que São Brás fosse e continuasse a
ser o nosso aprazível «cantinho», para que São Brás fosse
sempre a nossa casa.
Um grande bem-haja a todos.

O Presidente da Assembleia,

O Presidente da Assembleia,

Elmano Veríssimo

Elmano Veríssimo
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INFORMAÇÕES
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS
Segundas e Quintas-Feiras
das 19H00 às 20H00

RECOLHA DE RESÍDUOS
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São Brás
Praia da Vitória
12

