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25/04/2012 

 
ATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e doze, nesta cidade de Faro e Salão Nobre 
dos Paços do Município, reuniu pelas dez horas, a Assembleia Municipal de Jovens, sob a 
presidência do Presidente da Assembleia Municipal, Luís Manuel Fernandes Coelho.  
Estiveram presentes os estudantes: 
Eduardo Almeida, Marcelo Guerreiro, Wilson Pires, Bruno Pinto, Nelson Sobreiro- pela 
Bancada Escolar da Universidade do Algarve; João Coelho, Beatriz Fonseca, Filipe Quintas, 
Ricardo Tavares, Jessica Pinto- pela Bancada Escolar da Escola Secundária Tomás Cabreira; 
Carolina Roque, Ericsson Silva, João Patrício, Gonçalo Santos, Francisco Figueira- pela Bancada 
Escolar da Escola Secundária João de Deus; Emanuel Noivo, Alexandre Mendes, Miguel 
Dionísio, Diogo Laranjo e Catarina Bárbara- pela Bancada Escolar da Escola Secundária 
Pinheiro e Rosa. 
Estiveram presentes na Mesa: 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Luís Manuel Fernandes Coelho; o Sr. Presidente da 
Câmara, José Macário Correia; O Sr. Vereador, Paulo Jorge Neves dos Santos; e os senhores 
representantes das bancadas da Assembleia Municipal: Inês Morais Pereira; Hugo Vieira; 
Francisco Pinheiro e Ricardo Catarro. 
 
Verificando-se a existência de quórum, o Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - « Bom dia a todos, hoje vamos comemorar o 25 
de Abril numa sessão solene, não da forma tradicional de Assembleia Municipal, mas numa 
nova forma, que já tem sido seguida em muitos pontos do país, mas referenciava mais o que se 
tem passado a nível da Assembleia da República. A intenção do Município, através de muitas 
reuniões passadas com associações de jovens, ao nível do Conselho Municipal de Juventude, 
termina hoje nesta ideia de uma Assembleia Municipal de Jovens, que esperamos que corra 
bem e que seja a primeira de muitas que possam vir a decorrer de modo a trazer para a vida 
política e pública, com tranquilidade, os jovens para o debate, para a cidadania, porque é de 
facto nestes fóruns de debate que podemos construir o nosso futuro. Estamos aqui hoje a 
representar os jovens, as quatro associações das três escolas secundárias e Associação 
Académica da Universidade do Algarve. Foram-lhes pedidos temas para apresentação e eles 
têm propostas para aqui apresentar e debater. Na mesa estão representantes da autarquia, eu, 
o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Senhor Vereador que tem esta área da 
juventude e representantes dos partidos políticos. É esperado que haja um debate entre as 
quatro escolas, eventualmente os representantes dos partidos políticos poderão também 
fazer a sua intervenção se o entenderem. Tivemos uma reunião preparatória muito simples, 
apenas para tentar perceber como iríamos articular os nossos trabalhos. Como sabem, muitas 
vezes a situação mais complicada tem a ver com os tempos de intervenção. Vamos tentar 
dosear e ter aqui um período de duas horas de debate e, se houver propostas ao executivo, o 
Sr. Presidente da Câmara terá naturalmente oportunidade de responder às questões 
suscitadas. Foi escolhida uma ordem de intervenção e irá começar a apresentar os seus temas 
e propostas a Universidade do Algarve, depois a Escola Secundária Tomás Cabreira, a Escola 
Secundária João de Deus e terminará a Escola Secundária Pinheiro e Rosa. Temos um tempo 
de intervenção de cerca de 20-25 minutos para cada bancada, não na forma de apresentação, 
podem levar agora o tempo que quiserem e no corpo geral do debate que for entretanto 
surgindo. Dava agora a palavra à Associação Académica da Universidade do Algarve.» 
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Sr. Representante da Universidade do Algarve, Eduardo Almeida - « Bom dia a todos, 
começamos esta intervenção cumprimentando o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na 
sua pessoa, cumprimentamos todos os presentes nesta Assembleia Municipal de Jovens. 
Aproveitamos também este momento para agradecer o convite que nos foi dirigido para 
podermos estar hoje aqui presentes. Comemora-se mais um aniversário do 25 de abril, o 38.º. 
Há 38 anos, um grupo de jovens oficiais pôs término a um regime que governava o nosso país 
e que silenciava o seu povo. Nesse dia, restituiu-se a voz, nesse dia restituiu-se a liberdade, 
esse dia foi um marco histórico para o nosso país. E hoje, passados trinta e oito anos, a 
Associação Académica da Universidade do Algarve saúda o município por ter escolhido e ter 
incentivado as associações locais que representam os estudantes a participarem nestas 
comemorações oficiais. Numa altura em que cada vez mais a política está descredibilizada 
junto dos mais jovens, é importante realçarmos o exemplo que o executivo transmite para o 
exterior ao convidar os jovens a ter uma voz ativa nestas comemorações oficiais do 38.º 
aniversário do 25 de abril. Senhor Presidente, todos os dias somos inundados com notícias 
negativas sobre a situação económica do nosso país que empurram a alma nacional para a 
depressão. A situação económica do nosso país aliada a uma falta de visão, estratégia, com os 
sucessivos governos que têm liderado o nosso país, fez com que muitas portas se tenham 
fechado aos jovens, que terminam as suas licenciaturas, levando muitos a saírem do país em 
busca de uma estabilidade que não conseguem alcançar em Portugal. Esta geração por muitos 
é considerada a geração mais bem qualificada do país, é aquela que tem o futuro mais incerto. 
Infelizmente para muitos esta situação é um fardo pois veem o seu futuro condicionado, sem 
alternativas, com as suas vidas bloqueadas e que os conduzem à indiferença e ao laxismo. 
A Associação Académica da Universidade do Algarve considera este momento complicado 
como uma oportunidade única, uma oportunidade em que todos podemos afirmar a mais valia 
que somos para contribuir para que o nosso país saia do marasmo em que se encontra. Uma 
oportunidade para colocarmos o conhecimento e a criatividade a favor da produtividade e da 
economia nacional. Senhor Presidente, a Associação Académica da Universidade do Algarve 
tem tido uma real preocupação que é elevar a taxa de desemprego que assombra os jovens, 
sendo que nos passado mês de março verificou-se um aumento no desemprego jovem, 25,4% 
em relação ao mês homólogo. Na nossa região, os números são assustadores. De um ano para 
o outro, verificou-se um aumento de 19,4% no desemprego. Várias têm sido as abordagens 
que temos tido junto de várias entidades para que se criem mecanismos que ajudem os 
recém-licenciados na criação do seu próprio emprego. Esta é uma das grandes bandeiras que 
esta direção da Associação Académica da Universidade do Algarve tem. Não podemos estar 
impávidos e serenos a ver a nossa geração à procura de empregos estáveis noutros países, 
perdendo Portugal, dia após dia, competitividade, criatividade, uma geração que é 
considerada a mais qualificada de sempre. O país só pode avançar se esta geração utilizar a 
sua criatividade, o desenvolvimento de novos projetos que estimulem a economia nacional. 
Acreditamos que, enquanto jovens, fazemos parte da solução que o nosso país necessita. 
Senhor Presidente, a nossa cidade tem condições naturais para que se criem projetos que 
estimulem a economia nacional, regional e local. A nossa cidade tem jovens cuja energia da 
criatividade, a sua vontade, o seu acreditar, a sua capacidade de sonhar e o seu desejo de 
mudar, são pilares basilares que poderão inverter a tendência negativista que assola o nosso 
país. 
Recentemente, foi criado o serviço de apoio às atividades económicas, serviço esse que apoia e 
acompanha a instalação de atividades económicas na nossa cidade. No entanto, a Associação 
Académica da Universidade do Algarve considera que existe muito trabalho para fazer nesse 
âmbito. Desta forma propomos:  

1- A criação de um espaço para incubadoras de star-ups em colaboração com a 
Universidade do Algarve; 
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2- A implementação de incentivos fiscais, como por exemplo a isenção da taxa de derrama 
para projetos de jovens empresários até aos 30 anos; 

3- A criação de um programa de Educação para o empreendedorismo a partir do ensino 
básico; 

4- Desenvolver concursos de ideias junto das escolas do Concelho, onde as melhores 
ideias deveriam ser premiadas; 

5- A promoção da marca Faro junto das comunidades nacionais e internacionais através 
de novas plataformas de promoção e comercialização; 

6- A criação de linhas de apoio para a criação de projetos ligados às áreas da agricultura, 
da economia da ria, de gastronomia e do turismo da natureza. 

A Associação Académica da Universidade do Algarve considera que estas propostas poderão 
ser um reforço na promoção do empreendedorismo junto dos jovens.» 
 
Sr. Representante da Escola Secundária Tomás Cabreira, João Coelho - «Bom dia, gostaria 
de começar por agradecer esta oportunidade de estarmos aqui e a todos os presentes na sala. 
Vemos esta oportunidade como uma oportunidade única para podermos apresentar 
propostas e ideias objetivas para a cidade. Após muita discussão, também com a comunidade 
escolar, chegámos a um conjunto de sete propostas. A primeira passa pelos contentores de 
lixo, assim como os sinais de trânsito na cidade de Faro, pela sua má localização, que muitas 
vezes pões em perigo as pessoas, diminui a visibilidade, assim como o facto de nenhum 
caixote de lixo ter separação para reciclagem nem cinzeiros. A ecologia está cada vez mais 
presente, na nossa idade então deve-se criar um hábito.  
A nossa segunda proposta passa pelo policiamento na cidade. Cada vez mais, e em relação à 
nossa escola situada no centro da cidade, perto de zonas com mais movimento, é difícil 
vermos um polícia no nosso dia a dia e existe uma segurança presente em todos. Temos que 
apostar num policiamento, não de carro, mas num policiamento de bicicleta e a pé, porque só 
este é que traz uma verdadeira segurança. Deve-se apostar num policiamento nas áreas 
residenciais, porque cada vez mais, crianças e idosos sentem-se inseguros nesta cidade. 
O nosso terceiro ponto relaciona-se com o combate à exclusão social. Esta proposta é pois um 
projeto para implementar nas escolas, para que os alunos comecem a sobrevalorizar mais os 
idosos. Este projeto tem como objetivo criar uma rede de comunicação entre escolas e idosos 
para que eles possam comunicar, possam partilhar e sobrevalorizar-se mais uns aos outros. 
A nossa quarta proposta relaciona-se com o problema das atividades na nossa cidade. Por um 
lado, temos as organizações que dizem que criam eventos interessantes mas que não têm a 
adesão desejada. Por outro lado temos os jovens que dizem que não existe qualquer tipo de 
eventos. Nós não consideramos que haja um problema em nenhum dos lados, mas um 
problema no meio, ou um problema de divulgação. A nossa escola defende que se deve 
resolver, como já tem sido feito, através da divulgação a partir das associações. É a passagem 
de uma mentalidade, temos que chamar pessoas, para uma mentalidade, temos que ir buscar 
pessoas, a partir das associações, ao tentar envolvê-las nos eventos. Isto resulta, como 
podemos provar com o espaço junto ao fórum Algarve, onde no verão se envolveram 
associações e que agora, como podemos ver, é um local bastante ativo. 
A nossa quinta proposta relaciona-se com a Praia de Faro. Esta tem dois grandes problemas, 
um deles é o parque de campismo por não ser parque de campismo, por estar fechado e nos 
termos em que está não beneficiar a comunidade. Outro grave problema é o dos carros, quer 
por reduzir o espaço existente na Praia, quer pelo problema de segurança, pois em caso de 
evacuação ou num simples caso de socorro a alguém torna-se perigoso. A nossa escola, após 
muita discussão sobre este assunto, chegou a uma possível solução, a instalação de 
parquímetros na Praia de Faro. Nós consideramos que esta hipótese permitiria uma 
rotatividade, beneficiaria o comércio e os bares da Praia de Faro. Mas é necessário 
compreender que, para se instalar parquímetros têm que ser dadas hipóteses e alternativas às 
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pessoas. Estas alternativas passam, queremos nós, por terminar o parque de estacionamento 
antes da ponte, pela ponte pedonal, por uma ciclovia de Faro até à Praia e pela continuação da 
eficácia dos meios de transporte, seja o barco ou os autocarros. 
A nossa seguinte proposta passa por isto mesmo, pelos transportes em Faro. Sendo que na 
nossa escola a população vem em maioria de fora da cidade, ou seja, tem de se deslocar nos 
transportes públicos, fomos sondar e quisemos saber se realmente estes transportes públicos 
são eficazes. O que acontece é que são eficazes, e então perguntamos porque é que as pessoas 
não utilizam mais. Chegámos à conclusão que não utilizam mais porque não há informação. A 
rede de transportes da EVA atualmente é extremamente complicada e a informação é muito 
pouca. É necessário começar a divulgar, simplificar o sistema e divulgar às pessoas que é 
realmente fácil andar de transportes públicos e que estes substituem o nosso carro. 
A nossa última proposta passa pela implementação de um cartão da cidade, cujo objetivo é 
simplificar os serviços da cidade, como a biblioteca, as piscinas, o centro náutico. Este cartão 
teria duas vertentes, o cartão do cidadão e o cartão de turista. O cartão de cidadão de Faro 
permitiria não só utilizar os serviços, mas também comprar bilhetes online para os teatros e 
museu. Depois pensámos na criação de uma plataforma a partir do site da Câmara Municipal 
de Faro para este cartão, onde é possível controlar as contas, ver os novos eventos, o que seria 
benéfico para a cidade. Relativamente ao cartão de turismo, consideramos que, quando uma 
pessoa chega a Faro, é necessário saber o que tem para fazer. Com este cartão isto seria 
possível e de forma mais simples, também com a associação da seção de transportes, 
empresas, restaurantes, lojas da cidade, que estariam associados ao cartão e com descontos. 
Pensamos que este cartão simplificaria muito e promoveria a utilização dos serviços. 
Estas são as nossas propostas, tivemos em conta toda a situação que estamos a viver, 
problemas económicos, financeiros e sociais. Pensamos que com estas pequenas propostas 
podemos fazer realmente a diferença e podemos melhorar a qualidade de vida, gastando 
pouco dinheiro. 
Muito obrigado.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Muito obrigado pela vossa intervenção. Para 
além dos temas, há aqui uma preocupação que é evidente e que é sentida pelos cidadãos no 
dia a dia, um pouco por toda a parte. Uma das preocupações de quem exerce funções é “como 
passar a mensagem”. Hoje em dia temos uma comunicação social que funciona de uma forma 
completamente diferente do que era há uns anos atrás, há muito mais possibilidade de 
informação, mas muitas vezes esta é mais de âmbito nacional e portanto esta é uma situação 
que queria deixar no ar para poderem trocar impressões, porque muitas vezes acontecem 
eventos e outras iniciativas e a informação não chega. Isto não faz muito sentido quando 
estamos na época da internet, na época em que temos muito mais facilidade de comunicar. O 
que acontece muitas vezes é que ainda não sabemos exatamente como aceder a essa 
informação local. Os próprios jornais regionais muitas vezes não conseguem fazer esse 
trabalho, que também é de sua responsabilidade. É um alerta interessante porque as coisas 
podem acontecer, podem aparecer, pode haver o esforço e muitas pessoas não se apercebem 
que este ou aquele evento se realizou. 
Temos seguidamente uma intervenção da Escola Secundária João de Deus.» 
 
