
 

 

 

 

Vítor Santos – Comerciante da Praia 

 

Qual a sua visão sobre os trabalhos de melhoramento das condições de acesso à praia de 

Faro? 

Acho que é necessário, faz falta. É mais uma via para as pessoas virem para praia, tanto a pé 

como de bicicleta vai ser mais fácil o acesso à praia e com mais segurança. E para quem vem 

de carro também é mais seguro, previne acidentes que poderiam ser fatais.  

  

A nível geral, o que vai mudar depois de concluídos os trabalhos? 

A nível geral vai ser mais fácil o acesso à praia. Vai haver mais gente a vir para a praia, eu 

entendo dessa forma, porque virão muito mais pessoas a pé e de bicicleta e o parque de 

estacionamento lá fora também vai ajudar muito os comerciantes e os utilizadores da praia. 

Porque vão deixar o carro e vir a pé e em segurança. 

 

Quais lhe parecem ser os principais efeitos das obras no dia-a-dia dos comerciantes da Ilha 

de Faro? 

Atualmente é mais difícil para as pessoas entrarem e saírem da praia. Muita gente que tem a 

hora de almoço para vir almoçar à praia se calhar não vem porque perde mais tempo para 

entrar e sair. E todos os comerciantes são afetados e estão a sentir essa dificuldade. Para não 

falar no fim-de-semana, que é um caos, para entrar e para sair. E há pessoas que evitam vir. 

 

Qual a mensagem que gostaria de deixar à Polis, entidade responsável pelas obras? 

Sejam breves e respeitem os prazos com que se comprometeram.  

 

 

 

 



 

 

Carlos Planeta – Utilizador da Praia  

 

Qual a sua visão sobre os trabalhos de melhoramento das condições de acesso à praia de 

Faro? 

O parque de estacionamento é positivo porque há poucos lugares na praia, e com o passadiço 

vai ser melhor para as pessoas virem a pé e dar um passeio, que é mais agradável do que 

andar de carro. A praia fica muito confusa com muitos carros, por isso vai aliviar a confusão. E 

as pessoas evitam andar às voltas à procura de lugar e depois chateiam-se, ficam aborrecidas e 

depois algumas vão embora. Antes havia parque mas não havia condições para as pessoas 

virem a pé.  

 

A nível geral, o que vai mudar depois de concluídos os trabalhos? 

Penso que vai mudar a confusão gerada pelas pessoas que andavam com os carros às voltas à 

procura de lugar. A partir daqui as pessoas deixam o carro e vêm a pé para a praia. É mais 

simples do que chegar aqui e não ter lugar e andar meia hora ou uma hora à procura de lugar, 

como várias vezes já me aconteceu e já tive de desistir e ir embora. E para quem está aqui na 

praia é ótimo porque há muito menos confusão e poluição.  

 

Quais lhe parecem ser os principais efeitos das obras no dia-a-dia dos utilizadores da Ilha de 

Faro? 

Atualmente fica complicado, é incomodativo para as pessoas, têm de estar à espera 3 

minutos… é o que diz nos sinais!! Acho que o timing das obras não foi bem pensado, as obras 

deveriam ter sido feitas a partir de Novembro, por exemplo. Agora já começou a fazer sol e as 

pessoas vêm para a praia, mais aos fins de semana, e já ouvi algumas a queixarem-se e a 

dizerem que tiveram de voltar para trás. 

 

Enquanto as obras estão a decorrer, o que poderão fazer os utilizadores da praia para evitar 

as filas de trânsito? 

Acho que quem tiver bicicleta pode fazer um pouco de desporto e usá-la para vir para a praia, 

quem tiver mota pode vir de mota. Sei que fica complicado porque nem todos têm moto ou 

bicicleta, são alternativas, mas o incómodo das obras vai estar sempre presente. 

 



Qual a mensagem que gostaria de deixar à Polis, entidade responsável pelas obras? 

Espero que concluam as obras e que fiquem feitas como deve de ser. 