Sra. Representante da Escola Secundária João de Deus, Carolina Roque - «Bom dia a 
todos, agradecemos desde já o convite e a oportunidade que nos foi dada para participar 
ativamente neste tipo de iniciativas. Iniciamos assim a nossa apresentação, com a primeira 
proposta que consiste na melhoria das zonas verdes por toda a cidade. Todos sabemos que as 
zonas verdes são importantes em qualquer cidade, não só em termos turísticos como 
ecológicos. Hoje em dia, em Faro, são raras estas zonas, que devem reunir condições para, por 
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exemplo, a prática desportiva ou momentos de descontração e lazer. Propomos assim a 
melhoria deste tipo de espaços já existentes, nomeadamente a Alameda e a criação de novos.» 
 
Sr. Representante da Escola Secundária João de Deus, João Patrício– «A nossa segunda 
proposta passa por terminar a obra e pôr em funcionamento o Pavilhão Gimnodesportivo 
localizado junto às Piscinas Municipais. 
Foi prometida à comunidade farense a construção do, passo a citar, “melhor e maior 
Complexo Desportivo do Algarve”. As obras iniciaram-se em abril de 2005, ainda no tempo de 
um anterior executivo de Faro, estando o prazo do término da obra previsto para o ano de 
2007, conjuntamente com a Pista de Atletismo. Passaram sete anos, cinco anos a mais do que 
o previsto. Ao longo do tempo, a empresa de construção faliu devido a falta de pagamentos, a 
obra parou, o edifício foi vandalizado, mas em 2010 tudo pareceu resolvido, ou, pelo menos, 
bem encaminhado. Mas pelos vistos não. Estamos no ano 2012, o executivo mudou e o tempo 
passou. A Pista de Atletismo e o Skate Parque foram inaugurados e estão em funcionamento, 
mas o pavilhão continua por terminar, sem fim à vista. E sem fim à vista estão também as 
nossas dúvidas. Dada a importância da construção deste pavilhão, permitindo assim a 
realização de eventos desportivos e não só, tornando a cidade de Faro um pólo mais atrativo 
para uma grande diversidade de associações e organizações desportivas, não conseguimos 
entender o porquê da obra ainda não estar concluída. Sendo uma infraestrutura mais 
moderna e com melhores condições que o Pavilhão da Escola EB, 2,3 Dom Afonso III, pelo 
menos assim o esperamos, permitiria à capital algarvia ser cidade anfitriã de inúmeros 
eventos desportivos, quer a nível nacional como internacional, havendo também a vantagem 
da localização próxima das Piscinas Municipais, da Pista de Atletismo e do Skate Parque. 
Pedimos então esclarecimento à Câmara Municipal sobre este assunto, dado que não temos 
informação de como está esse processo. Obrigado.» 
 
Sr. Representante da Escola Secundária João de Deus, Ericsson Silva – «A nossa terceira 
proposta consiste no melhoramento e dinamização da zona ribeirinha de Faro para fins de 
lazer, desporto e comércio. 
A Zona Ribeirinha é outra das zonas de Faro que se encontra subaproveitada. Assim, dado o 
facto de a nossa cidade se encontrar no litoral, seria de grande interesse a dinamização dessa 
zona, nomeadamente através da realização de eventos como corridas, passeios de bicicleta, 
workshops de diversos tipos de atividades promotoras da saúde, aulas de aeróbica, entre 
outros. Pedimos então a atenção da autarquia e o esclarecimento acerca deste tema.» 
 
Sr. Representante Escola Secundária João de Deus, Francisco Figueira – «Passo a citar a 
nossa quarta proposta, que tem a ver com a limpeza da Doca de Faro, ao retirar os resíduos do 
fundo e superfície da zona onde estão atracados os barcos. 
A cidade de Faro tem vários pontos de referência no que diz respeito ao turismo, sendo 
exemplos desses a doca e o Jardim Manuel Bivar, locais de passagem e convívio, tanto de 
residentes como de turistas que visitam a nossa cidade. Como tal, deverá mostrar-se 
apresentável de modo a não refletir qualquer falta de civismo da população farense ou por 
quem a visita. Atualmente, qualquer pessoa que passe na Doca, facilmente repara nos resíduos 
que se encontram a flutuar, como também nas manchas de combustível e animais mortos 
resultantes dessa atividade ilícita. Será esta a imagem que se quer passar? Assim, apelamos 
não só às entidades responsáveis para que se proceda a uma limpeza geral da zona, como 
também à sensibilização dos utilizadores daquela zona. Nos países nórdicos é costume usar-se 
a expressão “Não temos muita gente a limpar, mas temos pouca gente a sujar.” Este tipo de 
mentalidade é o que nós queremos transmitir aos nossos munícipes. Obrigado.» 
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Sr. Representante Escola Secundária João de Deus, Gonçalo Santos – «Por fim, temos a 
nossa quinta e última proposta que visa a criação de eventos para fins lucrativos de modo a 
poder realizar as propostas que os meus colegas referiram. 
Com esta ideia pretendemos encontrar alternativas para contribuir para a viabilidade das 
propostas já referidas. Iniciativas dos mais diversos tipos, como por exemplo, culturais, 
desportivas ou gastronómicas, com recurso às diversas áreas e entidades municipais, como o 
Teatro Municipal de Faro, Estádio Algarve, Zona Histórica de Faro e Zona Ribeirinha, entre 
outros, que poderão ser fonte de receita para a execução das referidas propostas.» 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos representantes da Escola 

Secundária Pinheiro e Rosa. 
 

Sr. Representante Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Miguel Dionísio - «Queremos 
saudar, desde já, o Presidente e todos os restantes aqui presentes. Queremos também 
agradecer esta oportunidade que nos foi dada de participarmos ativamente nesta assembleia, 
que tem como objetivo melhorarmos a nossa cidade e apresentarmos propostas para o 
mesmo. 
A nossa primeira proposta requer a criação de um circuito escolar de minibus. Este projeto  
pretende ajudar no transporte dos alunos para cada escola em particular. O objetivo é criar 
dois tipos de circuitos diferentes: dois para cada secundária. Os horários destes seriam 
ajustáveis tendo em conta o horário escolar das escolas em questão. 
É necessário que este projeto seja levado a sério e bem pensado. Há alunos que, para 
chegarem à Escola Pinheiro e Rosa, têm que apanhar dois circuitos diferentes, por exemplo, 
quem mora junto ao fórum, tem de apanhar um circuito para a EVA e daí outro para a escola. 
A nossa ideia consiste em criar um autocarro ou minibus que tivesse um circuito de chegada à 
escola e outro de partida. Assim, mesmo que a paragem do autocarro ficasse a cinco minutos 
de casa, os alunos saberiam que aquele autocarro iria direto para a escola e chegariam a 
tempo das aulas. Os horários de chegada à escola seriam cerca de cinco minutos antes de cada 
aula, e os de partida cinco minutos depois do intervalo, para dar tempo, para quem sai das 
aulas, de apanhar o autocarro. É importante a criação deste circuito, porque no caso particular 
da nossa escola, para além da má localização que tem, relativamente às outras duas escolas 
secundárias, têm também piores acessos. Para além disso, as outras escolas, mais antigas, 
estiveram em obras recentemente e foram renovadas. Isto faz com que no próximo ano, 
quando a nossa escola estiver a concorrer para receber novos alunos, estará em pé de 
desigualdade pois para além da má localização e mau acesso, também não tem instalações 
mais atrativas, apesar de não serem necessárias obras pois a nossa escola é relativamente 
nova.» 
 
Sr. Representante Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Alexandre Mendes - «A nossa 
segunda proposta consiste na elaboração de um plano de evacuação para a cidade de Faro, 
pois não sabemos se existe um plano como este para a nossa cidade e se existe, não temos 
conhecimento e pensamos que a população em geral não tem conhecimento. Portanto, precisa 
de ser amplamente divulgado, pois Faro, devido à sua localização geográfica, é uma zona que 
pode estar sujeita a uma catástrofe a qualquer momento. Pensamos que a população deveria 
estar devidamente informada ou pelo menos ter uma noção do que deve fazer no caso de se 
suceder um fenómeno como um sismo ou maremoto. Muito obrigado.» 
 
Sr. Representante Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Diogo Laranjo - «A nossa terceira 
proposta passa pela promoção de espaços verdes e zonas lúdicas da nossa cidade, como já foi 
falado por outras associações. 
Existe um sentimento geral entre nós, jovens, e não só, de que em Faro existe pouco para fazer 
fora de casa. As zonas lúdicas são poucas, os espaços como o Skate Parque, por exemplo, 
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deviam existir com maior abundância na cidade. De referir que este espaço, pelo menos nos 
últimos meses, não tem sido iluminado à noite, sendo que é ao fim do dia que muita gente tem 
disponibilidade de lá estar. Falo por mim, que tenho aulas até à seis da tarde e o meu tempo 
livre é depois das aulas. O espaço não é iluminado e não possibilita assim a sua utilização. 
Campos de futebol e basquetebol, zonas que chamem as pessoas para fora, que façam a cidade 
ganhar vida, são necessárias. Temos o exemplo do espaço verde junto ao fórum que foi 
dinamizado este verão, e como já foi falado também por outras associações, agora é uma das 
zonas ativas da cidade. 
Propomos também uma maior dinamização da Alameda, que sentimos que já não é o que era, 
isto é, a atividade lá realizada já não é frequente, se é voltamos ao que já foi falado, da 
divulgação que não é muita e se existe não chega até nós. Temos de criar outras alternativas, 
temos o facebook, a internet, tantos meios e mesmo assim a informação não chega. 
A baixa de Faro é outro dos problemas da cidade, sentimos que desde que o Fórum inaugurou, 
a baixa cada vez mais deixou de ser a baixa, se formos lá ao fim de semana é quase como um 
deserto, não devia de ser assim, é um dos espaços históricos da cidade e deveria ser feita 
alguma coisa para mudar isto. Ou seja, propor atividades na baixa de Faro, temos a Academia 
de Dança, temos músicos, artistas, coisas que podem dinamizar a baixa da cidade. A nossa 
terceira proposta passa por isto, pela dinamização dos espaços e zonas verdes da cidade.» 
 
 
Sr. Representante Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Emanuel Noivo - «A nossa quarta 
proposta é a criação de uma ciclovia em Faro. Como todos sabem, existe uma ciclovia, mas que 
se localiza maioritariamente por trás do Pingo Doce e não é segura, tendo em conta que há 
cães à solta naquela zona. Existe uma grande dificuldade das pessoas de atravessarem a 
cidade de bicicleta, que correm sempre o risco de sofrer um acidente. Por isso penamos que 
isso poderia facilitar o transporte na cidade de Faro e diminuir a utilização do automóvel e 
melhorar o ambiente. Esta é a nossa última proposta, obrigado.» 
 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos representantes da Universidade 

do Algarve, referindo a possibilidade de introdução de um tema para debate entre todos. 

 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Marcelo Guerreiro - «Nós temos aqui mais 
dois temas para introduzir, um é relativo à prática desportiva, saúde e bem estar. A prática 
desportiva é um tema que as organizações locais e nacionais não podem ficar indiferentes, 
têm de o assumir com grande importância. Uma prática desportiva regular e uma alimentação 
equilibrada são essenciais para a melhoria dos padrões de qualidade de vida e de saúde e bem 
estar. No momento atual verifica-se que os comportamentos sedentários são cada vez mais 
comuns, que os hábitos alimentares são cada vez menos saudáveis. E que a morte súbita por 
problemas derivados de obesidade e de falta de exercício se assume como uma das principais 
causas de morte dos jovens. A Associação Académica da Universidade do Algarve não fica 
indiferente a esta problemática, neste momento é a Associação Académica que assume toda a 
prática desportiva universitária, existindo cerca de 1500 praticantes inscritos nas várias 
modalidades que a Associação Académica disponibiliza e fazendo da Associação Académica a 
associação com mais praticantes na região. 
Desenvolvemos diariamente uma atividade permanente, tanto na atividade desportiva, como 
em campanhas de sensibilização de saúde e bem estar. Perante este vasto número de 
praticantes nas modalidades sentimos diariamente a falta de infraestruturas com horários 
disponíveis que correspondem às nossas necessidades. Sentimos ainda que em Gambelas 
existe um grande défice de infraestruturas pois temos um elevado número de praticantes que 
reside nesta zona. Notamos também que existe um número elevado de utilizadores de 
bicicleta, principalmente entre Faro e Gambelas e que não existe uma ciclovia na cidade. Neste 
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sentido, a Associação Académica da Universidade do Algarve vem por este meio propor o 
seguinte: a criação de um programa de saúde para jovens junto das escolas; criar um projeto 
com a Universidade do Algarve onde o curso de Dietética e Nutrição ensine os jovens a 
cozinhar de uma forma mais saudável; a criação de infraestruturas desportivas em Gambelas; 
a construção de uma ciclovia que ligue Faro a Gambelas e a promoção e potencialização da 
prática desportiva dos desportos aquáticos, que é algo que não está devidamente explorado 
aqui em Faro. 
Gostávamos também de deixar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente 
relativa à construção do pavilhão, que parece estar em fase de conclusão, mas isto já dura há 
anos e anos, e nós todos os dias sentimos necessidade de um pavilhão onde possamos realizar 
as nossas atividades desportivas e não temos.» 
 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Nelson Sobreiro - «Bom dia a todos, 
também queríamos propor a implementação definitiva do Parque de Feiras e Exposições, 
visto ser uma estrutura necessária ao Concelho de Faro, uma vez que o único parque de 
estacionamento que existe é o Largo de São Francisco, que não deve ser ocupado como 
acontece com vários eventos. A Associação Académica da Universidade do Algarve tem vários 
eventos que todos os anos têm uma despesa superior a 300 mil euros e esta estrutura que, 
para além de melhorar uma série de trabalhos de várias associações, instituições do concelho 
de Faro, vai também, se for bem gerida e bem implementada, possivelmente dar receitas 
diretas e indiretas ao concelho.» 
 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Bruno Pinto - «Olá muito bom dia, a 
Universidade do Algarve está dividida entre campus, um em Faro e outro em Gambelas. As 
redes de transportes não são as mais adequadas dado o horário estabelecido. Deixamos a 
proposta da criação do minibus Faro-Gambelas para os estudantes da cidade de Faro. 
Obrigado.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Este último ponto, relativo aos transportes, foi 
transversal a todas as bancadas. Perguntava-vos se têm sugestões, foi feita agora uma, 
provavelmente não está implementada por questões económicas, mas de facto esses são os 
temas sobre os quais nós devemos meditar, seguramente que Gambelas/Montenegro é hoje 
uma freguesia a crescer, para além do aeroporto, tem a Universidade do Algarve, a praia. 
Conjugando essa situação com a de Faro, a preocupação transversal com o problema dos 
transportes é perfeitamente visível e sentida por todos. Pergunto se têm alguma sugestão ou 
outra questão que queiram levantar.» 
 
 
Sr. Representante da Escola Secundária Tomás Cabreira, Ricardo Tavares- «Vou aqui 
explicar melhor a nossa proposta acerca da requalificação dos transportes da EVA. Como 
todos sabemos, cada vez há uma maior utilização do automóvel privado, o que está a provocar 
um grande engarrafamento, principalmente nas entradas da cidade. Falo por experiência 
própria, na Estrada Nacional 125, verifico que todos os dias há um grande trânsito. Pensamos 
que, se as pessoas utilizassem melhor os transportes públicos, em vez do transporte privado, 
diminuiríamos assim a quantidade de carros na cidade, já não seriam necessários tantos 
parques de estacionamento, não haveria tanta poluição e seria mais económico também. 
Achamos que o problema, como referimos anteriormente, se encontra no desconhecimento 
acerca das carreiras. Achamos que as pessoas não conhecem as carreiras, ou então que as 
acham muito complicadas. No outro dia fui pesquisar no site da EVA e só lá encontrei quatro 
carreiras. Sei que há outras, ou pelo menos já houve, mas não encontrei mais informação 
sobre elas. Assim, propúnhamos uma campanha de sensibilização junto dos centros de 
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emprego e das escolas, de modo a apresentar sugestões para a deslocação casa-trabalho, que é 
sempre o mais importante no dia a dia. Uma campanha, por exemplo, para sensibilizar um 
estudante que more perto do Fórum e vai todos os dias para a escola, na qual fosse sugerido 
que, para entrar às 08:30 nas aulas, ele deveria apanhar o minibus das 08:00, para chegar 
sempre a horas. Além disso, pensámos que seria melhor simplificar o serviço, não tanto a nível 
das rotas em si, porque elas já parecem estar muito bem conseguidas, mas a nível das 
paragens, pois todos nós reconhecemos que é difícil encontrá-las em Faro. Se começarmos a 
pensar, só nos lembramos de cinco a dez paragens, mas existem com certeza muitas mais. 
Também para simplificar, em vez de usarmos os números das carreiras, usaríamos as simples 
cores, como existe no metropolitano de Lisboa. Poderia existir a carreira azul, a vermelha, a 
verde e depois nas paragens haveria uma indicação com uma risca. Por exemplo, na paragem 
da Avenida 5 de Outubro, colocaríamos uma risca verde e outra vermelha, para informar que 
ambos os autocarros, o verde e vermelho, param nesta paragem. Por fim, isto estaria 
associado ao cartão que apresentámos há pouco, com o qual uma pessoa poderia utilizar tanto 
os transportes públicos da EVA, como pelos transportes fornecidos pela Câmara do Minibus. 
Simplificaria assim o serviço e o sistema, bastando o registo e a adesão do utente ao cartão. 
Obrigado.» 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal perguntou se alguém mais queria intervir sobre este 

assunto e passou à palavra à Universidade do Algarve. 

 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Eduardo Almeida - « Para justificar um 
pouco a nossa proposta da criação do minibus para Gambelas: atualmente as carreiras de 
transportes públicos para o Campus de Gambelas terminam às 22:00, que só encerra à meia 
noite. Como é óbvio, existe um desfazamento de duas horas, em que os alunos não têm acesso 
a transportes públicos para regressar a Faro. Nesse sentido, fizemos uma primeira proposta 
de criação do minibus para o Campus de Gambelas, que pudesse ser alargado até esse horário. 
Caso isso não seja possível, por motivos económicos, a nossa sugestão é que a Câmara 
Municipal de Faro articule com a empresa de transportes públicos e que veja a possibilidade 
de suprimir alguns horários, porque não faz sentido haver transportes durante o dia, de 30 
em 30 minutos para Gambelas, para se conseguir alargar o horário até pelo menos à meia 
noite.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Enquanto não houver inscrições, só queria 
introduzir uma informação que tem a ver com isto e que vai ter uma importância terrível, no 
bom sentido, na nossa cidade. Esperamos que a obra da variante a Faro possa ser concluída 
rapidamente, porque vamos seguramente ter condições para ter melhores transportes em 
Faro. Parte dos problemas de transporte têm a ver com o excesso de tráfego que há na cidade, 
é óbvio que essa situação vai diminuir bastante a partir do momento em que muitos dos 
carros que passam por Faro tenham alternativas e deixem de entrar na cidade. Este tem sido 
um drama ao longo dos anos, hoje é pena ainda não estar resolvido, por motivos económicos, 
está quase, o Senhor Presidente depois explicará melhor. Esperamos que possa ser resolvido a 
curto prazo porque vai seguramente ajudar a resolver alguns desses problemas. Querem fazer 
mais alguma intervenção sobre transportes?» 
 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Bruno Pinto - « Em Faro existe muito a 
prática de pessoas que andam de bicicleta e a cidade não tem condições de segurança, nem de 
comunidade para esta modalidade. É muito importante começarmos a pensar de uma vez por 
todas na construção de uma ciclovia entre Faro e Gambelas. Existem muitos estudantes que 
utilizam este meio para ir de Faro até Gambelas, seja por não terem carro, seja porque os 
horários das aulas não coincidem com os horários dos transportes públicos. Por isso achamos 
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que, conciliando aqui a problemática dos transportes, tendo em conta o excesso de carros na 
cidade e a importância da saúde e bem estar e da prática da atividade física, é muito 
importante que se comece a pensar seriamente na construção de uma ciclovia.» 
 