 

Sugestão: 

Acho que devia ser feita uma contagem dos lugares de estacionamento da Praia e quando 

esses estivessem preenchidos, não deveriam ser permitidos mais carros na praia. 

 

 

  



 

 

 

 

Vladimiro Condado – Utilizador da Praia 

 

Qual a sua visão sobre os trabalhos de melhoramento das condições de acesso à praia de 

Faro? 

Não sei exatamente o que é que estão ali a fazer, já ouvi que estão a melhorar o pavimento, 

que vão fazer uma passadeira de madeira, o que é louvável para quem anda de bicicleta ou a 

pé. E vão fazer também um acesso para passar a água de um lado para o outro da ria para 

oxigenar a água em ambos os pontos. Disseram-me que estão a fazer um túnel debaixo da 

estrada para as águas passarem de um lado para o outro e oxigenar o outro lado da ria. Não 

sei se é tudo verdade, não tenho a certeza. Passadeira sim, essa situação do túnel para passar 

as águas, excelente, melhoramento do pavimento, excelente. É para o bem da comunidade 

Farense. Acho bem. Mas só espero que nunca nos tirem o prazer de entrar com o carro dentro 

da praia. E que nem metam parquímetros nem nada. Porque é das poucas coisas que a cidade 

de Faro tem para as pessoas desanuviarem. Se tiram isso e obrigam as pessoas a ir de bicicleta. 

Há dias que não apetece andar de bicicleta. Ou de Inverno, a praia está deserta, qual é o mal 

de ir de carro?! Também já ouvi dizer que só os moradores é que terão acesso com carro, isso é 

o mesmo que dizer que isto é uma praia privada. Espero que nunca acabem com o acesso do 

utilizador comum. Agora os melhoramentos, acho que sim, estava a precisar há muitos anos. 

  

A nível geral, o que vai mudar depois de concluídos os trabalhos? 

As obras vão criar um acesso à praia que não tínhamos, com segurança para quem vai de 

bicicleta e para quem vai a pé. Antes as pessoas iam na berma da estrada e era perigoso. O 

pavimento vai estar melhor, logo cria um melhor acesso também para os próprios carros e 

para as motas, acho que é positivo. Sobretudo, essa ponte de madeira que vão criar, acho que 

aí há uma grande vantagem. Eu, por exemplo, costumo ir de bicicleta para a praia com a 

minha filha e em vez de ir sempre a controlá-la, ali já vou mais tranquilo, é uma grande mais 

valia, sem dúvida. Também é bom para poder ir a apreciar a paisagem e tirar fotografias 

tranquilamente. 

A praia vai sempre encher; qualquer praia de Portugal, nos meses de Julho e Agosto está 

sempre cheia, seja a Praia de Faro, seja qualquer outra. O que pode acontecer agora é que as 

pessoas vão à praia deixar a família, depois vão estacionar o carro e voltam a pé. Foi o que já vi 

noutros anos acontecer porque o parque já existe há algum tempo, embora não tivesse boas 



condições. O problema é que muita gente pensa “eu faço praia aqui, então quero estacionar o 

carro aqui” e isso não dá em Julho e Agosto quando a praia está cheia. São meses fortes, são 

meses de Verão e não dá. Por isso deixem o carro longe e vão andando a pé, já fiz isso várias 

vezes. 

 

Quais lhe parecem ser os principais efeitos das obras no dia-a-dia dos utilizadores da Ilha de 

Faro? 

Transtorno, durante a semana, eu não vejo e posso dizer que vou lá todos os dias. Ao fim de 

semana acredito que posso provocar um pouco de transtorno, mas penso que não tem a ver 

em si com as obras mas sim com as condições geográficas da praia. Porque o que vejo que as 

obras fizeram é que estenderam a ponte. Só há uma via para entrar e para sair, só que 

anteriormente parávamos perto da paragem dos autocarros e agora paramos na curva. O que 

acontece é que em fins de semana, dias de sol e calor, no início da Primavera toda a gente vai 

para a praia e se uma pessoa for de carro tem que ir mentalizada que vai apanhar trânsito. 