Sr. Representante da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Emanuel Noivo - «Indo ao 
encontro desta ideia das ciclovias, acho que seria mesmo uma forma de resolver vários dos 
problemas que foram aqui discutidos. A criação de ciclovias, como os colegas estiveram a 
dizer, poderia reduzir o tráfego que há na entrada de Faro, que causa mais tempo perdido. 
Para além disso, muitas das pessoas de Faro andam de bicicleta e gostariam de fazer mais 
desporto e a ciclovia permitiria essa prática. Para além de haver só uma ciclovia gambelas-
faro, poderiam ser construídas mais outras para mais locais, como o parque da Alameda e 
outros, para que as pessoas pudessem, ao mesmo tempo, fazer desporto, desclocar-se na 
cidade e em direção aos parques de lazer, permitindo o desporto ao ar livre, o combate de 
muitas doenças e a redução do tráfego. Dada a situação económica do nosso país, é mais 
importante reduzir a utilização do carro, para reduzir o gasto de combustível e reduzir custos. 
A ciclovia é mesmo uma opção que pode resolver muitos problemas. Obrigado.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - « Penso que, quando diminuir este trânsito todo 
na cidade, com a conclusão da variante, a situação das ciclovias poderá ser mesmo 
considerada. Faro tem algumas zonas que permitem uma fruição da bicicleta, esta 
mentalidade começa pela juventude, chegará seguramente à restante população. Costuma-se 
dizer que o nadar e o andar de bicicleta são coisas que nunca se esquecem. Apenas é 
necessário que as pessoas comecem de facto a voltar a esses bons hábitos. Algumas cidades 
portuguesas já fizeram um esforço nesse sentido. Sem falar nos países da Ásia em que, por 
razões económicas, o grande meio de transporte é a bicicleta, grande parte dos países da 
Europa Central e Nórdica dinamizou bastante esta questão, aliás, na Bélgica, na Holanda, na 
Dinamarca, em muitos desses países, em todas as ruas das cidades existem espaços e canais 
próprios para se andar de bicicleta. E são bastante rigorosos, diria que aqui seria mais 
perigoso implementar já essa medida, porque primeiro tem que se ensinar a população a 
circular nesses espaços. Lá respeita-se quem anda de bicicleta e quando lá vamos sentimos 
dificuldade ao conduzir, porque se o velocípede se apresentar pela direita, tem sempre 
prioridade. Nós não temos esse hábito, temos que o criar. Recordo Amsterdão à noite, a 
primeira vez que lá fui, há trinta anos atrás, só se viam bicicletas, era impressionante. 
Passados estes anos, presumo que continue a ser assim, mas a multiplicar por dois e por três 
porque cada vez há mais gente a utilizar esse meio. O Sr. Presidente terá seguramente 
novidades sobre este assunto. A prática desportiva já foi falada, já apresentaram algumas 
dificuldades e situações que gostavam de ver resolvidas. Ia lançar um tema para debate, a 
Praia de Faro. Falou-se da questão do parque de campismo e do estacionamento. Esta situação 
está hoje muito em discussão pública e falou-se também na questão da segurança.  
É sabido que o Algarve em 1755 teve problemas gravíssimos com o grande terramoto, 
estamos junto ao mar, numa zona sísmica, e questiona-se muito, não só a erosão da costa, mas 
também as situações que podem advir de uma erupção vulcânica, mais perto de terra, que 
possa dar origem a um maremoto.  
Pergunto se alguém quer falar sobre a praia.» 
 
Sr. Representante da Escola Secundária Tomás Cabreira, João Coelho - «Aproveitando, 
porque temos propostas que mencionam a Praia de Faro, penso que é melhor apresentá-las 
com mais pormenor. Uma delas é sobre o parque de campismo, nos termos em que está, não 
beneficia em nada a comunidade, apenas as pessoas que lá estão agora. Penso que é 
necessária a existência de um parque de campismo, se não naquele lugar, noutro local, porque 
qualquer zona balnear tem uma infraestrutura destas e Faro não tem. Outro problema é a 
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questão da segurança na Praia de Faro, como já foi mencionado, num eventual caso de 
evacuação ou no simples caso de ser necessário socorrer alguém. É necessário diminuir o 
tráfego e o número de carros na Praia, isto vem ao encontro da conversa anterior sobre as 
ciclovias. É necessário, não só uma ciclovia que chegue a Gambelas, mas uma que chegue à 
Praia de Faro. Cada vez mais as pessoas vão para lá de bicicleta ou de transportes públicos 
pois poupam tempo e também dinheiro. A nossa proposta é de certo modo radical porque 
passa pela instalação de parquímetros na Praia de Faro. As empresas e os residentes teriam 
um cartão, mas é de facto importante oferecer e apostar noutras alternativas. Ir para a praia 
de carro não deverá ser a nossa primeira ideia, mas sim a terceira ou a quarta. É preciso 
apostar nos transportes, como já foi aqui discutido, mas também num parque antes da praia, 
que existe mas está de certa forma incompleto, e na criação da já falada ponte pedonal e 
também da ciclovia para a Praia de Faro. É importante mencionar o facto de termos perto a 
Ria Formosa e um meio de transporte para a praia que é uma experiência muito bonita, o 
barco. É necessário apostarmos mais neste meio e na sua eficácia, porque é também uma 
maneira de mostrarmos o que de melhor temos e o que não existe em mais lugar nenhum, que 
é esta Ria Formosa. As nossas propostas vão contra a mentalidade da maioria das pessoas mas 
nós, jovens, estamos prontos para estas propostas e não somos contra elas. Obrigado.» 
 
Sr. Representante da Universidade do Algarve, Eduardo Almeida - «Aqui já foi abordada a 
questão do parque de campismo, da questão da segurança na Praia, eu acho que neste 
momento há que devolver a praia aos cidadãos. É caótico no verão ir à Praia de Faro, eu 
próprio, enquanto farense, por vezes tenho que procurar outras alternativas porque o 
estacionamento é muito pouco. Mas olhando para a perspetiva do parque de campismo, 
aquela infraestrutura não tem condições nenhumas, e nesse sentido poderíamos equacionar a 
possibilidade de transformar o atual parque de campismo num bom parque de 
estacionamento que poderia albergar imensas viaturas. Poderia ter ou não um parquímetro, 
mas neste caso a nossa sugestão seria que a empresa que explorasse o parquímetro 
financiasse uma rede de transportes públicos para a Praia de Faro, em condições, de forma a 
que um maior número de pessoas pudesse frequentar aquela que é a nossa praia.» 
 
Sra. Representante da Escola Secundária João de Deus, Carolina Roque - «A nível da 
segurança, todos sabemos do falso alarme de maremoto que houve há alguns anos e do caos 
que isso causou na Praia de Faro. Ninguém entrava nem saía da ponte, o trânsito ficou 
completamente parado e felizmente foi um falso alarme, mas no caso de ter sido real, poderia 
ter havido uma situação muito grave. Neste caso, pensamos também que por ser uma zona 
balnear, há perigos óbvios que podem decorrer daí e por ter uma elevada taxa de população 
idosa, devemos ter em mente que será sempre necessário, em casos de emergência, a 
afluência de ambulâncias à Praia de Faro e numa situação de trânsito pode ser muito 
complicado. Como zona turística, deve-se apostar também na limpeza da praia e na 
reestruturação do parque de campismo, tornando a praia mais atrativa para todos.» 
 
O Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Faro. 

 
Sr. Presidente da Câmara Municipal - «Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, prezados e distintos membros desta Mesa, eleitos locais, Magnífico Reitor, Forças 
Militares, da Marinha, da GNR, do Exército e naturalmente as demais entidades civis que estão 
connosco, desde o Corpo Consular, representantes da Administração Pública, desconcentrada, 
Autarcas das Freguesias e membros da Assembleia Municipal, a todos vós, uma saudação 
naturalmente pertinente, pelo facto de, numa forma institucional, digna, estarmos aqui a 
comemorar os 38 anos do 25 de Abril. Quero felicitar-vos por, em conjunto, termos 
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conseguido esta sessão diferente do figurino habitual e sobretudo com a participação de 
jovens que, de uma forma muito clara estão a pôr pontos de vista da geração deles sobre 
aquilo que é a vida da cidade. Não queria deixar de lembrar hoje um facto que é conhecido de 
todos, é que no dia em que se comemora o 25 de Abril, há um titular de um cargo público, 
neste caso, representante de Portugal no Parlamento Europeu, que faleceu ontem, e 
naturalmente que nós, como políticos, estamos aqui num dia que é comemorativo de 
democracia, e seria da minha parte um esquecimento lamentável se não fizesse referência a 
alguém que faleceu há poucas horas e que representou as suas ideias e as suas causas, na 
Assembleia da República, como titular de cargo público e também no Parlamento Europeu, 
onde estava em funções efetivas e que foram interrompidas deste modo. Portanto uma 
palavra e um sentimento de reconhecimento a Miguel Portas, tendo militado por causas 
diferentes daquelas que muitos de nós perfilhamos, mas é sempre alguém que parte cedo e 
parte num combate de ideias públicas, genuínas, sérias, ainda que diferentes de outras, mas 
respeitáveis certamente. 
Depois queria naturalmente dizer-vos que esta sessão foi pensada assim há algum tempo, pelo 
Conselho Municipal de Juventude, com o vereador que tem esse pelouro. Transmiti a sugestão 
ao Senhor Presidente da Assembleia e aos membros da Assembleia Municipal, digamos da 
Assembleia Municipal formal, da adulta, esta é a jovem. Foi acolhida a ideia e portanto é uma 
forma diferente, em vez de ser a mesma geração, as mesmas figuras e o discurso mais ou 
menos igual, a que naturalmente estávamos habituados, fizemos com que fossem jovens de 
outra geração a trazer pontos de vista e ideias para aquilo que é a gestão da cidade. E fazem 
isso de uma forma ingénua, no bom sentido, não está contaminada por crivos partidários, é 
genuína, é sentida e isso merece muito respeito. Depois a vossa geração é a que está, de facto, 
a terminar a formação escolar secundária ou no ensino superior. É uma geração que vai dos 
16, 17 anos aos 20 e poucos, digamos é uma geração que desponta para a vida profissional, 
está a criar ideias e um rumo na vida e a definir projetos para o futuro. É a geração da 
ambição, da utopia, genuína, da vontade de fazer coisas pela vida fora. Eu tinha exatamente, 
como muitos dos que aqui estão, a vossa idade no 25 de Abril, o de 74. Eu era aluno do Liceu 
João de Deus, na altura chamava-se Liceu Nacional de Faro. Nesse dia 25 de Abril, desci a 
calçada da 5 de Outubro ainda com uma configuração urbanística diferente, rodeado de um 
conjunto de colegas, saltitando em procura de notícias, porque só havia um canal de televisão 
a preto e branco, não havia internet, não haviam telemóveis. Nesse dia à tarde saíram dois 
jornais que vinham numas carrinhas de Lisboa e nós íamos procurar as notícias para saber 
alguma coisa e a televisão a preto e branco, só à noite já tarde é que informou alguma coisa 
sobre o que estava a acontecer. Essa foi uma realidade que nós vivemos e que naturalmente 
muitos de vós apenas têm essa referência histórica. Depois, no contexto atual, as vossas 
preocupações têm que ser enquadradas na situação em que vivemos, no contexto 
internacional e no contexto do país. Portugal, por circunstâncias várias, há quatro anos tem 
uma situação económica de penúria. A crise começou por sentir-se na Irlanda, depois na 
Bélgica, com alguns bancos e depois alastrou para vários países, Grécia, Portugal e outros que 
se sentem mais, a Espanha neste momento também. Isso acontece por razões que os vossos 
professores de economia explicarão, mas criou-se um crédito, uma circulação fictícia de 
moeda, criou-se um endividamento acima do produto real daquilo que era a produção, 
daquilo que era a geração de riqueza pelas populações. Criou-se de facto um défice em que os 
Estados se iam financiando cada vez mais para gerar um conjunto de benefícios aos cidadãos e 
ao mesmo tempo realizar obra pública. Isso assegura benefícios sociais mas não há produto, 
aumenta a dívida. Isto acontece quando se gasta mais do que aquilo que se produz, aumenta a 
dívida, isto acontece com uma família, com uma empresa ou com um estado. E foi aquilo que 
aconteceu. 
Hoje temos esse problema delicado para resolver, que alastrou por um modelo em que a 
Europa foi desenvolvendo os seus ideais e a sua expectativa, e por outros países em menor 
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grau. Não foi assim em todo o lado. Hoje há países do mundo em que a crise toca por efeitos 
do mercado internacional, mas não toca de igual modo a países que hoje crescem, a sua 
economia, quase a dois dígitos, ou seja, quase a dez pontos ao ano, enquanto que nós estamos 
numa recessão, ou seja, este ano produz-se menos que o ano passado e há mais gente 
desempregada que o ano passado. Há uma quebra daquilo que é a produção ativa do país, da 
produção de riqueza, da produção de bens para alimentar a economia e o bem estar das 
populações. Depois, perante esta situação, que alguns de vós conheceis, os que são da Escola 
Tomás Cabreira e da Escola João de Deus, têm perante os vossos olhos 25 milhões de euros de 
investimento, na remodelação desses edifícios, feito com crédito bancário que será pago por 
todos nós, durante muitos anos e com dificuldades consideráveis. As escolas careciam de 
investimento, de remodelação, todavia seria possível tendo feito com menos alguns recursos, 
assim teremos que pagá-los, porque é dinheiro dos bancos e que foi emprestado em 
circunstâncias delicadas. Portanto são vocês que veem melhor do que ninguém esse exemplo 
prático, em vez de estar a explicar questões de economia pública em termos teóricos. Depois, 
o que é facto é que o país atravessa neste momento dificuldades consideráveis. Há 
precisamente um ano tivemos que pedir ajuda a fundos internacionais porque estava em 
causa o pagamento dos salários aos funcionários públicos, às forças militares, assegurar as 
funções de soberania do Estado e manter alguns outros serviços em funcionamento. E por isso 
houve uma entrada que aponta para cerca de 80 mil milhões de euros, faseadamente, de uma 
forma que até 2014, o Estado Português vai ter injeções de capital para manter as funções 
gerais da Administração Pública em movimento. Isso leva a um corte do investimento, não 
realizar equipamentos nem obras, e durante muitos anos, mais do que uma geração, terá que 
pagar aquilo que se fez antes do tempo e temos que pagar com juros e amortizações. É isso 
que se faz quando pedimos um empréstimo, durante uma geração, geralmente, fala-se numa 
escala de 25 anos. Nós coexistimos com três gerações, habitualmente em vida, por vezes 
quatro, mas é este o ciclo de vida de uma geração, que leva à reprodução das famílias e das 
gerações enquanto tal. 
Depois, esta é a situação geral do país e há uma situação específica no Algarve. Tenho dito nos 
últimos dias, a colegas meus, outras câmaras municipais, aqui internamente aos dirigentes, e 
aos serviços públicos onde trabalho e onde tenho relações, que é bom que tenhamos noção de 
que o Algarve tem um problema adicional ao problema nacional. A economia do Algarve, em 
que muitos de nós nascemos, era uma economia que crescia de ano para ano, baseada numa 
fileira em que o Algarve se especializou. O aeroporto abriu há 40 e poucos anos, em 1965 e 
desde que abriu o número de pessoas que vêm para a região aumentou sucessivamente. Neste 
momento o aeroporto movimenta cerca de 6 milhões de pessoas por ano. Nós somos 400 mil 
residentes, no aeroporto passam doze vezes ou treze vezes o número de habitantes que o 
Algarve tem. Além daquilo que são as entradas por outras vias que não apenas aeroportuárias. 
Significa que criaram 150 hotéis de qualidade no Algarve no espaço de 30 anos e criaram-se 
muitos loteamentos, moradias, moradias secundárias, gente de uma classe média, de uma 
classe nacional ou internacional, vinda da suíça, da França, do Porto ou de Lisboa, que queria 
ter a segunda casa no Algarve à beira mar, numa encosta com boa vista. Isso gerou um 
crescimento considerável da construção, em que as empresas no ramo imobiliário, desde a 
produção à mediação, todos os serviços colaterais, foram ganhando na economia do Algarve 
um peso considerável. Entretanto, a partir de 2008 e logo no fim de 2007, com a crise na 
Irlanda, que tinha aqui um peso grande no investimento imobiliário no Algarve, começou a 
cair. Hoje muita gente tem fogos para vender, tem encargos com o banco, não têm maneira de 
se safar dos encargos bancários. Os bancos não querem, evitam ficar com o património 
imobiliário em mão, porque não têm mercado para realizar moeda a curto prazo e criou-se um 
problema terrível na economia da região. Ao ponto de, o top da produção de licenças 
urbanísticas no Algarve foi o ano 2007 e neste momento a média dos municípios está a 
produzir neste primeiro trimestre, um décimo daquilo que produzia em licenciamento 
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urbanístico relativamente ao mesmo período de há cinco anos atrás. Não é uma quebra de 
10%, nem de 20 ou 30, é uma quebra de 90%. Isto significa que os engenheiros, arquitetos e 
consultores estão com pouco trabalho, que nos cofres dos municípios não entra receita e não 
entrando receita é difícil realizar investimentos ou manter serviços básicos a funcionar. Este é 
um problema que a vossa geração, que está à beira da vida profissional, conhece de uma 
forma que nunca antes tinha conhecido. Nós fomos habituados a fazer os orçamentos nas 
empresas, nos municípios, nas universidades, sempre como referência o ano anterior e mais 
alguma coisa, numa ótica de crescimento continuado e sustentado. Não é assim que acontece 
agora. Depois, é verdade também que a economia privada não está com uma atividade 
considerável, e no Algarve temos um problema mais acentuado do que no resto do país. 
Estamos a produzir na economia real, por um indicador que os municípios têm e o estado 
também, que é o IMT, Imposto Municipal de Transações. Quando duas pessoas combinam 
fazer um negócio vão a um notário, mas este pergunta se, antes de se fazer a escritura, têm 
conhecimento do pagamento de IMT. Isso é um pagamento que se faz nas finanças antes de 
ser fazer um negócio de compra e venda. Neste momento o Algarve está a receber menos 
entre 60 a 70%, do que recebia há cinco anos, o que traduz movimentos da economia real, e a 
nossa quebra é o triplo daquilo que acontece a nível nacional. Ou seja, aqui o imobiliário está 
numa crise mais acentuada do que está em Portugal, em termos globais do país. Isto traz-nos 
problemas complicados e traz problemas à cidade de Faro. Faro é uma cidade essencialmente 
de serviços, é o principal centro urbano da região. Produz para a economia a prestação de 
muitos serviços às populações e entretanto tem uma administração pública considerável, ou 
serviços, que não sendo da administração pública, são das empresas, associações 
empresariais que aqui prestam as diferentes atividades à economia da região. Faro tem 
naturalmente a Câmara Municipal que interage no tecido económico local e este município 
está endividado consideravelmente. Houve um período que também fez mais despesa do que 
receita e essa diferença entre despesa e receita acumulou-se sobretudo na década anterior e 
gerou um efeito de cerca de 70 milhões que têm que ser pagos. 30 milhões de curto prazo, que 
são faturas a vulso, algumas com vários anos, ou 30 e poucos milhões de crédito bancário têm 
que ser pagos a longo prazo. Isso gera encargos anuais de 3,5 milhões, só o crédito bancário 
que tem que ser pago, mais o estádio que gera 1,2 milhões de encargos anuais permanentes. 
Essa é a nossa realidade enquanto empresa municipal, enquanto empresa que é o município, 
que tem, digamos, o Conselho de Administração, é a sua câmara, que são 9 pessoas e os 
serviços que superintendem. Essa é a nossa dificuldade em realizar neste momento o 
pagamento da dívida e ter disponibilidade de dinheiro para fazer poupança, pagar o 
funcionalismo do serviço e ao mesmo tempo gerar novos equipamentos na cidade. Com a 
quebra de receitas de IMT, a quebra de receita de imobiliário, junta-se agora um conjunto de 
problemas que são a própria ótica com que o governo olha os municípios. Temos um 
problema que deriva da economia geral e do movimento daquilo que é o investimento e a 
relação entre os privados, e temos um segundo problema que é o facto do governo não estar 
sensibilizado para os problemas específicos dos municípios, das universidades e quiçá da 
administração pública hospitalar. No ano 2011, no segundo semestre, foi feito um corte àquilo 
que estava no Orçamento de Estado para os municípios em termos de transferências. Foi feita 
uma redução àquilo que tínhamos assumido como valor efetivo aprovado. Depois no 
Orçamento de Estado 2012 é feito um segundo corte reduzindo ainda mais aquilo que era 
nossa expectativa e com a qual criávamos os nossos orçamentos. Foi publicada, há dois meses, 
uma chamada Lei dos Compromissos que altera o conceito de gestão de Administração 
Pública que era feita na base do cabimento, da expectativa de receita, e altera esse conceito 
para a disponibilidade de tesouraria. Não havendo dinheiro em caixa não pode haver fatura. O 
que significa que neste momento paralisa boa parte dos serviços públicos, das universidades, 
das câmaras municipais e outros. Depois, não contente com isso, na passada semana, o 
Governo, sem avisar ninguém, publicou no Diário da República a retirada de mais 5% do 
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dinheiro aos municípios, do IMI, ou seja, no dia 20 de maio, nós receberíamos 4 milhões de 
euros para pagar dívidas e realizar muitos equipamentos e conservação de outros pela cidade, 
vamos ter menos 200 mil euros que seriam necessários para pagar compromissos que temos 
porque o governo mandou retirar esse dinheiro ao Município de Faro e a todos os outros, o 
que achamos ingrato, perante quem tem um orçamento feito, aprovado e conta com aquilo. 
Depois, para além destes dramas de estrangulamento financeiro, há um distúrbio naquilo que 
é a gestão do território. Há uma identidade, uma cultura, uma herança, feita no nosso BI, no 
nosso código genético ao longo de muitas gerações. Tem a ver com a nossa relação com o 
território, com as freguesias, com os municípios com os quais nos identificamos. Neste 
momento há uma saga da parte da Administração Central, do Governo, no sentido de alterar a 
geografia do país, de uma forma que não se percebe para quê, nem em que medida é que isso 
contribui para o défice público em termos de redução. Isto perturba as pessoas e as 
instituições. Depois, criou-se também nas próprias câmaras municipais, uma ameaça sobre os 
seus dirigentes, quando lhes é exigido mais serviço, mais responsabilidade. É feita uma 
intenção legislativa, que será aprovada esta semana, ao que consta, para desorganizar os 
serviços municipais. Reduzir o número de dirigentes, destituí-los de um conjunto de regalias e 
de vencimentos que serão reduzidos e exigir mais serviço. Trabalhar em equipas assim não é 
motivador, pelo contrário, não é adequado aos tempos que correm e não é uma forma de 
ajudar a resolver os problemas. E isto é o contexto em que nós trabalhamos. 
Posto isto, o que é que pode fazer uma câmara municipal? Deve fazer com que os serviços 
funcionem, deve pagar dívidas e deve realizar a conservação e a produção de novos 
equipamentos. Pôr a funcionar, tentaremos fazê-lo, é o que fazemos, é o que no dia a dia 
pugnamos, embora com as dificuldades de se ir reduzindo o vencimento às pessoas, ir 
pedindo mais, o que é um sacrifício terrível, e quando eles são cada vez menos, os contratados 
não podem ser renovados, temos que fazer o mesmo ou mais com menos pessoas, menos 
remuneradas e com menos estatuto de função dirigente. Muitos de nós que entramos na vida 
política, há dezenas de anos atrás, não contávamos que este fosse o cenário de vida real no 
tempo que corre. Vejam quando se desce drasticamente a receita, como é que se faz poupança 
para pagar a dívida. É aconselhável a todos aqueles que pensam de maneira diferente, que 
ponderem, quando há receita, deve-se equilibrar, tanto quanto possível, o orçamento e não 
gerar dívida. Quando a receita cresce, dá mau resultado em algum momento e paga-se caro, 
como é o caso agora.  
Em relação a equipamentos, escolho dez das vossas observações que parecem as mais 
relevantes, sem prejuízo de outras. Desde já quero agradecer a forma como puseram as vossas 
ideias, tomámos nota de tudo e até fica gravado e em detalhe, depois explicarei a alguns de 
vós as sugestões que fizeram, que são benvindas e que nos ajudam a pensar e a tentar 
encontrar soluções para os problemas que colocaram e da maneira como os abordaram, que é 
o vosso sentimento claro e honesto. Dez objetivos ou dez preocupações centrais que 
colocaram e que irei comentar, para não ser muito excessivo nas minhas palavras. Noto 
também um pormenor, é que falaram essencialmente da cidade, dos problemas da cidade. 
Ninguém falou de Estoi, de Santa Bárbara, de Bordeira, por ventura falaram no Montenegro, 
com a questão das ciclovias em Gambelas, pouco se falou da Conceição. Ou seja, grande parte 
das vossas preocupações são, o casco urbano, a cidade, a urbe, a inter-relação que se faz 
dentro da cidade de Faro, onde é o vosso quadro de relação, onde são as vossas escolas, o 
vosso local de trabalho ou de estudo e onde é essencialmente também a residência de grande 
parte de vós, como é óbvio, a cidade neste momento tem 80% da população do concelho. 
Ciclovias, a baixa, zonas verdes, transportes, parque de feiras, estacionamento, zona 
ribeirinha, pavilhão, praia, a variante de Faro e empreendedorismo. 
Sobre cada um destes pontos, de uma forma objetiva, posso dizer-vos como as coisas estão, o 
que é possível e o que é que se poderá fazer. 
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A ciclovia é um objetivo óbvio do futuro. Nós fomos maquinados na nossa vida a pensar em 
carros, em abastecimento de carros e fazer a vida na base de 15m2 que eram nossos, com 
quatro portas, púnhamo-nos em qualquer lado e isso tinha a ver com estatuto, ter o carro era 
um estatuto na vida. Hoje isso não é assim em boa parte dos países e não é assim cada vez 
mais entre nós. A mobilidade das pessoas pode-se fazer com uma bicicleta, que ocupa apenas 
meio metro quadrado. O espaço público é de todos e é escasso o espaço urbano. Depois é a 
questão da poluição, das emissões, da fisiologia cardiovascular e outras vantagens saudáveis. 
Nós temos 12 troços de ciclovias em discussão no concelho de Faro. Troços feitos, troços em 
projeto, troços em concurso e troços a serem ainda alterados e traçados. A envolvente do 
aeroporto está feita, há aqui troços envolventes da cidade que estão feitos, embora com 
dificuldade de conservação. No chamado Parque Ribeirinho, que falarei a seguir, também há 
uma zona que já está em fase de adjudicação, que envolve cerca de um quilómetro. Há neste 
momento seis propostas em debate desde há dias para escolher a melhor proposta e adjudicar 
a obra. Depois, há na envolvente do aeroporto, um projeto que foi adjudicado há dias, e há 
outro troço que temos agora dificuldade na relação para Gambelas, tem a ver com a Lei dos 
Compromissos, pois não podemos assinar o contrato sem fazer prova de pagamento nos 90 
dias subsequentes e essa é a delicadeza. Depois há uma questão meramente técnica, na 
passagem sobre a chamada 125-10, que é a estrada que liga Pontes de Marchil ao Aeroporto, 
que é fazer a travessia por baixo dessa estrada, a seguir a umas instalações do ramo 
automóvel. Estamos a ver com particulares para conseguir essa solução, porque ir para um 
bonito parque ribeirinho e depois circular com as bicicletas no centro de Montenegro e 
naquela rotunda perigosíssima, não é recomendável, de maneira que estamos a tentar 
encontrar uma solução com particulares para conseguir passar por baixo da 125-10 e alterar 
o traçado que inicialmente se pensou, para poderem atingir a Universidade de bicicleta. 
Há outros traços urbanos que estão a ser pensados, até num estudo feito já há quatro anos, 
para, com alguma pintura e com alguma delimitação facilitar melhor, aqui no casco urbano, a 
circulação da bicicleta. Vamos por aí, é vontade deste mandato e de todos aqueles que forem 
autarcas nos mandatos seguintes, é uma questão óbvia da vossa geração ir por esse caminho. 
A baixa da cidade de Faro: como muitas baixas pelo mundo inteiro, os antigos centros 
históricos, têm hoje uma evolução que é igual em quase todo o lado. E porque é que existem 
associações de municípios com centro histórico, porque é que existem planos de recuperação 
das baixas através de mecanismos de financiamento de reabilitação urbana? Porque as baixas 
foram, até meados do século passado, os centros das cidades onde estavam as casas 
apalaçadas, as pessoas com poder, com opinião, o café tradicional, a média burguesia, etc. Isso 
alterou-se, porque a escala de produção do comércio alterou-se. As grandes superfícies, que 
são um paradigma dos anos 80, pelo mundo inteiro, na Europa e em Portugal também, não se 
podem instalar nas baixas. São casas feitas há séculos, com uma dimensão confinada a cascos 
urbanos limitados, e o grande conceito da grande superfície comercial não encaixa aí, encaixa 
na periferia, em qualquer parte do mundo. Esse novo conceito de comércio dos últimos 30 
anos, polivalente, polifacetado, cheio de ofertas variadas, tem uma necessidade de metros 
quadrados que dificilmente encaixa num centro histórico consolidado, num caso urbano 
fechado. Tirando casos pontuais de uma ou outra loja, é nos grandes espaços periféricos que 
há esse consumo de metros quadrados enorme para criar grandes atrações. É assim em todo o 
lado. De maneira que se cria uma dicotomia entre a baixa clássica e a nova área de atracão 
comercial, que oferece estacionamento em quantidade e que oferece um conjunto de 
polivalências de espaços comerciais que não são possíveis nos cascos fechados. E lançou-se 
esse problema, que não tem uma solução fácil, como dinamizar aquilo que tem uma tendência 
a ficar em crise perante outras ofertas e oportunidades, tem de ser pela diferenciação. Isto é o 
combate da pequena mercearia em relação à grande superfície, é encontrar soluções na 
qualidade, no horário, no afeto, nos serviços complementares, para fazer concorrência à 
impessoalidade e ao sentimento abstrato com que são tratados os clientes noutros espaços. É 
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pela imaginação que as coisas têm que se conseguir, não é pela proibição das grandes 
superfícies. Temos é que encontrar soluções, obviamente a reabilitação urbana, que é difícil 
encontrar dinheiro público para alavancar isto nos tempos que correm. Estamos a fazê-lo com 
isenções variadas mas não é fácil introduzir grande dinheiro público para alavancar a 
recuperação desses espaços. 
Zonas verdes: a cidade carece de muitas. De facto, um pequeno espaço verde que se arranjou 
na zona das figuras, tem a atracão que tem, temos outros pensados mas a escassez de verbas é 
relevante. E neste momento estamos com um problema perante o Tribunal de Contas, não sei 
se vamos ter a viabilidade de manter o atual contrato de prestação de serviços nos espaços 
verdes, nos mesmos moldes em que tem funcionado nos últimos tempos. Vamos ver se isso 
corre bem, senão temos um sobressalto com um conflito de contratação de pessoal que 
legalmente é complicado, para manter os espaços verdes que temos em boas condições. 
Todavia, a boa notícia é que Faro pode vir a ter mais alguns hectares de espaços verdes se for 
adjudicado dentro de dias o Parque Ribeirinho, que pelo menos até à zona do teatro até à 
Pontes de Marchil, ficará com um novo jardim público em boas condições. 
Transportes: a questão dos transportes é uma questão que apela a todo um conceito de 
mobilidade que passa por um conjunto volumoso de pessoas terem que se deslocar para o 
mesmo sítio, ou para sítios variados, num curto período de tempo e todas à mesma hora. Ou 
seja, são os fenómenos dos movimentos pendulares, precisamos de levar muitas pessoas, dos 
locais de residência aos postos de trabalho, das 07horas às 09 horas da manhã e trazê-las de 
volta das 17horas às 19 horas da tarde. E aqui é o apelo da mobilidade que se faz. Quando o 
caminho de ferro chegou a Faro, há 110 anos, não havia hospital, nem universidade e escolas 
da rede pública como há hoje. Havia a Tomás Cabreira e o Liceu, havia outra escola aqui ao 
lado onde estamos, digamos que o corredor de transportes era este. O caminho de ferro não se 
mudou, está no mesmo sítio há 110 anos e a cidade mudou-se, criou novas atracões. Depois, 
os transportes públicos rodoviários foram em Faro implementados nos últimos 50 anos sem 
concurso. A primeira vez que se fez um concurso para os transportes públicos urbanos foi há 
dias, a Câmara aprovou na passada quarta feira a contratação desse serviço, em novas 
condições em relação às anteriores e vamos ter algumas alterações nos circuitos, nos horários, 
na informação. Neste momento os transportes são clandestinos, ou seja, quem for procurar 
horários, traçados, circuitos, não encontra. Isto vai alterar-se dentro de semanas, bem como 
toda a sinalética urbana através de um contrato que foi também assinado há poucas semanas 
e que vai introduzir nova sinalética em toda a cidade. 
Parque de Feiras: Faro não tem, como capital regional, um centro de congressos, hotelaria de 
qualidade, uma doca, uma marina, um parque de feiras. Isto era fundamental para uma capital 
regional como é Faro e não tem nenhuma destas coisas. Nem a Câmara tem orçamento para 
agilizar amanhã e algumas delas têm que ser feitas por iniciativa privada, e neste momento a 
economia responde com dificuldade a essas iniciativas. O parque de feiras está pensado numa 
zona do Vale da Amoreira. Temos uma parte do terreno já cedida, estamos a tentar negociar 
uma outra, que a economia privada não responde facilmente a estes desafios do momento. E é 
por cedências de uma grande área de urbanização naquele espaço do Vale da Amoreira que se 
pode herdar para espaço público uma área onde pode haver a construção por parcerias com 
privados de um pavilhão, de um conjunto de pavilhões e instalações conexas, que gerem 
feiras, mercados, acontecimentos que tragam gente à cidade de uma forma permanente. Esta é 
a intenção, agora realizá-la com economia privada e economia pública no estado em que está, 
não é fácil. 
O estacionamento: o estacionamento é uma forma de gerir o espaço público, perante os 
desafios de mobilidade das pessoas. Classicamente, a tendência é para ter um carro e este 
ficar à porta de casa, mesmo que seja em cima do passeio ou em segunda fila. Este é o objetivo 
principal, ter o carro à porta do meu prédio, à porta do meu local de trabalho. Se todos 
pensarem assim, não há lugar para todos, tem de se introduzir o conceito de rotação e deixar 
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os lugares dos passeios para os peões. Se neste momento os meus amigos forem a algumas 
ruas aqui muito perto, a seguir ao Arco do Repouso, encontram lugares de estacionamento 
livres, a cinco metros de carros que estão sobre os passeios, e hoje não há estacionamento 
tarifado nessa zona, é feriado. Está criado um conceito que é este, põe-se o carro no passeio 
porque está ao pé da porta, existe um lugar vazio cinco metros à frente, mas isso é muito.  
Depois as baixas, que têm a sede dos serviços públicos, da administração local, serviços do 
Estado, empresas, etc, tem que haver rotação, porque se o trabalhador daquele local lá 
estacionar o carro, o cliente daquele serviço não vai lá, seja o local comerciante ou espaço 
público, de atendimento. Tem de haver rotação e isso faz-se em todo o Mundo e em todo o 
lado. Agora tem é que haver transporte público associado ao estacionamento tarifado e outras 
formas de mobilidade. Há dias criámos, há três semanas, uma nova coroa envolvente à coroa 
central que estava tarifada. Além disso, ficaram nove grandes parques gratuitos, disponíveis, 
com 2500 lugares, a cinco minutos a pé ou menos deste espaço que foi tarifado e servido por 
transportes públicos, embora não bem divulgados. Vão sê-lo, com horários que vão ser bem 
divulgados também. Todavia, qual é o resultado que temos disso neste momento: passando 
este período da Páscoa e de férias, o Largo do Mercado tem 56 lugares de estacionamento 
legais, 23 cartões de residentes atribuídos, sobram 33 lugares. Tem neste momento uma 
rotação média por dia de seis viaturas por cada lugar. Quer dizer que antes não tinha porque 
os funcionários da zona estacionavam lá o carro e ficavam ali o dia inteiro. Neste momento 
cada lugar é utilizado por seis carros, de 2 a 21 de abril, em média. Depois, o Largo de São 
Pedro é utilizado, por cada lugar, por dois carros em média por dia. A Horta do Ferragial, que 
tendo vários cartões de moradores e alguns não moram lá, a Rua Ramalho Ortigão tem uma 
taxa de ocupação de 120%. Não significa que estejam lá os 100% em todos os lugares e mais 
20 sobre os passeios, significa que ao longo do dia, há 1.2 de utilização de cada lugar, nesta 
fase inicial. Poderia dar-vos aqui mais exemplos destes, para provar que a rotação é um facto e 
que, naturalmente, estamos abertos a todas as sugestões e vamos analisar isso nas próximas 
reuniões, para melhorar tudo o que possa ser melhorado. Mas este é um facto evidente, a 
rotação é um objetivo nas regras de estacionamento. Tem é que ser associado com modos 
suaves, como se diz hoje em dia, de transporte, a bicicleta, o andar a pé, transporte público, 
etc. 
Zona Ribeirinha: a Zona Ribeirinha de Faro é das zonas da cidade com mais projetos, e com 
mais sonhos e ambições. E é de facto a cidade que melhores condições teria para ter um 
conjunto de equipamento náutico de relevo. Uma marina, docas, toda uma vida litoral, 
buliçosa, de empresas, de animação noturna, de lazer, de hotelaria de qualidade, de bem estar 
público para todos. E não tem nada disso. É uma lixeira quase completa de uma ponta a outra. 
Há toda uma zona abandonada que foi industrial até meados do século passado. Há projetos 
que estamos a tentar concretizar, em acordo com os principais titulares da terra, ex Torres 
Pinto, a Galp e a BP, que vamos ver se o concretizam e no dia 2 de maio vai haver mais uma 
reunião do Ministério da Economia, a ver se um projeto de remodelação completa daquele 
espaço do cais comercial tem o carinho do Governo e pode ir por diante. Em relação à frente 
da Doca, há também um processo que está em curso, estamos a ver se o IPTM, conjuntamente 
com a Câmara, pode lançar o procedimento. A semana passada tivemos uma reunião com a 
REFER para tentar envolvê-los também nisso, para o projeto ir por diante. O outro troço, as 
Pontes de Marchil, vai ter essa obra que vos referi e espero que se possa vê-la fisicamente, 
com empreiteiros no terreno, daqui a poucos meses. 
O pavilhão: é uma história como várias outras infelizmente no nosso território. Uma obra com 
sete anos, com procedimentos complicadíssimos nos tribunais, com falências, insolvências, 
conflitos variados e que dá um desgaste brutal, em tempo e em dinheiro, em relação àquilo 
que seria o normal circuito de execução de uma obra, que era lançá-la, realizá-la, vistoriar e 
receber. O pavilhão já foi vandalizado, já teve histórias pelo meio. Neste momento está numa 
empreitada final, que falta resolver a questão do pavimento e este tem que ser comprado pela 
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empresa construtora. Dei ontem o aval aqui na Câmara para a assinatura de um documento, 
ao ponto em que a economia está, tem que ser a autarquia a garantir ao fornecedor do 
pavimento, que o pagamento será feito em 75 dias, porque sem essa declaração, o fornecedor 
do pavimento não o entrega ao empreiteiro. Portanto, nós temos que arranjar compromissos 
em cascata perante os fornecedores das matérias primas para as obras, para haver garantia de 
que a obra se faz. Se tudo correr bem, aquele lado nascente da cidade pode ter, dentro de dois 
meses e tal, três coisas simpáticas, uma nova sede remodelada, com dignidade, do Motoclube, 
que é uma instituição curiosa da cidade, um novo posto de abastecimento de combustíveis, ao 
que parece, a preços bastante convenientes e o Pavilhão Desportivo, finalmente, ao fim de sete 
anos de obra e de quinze de sonho, tê-lo realizado. Pode acontecer dentro de poucos meses, 
antes do verão, espero bem. 
Em relação à praia, a Praia de Faro é algo que faz parte da memória coletiva de muitas 
gerações de farenses, é algo que naturalmente nos toca a todos enquanto destino, mas é uma 
língua de areia estreita, nalguns casos tem 40, 50 metros de largura, entre a água da ria e a 
água do mar, na maré cheia, são dezenas de metros nalguns casos. E a área circulável é de 1,4 
km, de maneira que é difícil injetar uma grande quantidade de viaturas, numa estrada que só 
tem 1,4 km e numa espessura que é aquela e não tem vias paralelas nem transversais. E há 
uma aptência normal de levar o carro para a praia. Neste momento os transportes públicos 
que servem a praia são péssimos, não são adequados. A ideia que existe para ali, até 
apresentada nesta sala no outro dia, vamos ver se as finanças públicas permitem isso, é 
realizar uma nova ponte, a qual só pode ser feita com estacionamento de retaguarda, para 
largas centenas de viaturas e com acesso público, obviamente, à praia. Com uma ponte que 
permita situações diferenciadas, do peão, da bicicleta e do carro. O pseudo parque de 
camoismo que existe na praia é uma situação que chegou a ser legal e normal há uma dezena 
de anos atrás. Foi tido como encerrado há quase dez anos, manteve-se lá uma equipa de dez 
pessoas da câmara que consumiam 150 mil euros por ano, as receitas eram ridículas. 
Entretanto foi declarado extinto esse trabalho desses funcionários municipais e foi entregue 
transitoriamente às pessoas que lá estavam, de uma forma precária. Abusaram, construíram 
galinheiros, alpendres, tabuados, zincados e outras barracas diversas. Foi-lhes dito que 
deviam tirar essas estruturas nos próximos dias ou cessaria o contrato, passando a ser um 
estacionamento público para todos poderem ir à praia no verão. Ainda ontem, eu e a 
vereadora que temos esse assunto em mãos, estávamos a transmitir às pessoas alguns 
detalhes, têm duvidas sobre a interpretação de uma Portaria que está no Diário da República, 
que diz que não podem haver pavimentos cerâmicos, coberturas totais dos lotes e outras 
coisas mais, está escrito, não é a minha opinião nem de qualquer outro. Ou cumprem ou acaba 
o procedimento, que é apenas válido por 60 dias neste momento. Aliás, já estão notificados 
disso. Se não colocarem aquilo em ordem, saiem todos. Se puserem a ordem, ficam lá e será, 
todavia, garantidamente, aberto ao estacionamento público, neste verão, aquele espaço, na 
totalidade, ou pelo menos em boa parte. 
Depois, a variante de Faro: é uma obra que foi lançada em abril de 2009, tinha dois anos de 
execução prevista, neste momento leva três e não está concluída. É uma obra com uma 
engenharia financeira complexa porque não é uma obra tradicional do Estado, como dono de 
obra, encomendada a um empreiteiro e paga em autos de medição conforme a evolução da 
obra. É uma obra em parceria público-privada com um concessionário e com uma engenharia 
financeira que assenta no seguinte: o Estado concessionou à Estradas de Portugal, EPE, que 
por sua vez lançou um concurso, que gerou um consórcio com três empresas, uma delas faliu 
recentemente, depois uma é espanhola, a outra portuguesa e aquilo assenta numa engenharia 
em que a obra seria feita com base em dinheiro dos bancos e começaria a ser paga no ano um 
após estarem concluídos os trabalhos e durante 30 anos. O que é que acontece, os bancos têm 
dificuldade em financiar a empreitada, o Estado não paga porque o contrato prevê que só paga 
quando estiver concluída, de maneira que se cria um impasse. Até porque o contrato foi feito 
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em 2007, com a taxa e os spreads dos bancos a um valor diferente do valor de mercado 
bancário agora. O que está em causa são negociações dos empreiteiros que restam, não 
falidos, com os bancos, para tentar encontrar uma solução. Eu acompanho quase diariamente 
em telefonemas vários, esse problema, e que poderá, dizem-me, no mês que vem, ser 
retomado o trabalho que está parado há cinco semanas. 
Uma última nota, e peço desculpa de ser por ventura tão palavroso, mas queria deixar uma 
ideia genérica sobre as dez questões fundamentais, a meu ver, que colocaram. Tem a ver com 
o empreendedorismo, as start ups, inovação, etc. Um desafio grande que vos faço, e que o 
Reitor comunga e que temos falado, e é o espírito da Universidade, da Câmara e de todos nós. 
A vossa geração é uma geração diferente da minha, eu sabia que, quando acabasse o curso, iria 
ter emprego, mais aqui ou mais ali. Os meus amigos vão acabar os cursos daqui a dois ou três 
anos, ou quatro ou cinco, e não sabem se vão ter emprego ou não. Neste momento em Faro 
existem 600 desempregados licenciados e existem 4200 pessoas sem trabalho em Faro, 
portanto vocês vão competir com esses 500 que já estão desempregados e que já estão a 
diligenciar solução para o caso deles. De maneira que têm que encontrar uma solução para 
passar à frente desses 500 que já estão na lista de espera. Este é o problema que se põe. Havia 
um tempo em que nos sentávamos à porta, mandávamos pelo correio uns currículos e alguém 
telefonava. Isso acontecia mais dia menos dia, agora não é assim, não vale a pena mandar 
currículos, nem mandar e-mails, têm é que ser os estudantes, os jovens profissionais a 
encontrar uma ideia, propô-la a alguém, ou com o colega do lado terem em conjunto uma ideia 
que possa vibrar e lançar e conseguir qualquer coisa, um micro-crédito, o apoio de uma 
qualquer entidade, um pé de meia da avó, e lançar qualquer coisa que vá por diante, porque 
sentarem-se à espera que alguém telefone para vos dar emprego, não é provável que aconteça. 
E esse é um paradigma que a minha geração não tinha e que a vossa vai ter de confrontar. E é 
a geração mais qualificada, a taxa de escolaridade de licenciados, como sabem, vai subindo 
felizmente e portanto neste momento, em 4000 desempregados, 500 são licenciados, o que 
significa que nós vamos ter que fazer pela vida. Por isso a escola, além de ensinar química, 
física, matemática, tem que ensinar a fazer empresas, a fazer planos de negócio, fazer a 
constituição de sociedades, saber declarar o início de uma atividade nas finanças, saber como 
é que se faz o arranque de uma atividade que gere qualquer coisa, que preste um serviço. A 
Universidade está a apostar nisso, nós sabemos que a Associação Académica também, várias 
associações empresariais, a Câmara, temos feito iniciativas várias em conjunto porque é aí que 
passa a ideia. Não devem acabar a vossa formação escolar sem perguntar a vós próprios: e 
amanhã o que é que eu vou fazer? Que ideia posso ter, que gere um negócio qualquer? Este é o 
desafio que se coloca perante vós.  
Muito obrigado Senhor Presidente.» 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos membros presentes na Mesa. 
 