Mas há horas para ir e há horas para sair. Se eu for de manhãzinha cedo é tranquilo, se eu sair 

ao fim da tarde é tranquilo. Nem toda a gente pode, é verdade, mas se vão de carro já sabem 

que vão apanhar trânsito, quer seja com as obras, quer não houvesse obras, porque tínhamos 

a ponte e iria ser exatamente igual. Eu lembro-me nos outros anos, de estar no Zé Maria e a 

fila ir até ao café do Hugo, ao fim da praia, e não havia obras nessa altura, portanto acho que 

não tem muito a ver com as obras, é a minha opinião. 

 

Enquanto as obras estão a decorrer, o que poderá ser feito para tentar evitar a grande 

dimensão das filas de trânsito? 

A situação a melhorar é: aos fins de semana e feriados estar lá sempre uma patrulha da GNR 

para controlar o trânsito e não só, também para controlar as tensões que por vezes acontecem 

entre as pessoas e não se chegar a vias de facto, como já ia acontecendo no passado fim de 

semana. Porque as pessoas não respeitam os sinais luminosos e passam mesmo com o sinal 

vermelho, fazendo com que os carros se cruzem, não existindo espaço para passarem em 

ambos os sentidos.  

Se estiver mau tempo não se justifica, mas com tempo de sol é muito importante a presença da 

GNR. 

 

Qual a mensagem que gostaria de deixar à Polis, entidade responsável pelas obras? 

A obra tem de ser feita, por isso continuem o trabalho e reúnam as condições para conseguir 

executar o trabalho dentro do tempo previsto. 

Quando se adjudica uma obra, a empresa tem de estar perfeitamente preparada e ter 

capacidade para efectuar o trabalho a que se comprometeu. Não pode faltar material ou outro 

recurso porque isso vai comprometer o prazo de término da obra. 



 

 

 

Manuel Mestre – Morador da Praia 

 

Qual a sua visão sobre os trabalhos de melhoramento das condições de acesso à praia de 

Faro? 

Primeiro que tudo acho que os trabalhos deviam ter começado mal acabou o Verão. Em 

Setembro acabou o Verão, íamos entrar num período de época baixa, fora da época balnear, e 

aí deviam ter sido iniciados os trabalhos. A Pólis resolveu iniciar os trabalhos há um mês e 

pouco, o que sem dúvida vai afectar o período de Verão, não faz sentido. Das últimas 

informações que tenho, dizem que até dia 16 de Junho (não sei precisar bem) as obras vão 

estar terminadas, as obras na parte da estrada. Se for assim do mal ao menos, mas eu para já, 

duvido que isso vá acontecer. 

O que eu acho sobre as obras é que deviam ter começado mal acabou o Verão e assim 

evitavam-se estes atritos. Primeiro porque a população farense, durante o período de Inverno 

raramente vai à praia, com a afluência que houve por exemplo no último fim de semana, 

segundo, porque mesmo que a obra derrapasse quando chegássemos ao Verão ia estar 

concluída, terceiro, se estivesse concluída ia ser uma mais valia sem dúvida para todos os 

farenses o acesso à praia, porque aquela reta há anos que já é uma vergonha. 

 

A nível geral, o que vai mudar depois de concluídos os trabalhos? 

Quando aquilo estiver tudo acabado, eu acho que vai ser uma mais valia para a Praia. As 

pessoas conseguem-se deslocar a pé para a Praia sem o risco de serem atropeladas, podemos 

levar o nosso cão, podemos ir na nossa bicicleta, podemos passear com a família 

tranquilamente por um passadiço de madeira que penso que terá qualidade, senão não o iriam 

fazer. E portanto, isso vai ser uma mais valia. Continuamos a ter o problema da ponte, que 

deveria ter duas faixas de trânsito e o passadiço. Quando pensaram a obra, deveriam ter 

pensado, não em deitar aquela ponte a baixo mas se calhar fazer outro tabuleiro e depois a 

continuidade do passadiço que está a ser feito, até chegar mesmo à praia e não a acabar no 

início da ponte. 