 
Sra. Representante do Partido Socialista, Inês Morais Pereira - «Muito bom dia, os meus 
cumprimentos ao Senhor Presidente da Assembleia, ao Senhor Presidente da Câmara, ao 
Senhor Vereador da Juventude, aos restantes membros da mesa, a todos os eleitos locais aqui 
presentes, ao Senhor Reitor, entidades oficiais, ao público. Mas quero deixar aqui uma palavra 
muito especial de reconhecimento a estes jovens, que vieram aqui hoje a esta Assembleia de 
Jovens no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro. E quero deixar esta palavra de 
reconhecimento não só a eles que aqui estão hoje presentes, mas também a todas as 
associações de jovens que têm participado no Conselho Municipal de Juventude. 
Isso é um excelente sinal, é um sinal de que por mais difíceis que sejam os problemas, por 
maiores que sejam os desafios, teremos sempre uma juventude e portanto uma geração k 
mais tarde, amanhã, agarrará naquilo que são os problemas e os desafios e será capaz de os 
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analisar e de os resolver. E portanto, aqui hoje, e também em homenagem ao espírito do 25 de 
abril, ao grande espírito de esperança, deixo aqui uma palavra de grande reconhecimento a 
estes jovens e a todos aqueles que têm dado o seu melhor, não só na análise dos problemas, 
mas como também na proposta de soluções. O Partido Socialista naturalmente está com as 
preocupações e os problemas que foram aqui apresentados hoje e naturalmente que, com 
responsabilidade, ajudará a resolvê-los da melhor forma para que possamos ter a cidade que 
todos queremos e que para que possamos ter também o futuro que todos desejamos. Tal 
como disse o Senhor Presidente da Câmara, os problemas são vários e eu destacaria talvez um 
grande problema que nos aflige a todos, o desemprego e a emergência social. A Câmara 
naturalmente terá as suas responsabilidades e atuará naquilo que for possível para minorar 
estas questões, mas mais do que nunca, parece me que é com o contributo de cada um de nós, 
de todos os cidadãos farenses que poderemos levar a melhor sobre estes problemas e que 
poderemos efetivamente dar soluções, quer àqueles que nos estão mais próximos, quer 
àqueles que efetivamente terão que ser resolvidos no médio e longo prazo. A nós, juventude, 
aquela com a característica que sempre somos apelidados, da irreverência, temos hoje 
desafios muito mais complexos e não nos basta a irreverência. A irreverência, a inteligência e 
sobretudo, sabermos utilizar todos os recursos que temos ao nosso alcance, para que 
possamos dar o nosso contributo e construir o futuro que desejamos. E portanto, 
naturalmente, que dentro daquilo que são as ideias de empreendedorismo, inovação, 
proatividade, de contínua formação, aí naturalmente que a Universidade do Algarve tem um 
papel sobejamente conhecido e importante. É preciso deixar aqui, creio eu, em homenagem 
quer aos valores do 25 de Abril de 1974, quer em homenagem a esta juventude que aqui hoje 
está representada, é preciso deixar aqui um sinal de esperança. Os desafios são grandes, é 
verdade, os problemas são muitos, é verdade, mas se não tivermos esperança e se não dermos 
o melhor de cada um de nós, efetivamente não resultará. E portanto, como últimas palavras, e 
em homenagem àquilo que foi o grande, único trabalho de todos aqueles que fizeram o 25 de 
Abril de 1974, e em homenagem também a todos aqueles que aqui estão hoje, jovens, fica o 
sinal de esperança, a palavra de esperança e o contributo de todos será definitivamente a 
melhor forma para resolvermos e termos um futuro melhor. Obrigada.» 
 