Em relação ao estacionamento, vai ser bom mas há que pensar em duas coisas. Primeiro, se for 

para condicionar o acesso à praia de Faro, aquilo vai ser altamente prejudicial, porque temos 

que pensar que os comerciantes da praia têm 3 ou 4 meses para trabalhar, para fazer o 

dinheiro para manter as casas abertas durante o período de Inverno. Há espaços, sem querer 

estar a citar muitos nomes, mas como o Wax, o Elementos, o Havana, que são casas já de 

referência para qualquer pessoa, e que se não vão ter condições para trabalhar durante o 



Verão, onde todas as pessoas possam ter acesso à praia, vai ser um Verão perdido para eles. 

Restringir o acesso à Praia, dos farenses e das pessoas em geral, acho que é uma má política. 

A Praia de Faro tem mil e poucos lugares de estacionamento, não sei precisar quantos mas são 

mais de mil. Os portugueses em geral, só não levam o carro para dentro do centro comercial 

porque não conseguem; agora, imaginemos deixar o carro a 1,5 Km da praia e terem de ir a pé. 

Se colocarem o comboio turístico a andar consecutivamente entre o estacionamento e a praia, 

poderá ajudar e incentivar as pessoas a deixar o carro no parque de estacionamento. Senão, 

existir o comboio, mesmo com o passadiço de madeira, o farense e o português em geral se 

não consegue estacionar o carro ao lado da toalha já se vai sentir incomodado. Aquele parque 

de estacionamento, ou realmente é rentabilizado, por exemplo com a colocação de um parque 

para as autocaravanas de acordo com todas as necessidades que um autocaravanista tem, ou 

seja, ter um sítio para despejar as águas residuais, ter um sítio para lavar a sua autocaravana, 

ter um sítio para abastecer com água limpa e, eventualmente, porque isso faz-se na Europa, 

um sítio com um ponto de luz. Evidentemente que as pessoas, para terem acesso a isso, 

deveriam pagar, ou num sistema de moedas ou com alguém permanentemente lá, era mais 

um posto de trabalho e libertava-se a praia de Faro das autocaravanas. O problema das 

autocaravanas no Inverno não se põe muito, mas se continuarem a permitir a sua entrada 

naquele número a partir do mês de Junho não vai haver espaço para os carros estacionarem. 

Uma noite, já cheguei a ver aquele parque grande cheio de autocaravanas. Além disso, há 

caravanas que são autênticos autocarros, só que transformados em autocaravana (na semana 

passada vi lá um que tinha 4 tendas montadas em cima) e, quando fizemos o Surf & Wheels, 

queríamos por um autocarro na praia a vender comida e não nos foi autorizado. Temos que ser 

coerentes, não podemos permitir a entrada de autocaravanas pesadas dentro da praia e 

depois não deixar as associações locais fazê-lo. Essa coerência parte da parte da CMF e da 

parte da GNR, que deve atuar pelos meios legais. O sinal que estava na praia de “Proibido 

Autocaravanas” não existe no código de estrada, portanto as pessoas podem ignorar aquele 

sinal. 

 

Quais lhe parecem ser os principais efeitos das obras no dia-a-dia dos moradores da Ilha de 

Faro? 

Todas as obras nos afetam de alguma forma. Como morador, neste momento, a obra faz com 

que nós, que temos que vir para Faro trabalhar ou levar os miúdos para a escola, tenhamos de 

demorar mais tempo para sair da praia, mais 10 minutos mesmo de manhã, e para entrar 

depende do trânsito mas pode ser mais ou menos. Mas eu acho que isso é uma questão de 

comodidade porque as pessoas estão habituadas a viver ali e a que aquilo seja o paraíso, de 

entrar e sair sem que ninguém chateie durante o Inverno, portanto acho que isso é um mal 

menor.  

Mas ao fim de semana, acho que o que afeta realmente é não estar a GNR permanentemente 

presente no local. Posso dizer que no fim de semana passado eu tive 20 minutos a desempatar 

a ponte, a fazer de polícia. Eu é que desbloqueei aquela situação, quando a polícia chegou 

aquilo estava resolvido. Ao fim de semana, um pequeno descuido de quem entra ou de quem 

sai da Praia, faz com que aquilo fique completamente bloqueado. A única solução enquanto 



existir ali a obra, principalmente ao fim de semana, é estar a GNR presente, não há outra 

questão aqui. Os trabalhos têm que ser feitos, mas na parte da associação, do Clube de Surf de 

Faro, está-nos a prejudicar porque as pessoas estão a deixar de ir às aulas de surf porque 

sentem-se incomodadas com o trânsito ao fim de semana. Costumávamos ter à volta de 30 

pessoas na aula e na semana passada tivemos 15 num dia e 10 no outro. Tentámos sondar as 

pessoas para saber porque é que não apareceram e responderam que não estão para demorar 

45 minutos para sair da praia. Nós como associação estamos a ser prejudicados com aquela 

obra, devido também ao facto das pessoas serem acomodadas e não perceberem o porquê de 

não estar ali a GNR. 

Quanto aos comerciantes da praia, penso que ainda não sentiram muito a quebra, mas com o 

que os utilizadores passaram no fim de semana passado já começam a ponderar se vão à praia 

ou não. O que é impensável é aquela obra ainda ali estar durante a Concentração de Motos, eu 

nem quero pensar nisso. Mais vale restringirem logo a ida à praia, o que será um descalabro 

para os comerciantes, porque naqueles dias faz-se muito dinheiro, toda a gente sabe disto, não 

é?! 

Eu, como morador da praia, acho que aquilo vai ser uma mais valia e vai ser bom para todos. 

Segundo as maquetes que vi, o que está a ser feito não vai estragar a paisagem que temos ali, 

aquilo vai estar ecologicamente integrado, vai transmitir às pessoas uma sensação de 

segurança durante os passeios que fazem com a família ou não, vai melhorar o acesso à praia 

porque não vão só fazer o passadiço, vão arranjar a recta também. Portanto, eu acho que isso 

tudo é uma mais valia que, depois da obra estar concluída, vai existir sem margem de dúvida. 

 

Qual a mensagem que gostaria de deixar à Polis, entidade responsável pelas obras? 

Se a obra não ficar concluída até dia 16 de Junho, que a interrompam e que retomem a obra a 

partir de 15 de Setembro. Metam a estrada circulável e parem a obra porque não me passa 

pela cabeça termos um Verão com aquela obra ali. Eu sou completamente a favor de todas as 

coisas que forem benéficas para o meio ambiente, mas temos de pôr as pessoas em primeiro 

lugar. 

E sobre a questão do petróleo, cada pessoa tem a sua opinião e eu tenho a minha, se aquilo for 

para a frente é uma completa desgraça para o Algarve. Temos de pôr as pessoas em primeiro 

lugar. O nosso bem mais valioso é o sol, é o nosso clima, as nossas gentes, a nossa 

gastronomia. É aí que nós temos uma diferença, não precisamos de ter aqui uma prospeção de 

petróleo. Já houve um político que eu não vou dizer quem é, não é da nossa cidade, que disse 

que temos uma mente pequena e que devemos aproveitar os recursos que temos à nossa 

disposição. Pois, nós temos os maiores recursos que são o tempo, o sol e as pessoas; aquele é 

dispensável. 

Não podem prejudicar nem os farenses nem os comerciantes, com aquela obra, arrastando 

aquilo infinitamente. Nas vezes que perguntei na CMF, disseram-me que a obra vai estar 

concluída antes de 16 de Junho, eu não acredito, mas eu quero estar enganado. 

  