Sr. Representante do Partido Social Democrata, Hugo Vieira: «Excelentíssimo Presidente 
da Assembleia, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Vereador da 
Juventude, Excelentíssimos Vereadores e demais eleitos, Excelentíssimos representantes dos 
demais partidos e forças políticas e não politicas, aqui representados, Excelentíssimos 
membros da Assembleia Municipal de jovens, Excelentíssimos membros da Assembleia 
Municipal de Faro, Excelentíssimas entidades civis e militares aqui representadas, minhas 
senhoras e meus senhores. Cumpre-me o PSD hoje de representar nesta Assembleia Municipal 
de Jovens comemorativa do 38º aniversário do 25 de abril de 1974. Hoje 38 anos volvidos do 
25 de Abril, as minhas primeiras palavras vão para os jovens que de uma forma cívica 
representam os seus pares nesta assembleia. Estes jovens, tal como eu, nasceram após o 25 de 
Abril, onde a liberdade, a democracia e a solidariedade são valores adquiridos. O legado que 
os agentes que realizaram o 25 de Abril é imenso, por isso hoje, cumpre aos jovens 
participarem ativamente na sociedade. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, 
cabe aos agentes sociais e aos agentes políticos promover a participação cívica dos jovens. 
Esta assembleia é isso mesmo, por isso muitos parabéns à Câmara Municipal de Faro e em 
especial à Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal, no âmbito do Juvfaro- 
Conselho Municipal de Juventude, ter trabalhado nesta excelente iniciativa. Cabe a nós, jovens, 
participar e mostrar à sociedade o quanto somos capazes de construir propostas para o bem 
comum e para bem da afirmação do nosso município. Foi isso que estes jovens fizeram aqui 
hoje e por isso estão todos de parabéns. Cabe aos agentes políticos e sociais fomentar a 
participação cívica, fomentar a consciência social entre a população para diminuir o défice da 
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participação eleitoral e o défice da participação dos jovens em associações formais ou não 
formais. O Partido Social Democrata, através da Juventude Social Democrata, assim o tem feito 
com o programa de formação para a participação em sociedade nas escolas, mostrando aos 
jovens que fazer política é tomar decisões, fazer política é o que fazemos todos os dias. Pois, 
também o Partido Social Democrata percebeu a importância da formação, escrevendo nos 
seus estatutos que no mínimo cinco por cento do seu orçamento tem que ser para formação. 
Preparar melhor os jovens é preparar melhor os desafios do futuro, é um sinal e uma 
preocupação ímpar no futuro de cada localidade, de cada região do nosso país. Cabe hoje aos 
jovens viver em democracia, mas cabe a cada um de nós saber viver em democracia, cabe a 
cada um de nós ser solidários com o mais próximo, cabe a cada um de nós ser solidários com 
as gerações futuras, pois hoje, nós jovens, hoje temos que pagar os erros das gerações 
passadas e responsabilidades em investimentos, quer no município, quer no país. Como 
jovens, cumpre apelar a que agora, exista essa solidariedade intergeracional, pois não 
podemos continuar com investimentos irresponsáveis claudicando assim o nosso futuro, o 
futuro das novas gerações. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, como jovem 
tenho esperança em Faro, tenho esperança no Algarve, tenho esperança em Portugal. Cumpre 
a nós, jovens, continuar a viver e valorizar os ideais da liberdade, da democracia e da 
solidariedade. Não tenho dúvida que vamos conseguir, pois temos um país cheio de história.» 
 
Sr. Representante do Partido Comunista Português, Ricardo Catarro - «Bom dia, Senhor 
Presidente, colegas de mesa, público, todos os jovens aqui presentes, hoje assinala-se o 38.º 
aniversário da revolução de abril, o 25 de Abril de 1974, o maior marco histórico na história 
recente de Portugal, pelas suas conquistas para o povo e para a juventude. Não só a liberdade 
de expressão, mas pela consagração de direitos, a educação, a saúde, a habitação, cultura e 
desporto, ao trabalho com direitos. A educação passou a ser pública, gratuita e de qualidade, 
com verdadeiro investimento, e o seu acesso massificou-se à generalidade dos portugueses, 
mesmo aos mais elevados graus de ensino, independentemente das suas condições 
económicas. As Associações de Estudantes tiveram liberdade de ação, representando a 
primeira experiência de vida democrática para milhares de jovens. A gestão das escolas 
passou a ser democrata, houve uma mais justa distribuição da riqueza, fim de salários de 
miséria, criação de salário mínimo nacional, de subsídio de desemprego e das férias pagas. 
Para além disso, a aposta na produção nacional e a consequente criação de emprego e de 
riqueza. Para além disso, os trabalhadores conquistaram o direito em organizar-se e lutar 
pelos seus direitos. 38 anos depois, os ataques a estes direitos multiplicam-se, cada vez mais 
violentos. A educação consagrada pública, gratuita, universal, democrática e de qualidade, 
cada vez menos corresponde a estes valores, fruto dos ataques da política de direita. Cada vez 
menos pública, com a privatização dos serviços públicos nas escolas, cada vez menos gratuita, 
com o aumento dos preços, por exemplo, dos manuais escolares ou das propinas, cada vez 
menos universal quando milhares de jovens vêm negado o seu acesso aos mais elevados graus 
de ensino por motivos, meramente económicos e anualmente dezenas de milhares de 
estudantes deixam de estudar pelos mesmos motivos. Quando a ação social escolar passa a ser 
uma esmola, que nem a todos chega e em vez de ser um real apoio. Cada vez menos de 
qualidade, com o aumento de número de alunos por turma, falta de funcionários e professores 
nas escolas, os cortes orçamentais no Ministério, por razões meramente economicistas, 
enquanto que aos grandes grupos económicos as regalias e benefícios mantêm-se. Cada vez 
menos democrática, quando há escolas onde se procura impedir a realização de RGAs. O 
estado da escola pública deve merecer repúdio da juventude portuguesa, rejeitando esta ideia 
das inevitabilidades. A educação é um investimento, um desenvolvimento social e económico 
do país e não pode haver desculpas nestes contextos para não se investir nela. Por isso, a luta 
dos estudantes por uma escola pública, gratuita, democrática e de qualidade tem de continuar. 
Bem como jovens trabalhadores, que não estão aqui representados, porque os jovens são 
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considerados pelo menos até aos 35 anos e só estão representados até aos vinte e poucos, mas 
também os jovens trabalhadores devem rejeitar estas políticas de precariedade, de 
desemprego, de alteração à legislação laboral, cortes de subsídios de férias e de Natal, que 
atiram os portugueses para as piores condições de vida desde 1974 e que condenam as suas 
aspirações, a sua emancipação, a uma vida digna e a ter um futuro. Hoje é mais importante do 
que nunca defender as conquistas da Revolução de abril e não esquecer que esta luta não foi 
um só dia, foram muitos anos, sob condições muito difíceis, mas que em de abril de 74 vimos a 
liberdade. Sim, é possível, lutarmos por uma vida diferente para os jovens, nunca esquecendo 
que a juventude teve e terá um papel importantíssimo na transformação da sociedade.» 
 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal - «Queria, antes de encerrar, dizer-vos algumas 
pequenas palavras, estamos a comemorar uma data ímpar na nossa história. Quem viveu estes 
útlimos anos do pós 25 de Abril e muitos de nós que aqui estamos vivemos antes do 25 de 
Abril, sabemos por experiência própria, os termos em que vivíamos, sabemos o país que 
tínhamos, sabemos o que mudou. Não vou falar do que está para trás do 25 de Abril, todos 
sabemos, é um tema inesgotável, mas hoje em dia com todos os problemas que sentimos, 
muitas vezes somos confrontados com afirmações como “o 25 de Abril foi mau, antigamente 
era melhor” e devemos ter em atenção esse tipo de afirmações. É evidente que não era 
melhor, é evidente que o 25 de Abril deu-se nesse dia como teria que acontecer mais tarde 
porque era insustentável a forma como se vivia, era insustentável uma guerra que já não fazia 
sentido na altura, eram insustentáveis os problemas sociais que vivíamos no nosso país. O que 
acontece é que no pós 25 de Abril, muito naturalmente viveu-se um período de euforia. Viveu-
se uns anos de estabilização e em 1985, de alguma forma, fomos levados todos nessa euforia. 
Com a entrada de Portugal para a Comunidade Europeia, de repente os problemas estavam 
todos resolvidos, tínhamos chegado a uma situação de estabilidade, de riqueza e de 
prosperidade que não iria mudar. Essa foi a imagem que nos foi dada, é a partir daí que 
aparecem os grandes investimentos. Hoje em dia é fácil olhar para trás e criticar os 
investimentos que foram feitos, principalmente com verbas de apoio comunitário, mas o que é 
facto é que esse foi um sentimento generalizado na altura e que nos conduziu até onde 
estamos hoje. Um dos medos, infelizmente, da atual crise, é termos, por necessidade, que 
voltar a pensar em termos de poupança, em termos de rigor. Mas este não é o momento de 
apontar o dedo, o momento é de solidariedade, de compreensão, de confiança no futuro. Mas a 
verdade é que nós, muitas vezes, fomos levados a fazer investimentos que eram situações não 
de âmbito local, por exemplo ao nível do municipalismo, mas de âmbito nacional. Eram 
grandes apostas que o Estado, através dos seus governos, queriam desenvolver e de facto, 
viveu-se um período em que não se pensou o que poderia vir. Todos aqueles que estão ligados 
ao municipalismo sabem que, nos últimos 15, 20 anos haviam regras para cumprir. Essas 
regras foram cumpridas, só que de macro-economia ninguém percebe a nível local. Os nossos 
governantes tinham definido metas que foram sendo cumpridas, haviam níveis de 
endividamento que eram cumpridos, só que ninguém sabia para onde estávamos a caminhar. 
Hoje em dia, espero bem que já tenhamos batido no fundo e que comecemos a entrar numa 
onda de recuperação, mas isto é um processo histórico. Portugal é um dos países mais antigos 
da Europa, nunca virámos a cara à luta, e de certeza, com esta juventude que aqui está e com a 
nossa disponibilidade e a nossa experiência, vamos ter que dar a volta.  
Os momentos são difíceis, mas não é apenas em Portugal, há vários países na Europa que 
estão com este problema, há outros que fingem não estar, mas estão. A atenção não é 
seguramente apenas para nós. O que é complicado é que, nesta aventura europeia, não 
dependemos só de nós. Antigamente, pedimos muito mais. Hoje em dia estamos muito 
dependentes de terceiros. Ainda vos quero dizer outra coisa, por situações profissionais, estou 
ligado a pessoas que muitas vezes faziam investimentos apenas em área imobiliária e hoje em 
dia há muitos empresários grandes neste país, que começam a querer fazer, por exemplo, 
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investimentos agrícolas. Vão aparecer grandes investimentos agrícolas, hoje em dia começa a 
ser normal começar a haver este tipo de preocupação. Houve erros no passado que devem ser 
corrigidos, e como disse há pouco, não vale a pena apontar. Era a Europa que nos conduzia a 
isso, eram as regras, provavelmente são regras para alterar, porque as coisas estão sempre a 
mudar e quando nós percebemos que há que mudar, temos que ter a coragem de o fazer. 
Portanto o 25 de Abril foi um marco tremendamente importante para todos, abriu-nos 
mentes. No dia na reunião preparatória desta assembleia, comentámos que era impensável no 
meu tempo de Liceu fazer uma reunião deste tipo. Nós dialogávamos com o Senhor Reitor na 
altura, mas não era seguramente um Reitor como o nosso, era outro tipo de pessoa, embora o 
Liceu de Faro tivesse um homem extraordinário como Reitor. Hoje em dia nós podemos estar 
aqui, podemos conversar, podemos ter opiniões diversas, podemos e devemos dar os braços e 
seguir em frente. 
Quero dizer-vos que fico particularmente contente com o que se passou hoje aqui, a Câmara, 
ao nível do Conselho Municipal de Juventude irá analisar, isto é uma sessão gravada, vão ter 
respostas seguramente a todas estas situações, eu disponibilizo-me, se o quiserem, para 
participar numa ou mais reuniões para esse fim. Espero que no futuro possamos ter, isto foi a 
primeira vez, mas que possamos ter mais reuniões deste tipo, não precisa de ser em 
cerimónias do 25 de Abril, podemos tê-las informalmente sempre que tal for entendido. O que 
é importante é estarmos aqui, é mostrarmos a nossa confiança no futuro e acima de tudo, a 
nossa confiança nos nossos jovens. Às entidades civis, militares, todos os que aqui estão, à 
Câmara, à Assembleia, agradeço a presença, muito obrigado pela vossa companhia e pelo 
enriquecimento que deram a esta sessão. Muito obrigado.» 
 
 
 
Tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, a qual depois de lida e 

aprovada irá ser assinada pelo presidente da mesa e pela Técnica Superior da Divisão de 

Desporto e Juventude designada pelo Presidente para secretariar a presente reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


