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Caros concidadãos: 
passaram dois anos 
desde a nossa tomada 

de posse. O saldo é marca-
damente positivo. Um saldo 
apurado num percurso de 
transparência, muito traba-
lho, rigor e uma boa dose de 
diálogo e abertura. 

Desde logo, nestes dois anos, 
arrumámos a casa. Fizemo-
-lo tomando as medidas ne-
cessárias para que o Municí-
pio assegurasse o pagamento 
de dívida há muito contraída 
e se tornasse numa máquina 
eficiente e produtiva.

Apesar disso, não deixámos 
de fazer obra palpável. E se a 
Escola da Lejana e o Parque 
Ribeirinho foram os desta-
ques do nosso 1º ano de man-
dato, em 2015 o realce vai 
para a recuperação da rede 
viária em curso. 
 
Criámos mesmo um programa 
municipal designado #Faro 
Requalifica. Nele, os Faren-

ses depositam fundadas espe-
ranças.

Em 2015, decidimos apostar 
também na valorização de 
todo o Centro Histórico e 
Baixa da Cidade, com mais 
de uma dezena de interven-
ções. O resultado é uma nova 
“Cidade Velha”. Mais viva e 
dinâmica que nunca;

Conseguimos as dragagens 
e a Variante por que tantos, 
muito justamente, suspira-
vam. E, ainda no âmbito da 
Polis, foi assinado o contrato 
para requalificação do acesso 
à Praia de Faro e construção 
do estacionamento exterior.  

Apostámos decididamente no 
desenvolvimento económico e 
na afirmação cultural e turís-
tica do nosso concelho como 
forma de lhe dar mais noto-
riedade; 

Avançámos com a candida-
tura a Capital Europeia da 
Cultura, criando um desígnio 

pelo qual vale a pena lutarmos 
todos em conjunto; 
Fizemos crescer o Festival F, 
transformando-o num dos 
melhores festivais de Verão 
do nosso País e muito, muito 
mais.

Neste Boletim, entre muitas 
outras facetas da nossa gestão, 
também falaremos da nossa  
política de eventos e da rea-
bilitação da Alameda, hoje 
plenamente devolvida às fa-
mílias. 

Para o ano que começou, um 
sentimento único nos con-
duz. Mantermo-nos firmes 
no sonho de mudar já a face 
do concelho. 

Faro é sinónimo de futuro e 
de esperança para todos. Na 
cidade e nas freguesias. Sem 
exceção. Vamos em frente, 
para criar um concelho com 
ainda mais dinamismo, noto-
riedade, solidariedade e alegria 
de viver.

“transformando a capital”
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APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2015

A Câmara Municipal de Faro implementou 
um programa de apoio ao associativismo 
que permitiu orientar para as associações 

de apoio social, cultural, desportivo e juvenil uma 
verba de cerca de 265 mil euros, dos 300 mil que 

se encontravam disponíveis.
O programa significa o retomar de um apoio que 
que há muitos anos não acontecia em Faro, dados 
os constrangimentos decorrentes da situação fi-
nanceira em que o Município se encontrava.

De referir que todos os apoios concedidos foram 
integralmente liquidados até ao final de 2015 – o 
que constitui, igualmente, uma novidade na prá-
tica do Município.

ARRUMADA A CASA, FARO LIBERTA VERBA PARA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO

APOIO AO ASSOCIATIVISMO JuVenIl 2015

INSTITUIçãO INSTITUIçãO
Sê MAIS Sê MELHOR- Associação para a Promoção do Potencial Humano ADS –  Associação de Designers do Sul

TOTAL

APOIO APOIO
5.274€ 2.376€

7.650€

APOIO AO ASSOCIATIVISMO SOCIAl  2015

INSTITUIçãO INSTITUIçãO
AAPACDM – Assoc. Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais APPC – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro

Associação de Beneficência Refúgio Aboim Ascensão ARPI – Assoc. de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro

AEDMADA – Assoc. p/ o Estudo da Diabetes Mellitus e de Apoio ao Diabético do Algarve ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve

PROVECTUS – Associação em Prol da Terceira Idade FADS – Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social 

AIPAR – Associação de Proteção À Rapariga e À Família GATO – Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

APF – Associação Para o Planeamento da Família IDFG – Instituto D. Francisco Gomes – Casa dos Rapazes

APATRIS 21 – Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve Santa Casa da Misericórdia de Faro

TOTAL

APOIO APOIO
4.808€ 5.000€

2.951€ 1.908€

5.000€ 373€

5.000€ 5.000€

5.000€ 822€

562€ 4.708€

723€ 1.438€

43.294€

APOIO AO ASSOCIATIVISMO CulTuRAl 2015

ASSOCIAçãO ASSOCIAçãO
ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve Cineclube de Faro

ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve Club Farense

Amarelarte Confraria Equestre Amigos dos Cavalos de Estoi

ARCA – Assoc. Recreativa e Cultural do Algarve EnLAMA Associação Cultural

Arquente Associação Cultural Ginásio Clube de Faro

Associação Filarmónica de Faro Fundação Pedro Ruivo

Associação Zénite Positivo Grupo Coral Ossónoba

Associação Recreativa e Cultural dos Músicos Grupo Folclórico de Faro

Beliaev Centro Cultural Sociedade Recreativa Artística Farense

Casa do Povo da Conceição de Faro Sociedade Recreativa Bordeirense

Casa do Povo de Estoi TOTAL

Centro de Ciência Viva do Algarve

PROG. DINAMIZAçãO 
CULTURAL 

PROG. DINAMIZAçãO 
CULTURAL 

PROG. SERVIçOS 
EDUCATIVOS 

PROG. SERVIçOS 
EDUCATIVOS 

7.500€ 4.250€

1.750€ 2.000€

1.500€ 1.000€

1.500€ 2.500€

2.500€ 1.000€

2.000€ 2.000€

750€ 3.750€

4.250€ 4.250€

4.250€ 1.500€ 

2.000€ 2.000€

1.750€ 74.875€
875€

3.500€

1.000€

1.500€

11.500€

2.500€

APOIO AO ASSOCIATIVISMO DeSPORTIVO 2015

CLUBES CLUBES
Altimetria Associação Desportiva

AMAR Associação Adversários do Mar

Associação Académica da Universidade do Algarve

Associação desportiva “Escola de Futebol de Faro”

Associação Desportiva do Centro de Ténis de Faro

Associação Desportiva Geração de Génios

Associação Portuguesa de Kempo

Casa do Benfica de Faro

CEDF - Clube Educativo e Desportivo de Faro

Clube de Desportos de Combate JF Conceição de Faro

Clube de Futebol “Os Bonjoanenses”

Clube de Natação de Faro

Clube de Surf de Faro

Clube desportivo do Montenegro

Clube Karaté da Conceição de Faro TOTAL

Clube União Culatrense

Futebol Clube “Os 11 Esperanças”

ATLETAS ATLETAS
29

25

145

91 

200

179

150

65

114 

10

107

112

52

167 

33 2319

31

37

APOIO APOIO
2.701€

2.783€

4.922€

3.566€

7.585€

6.639€

9.545€

6.875€

7.211€

2.686€

6.716€

4.019€

5.010€

6.125€

1.697€ 138.422€

2.600€

3.028€

Futebol Clube S. Luís

Gimnofaro Ginásio Clube

Ginásio Clube Naval

Judo Clube do Algarve

Karaté Clube de Faro

Moto Clube de Faro

Moto Malta Clube de Faro

Núcleo Sportinguista de Faro

Real Amizade Farense

São Francisco Associação Desportiva

São Pedro Futsal Clube

Sport Faro e Benfica

113

44

75

214

39

2

2

36

37

129

59

22

7.337€

4.530€

5.074€

11.390€

3.892€

2.946€

1.095€

3.094€

1.308€

8.374€

3.278€

2.400€

DeSTAQue
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CâMARA  InVeSTe nA ReDe VIáRIA DO COnCelhO

# FARO ReQuAlIFICA

O Programa Faro Requalifica está a permitir 
melhorar as condições de circulação e confor-
to em algumas das mais importantes artérias 
do nosso concelho, num total de 11 interven-
ções a realizar em 2015 e 2016. O Município 
tinha reservado um milhão de euros para estas 

intervenções. Até ao momento, já estão inves-
tidos cerca de 700 mil. A Câmara Municipal 
apela à melhor compreensão e cooperação da 
população e utilizadores destas vias, durante a 
realização de todos estes trabalhos.

1. REPAVIMENTAçãO PARCIAL DA 
E.N.2
Investimento - 86.481,60€
Trabalhos – repavimentação da via entre a 
Av. Gulbenkian e o Hipermercado; repara-
ção de passeios; execução de 5 passadeiras; 
sinalização horizontal.
Adjudicatário - Sociedade Manuel António 
& Jorge Almeida - Construções, S.A. 

2. REPAVIMENTAçãO DA R. SERPA 
PINTO E ARRANJO EM FRENTE À 
IGREJA DOS CAPUCHOS 
Investimento – 48.500,46€
Trabalhos – repavimentação da via; 
reparação dos passeios existentes e exe-
cução de novos passeios em frente à Igreja 
dos Capuchos; substituição das condutas 
de abastecimento; substituição das sarje-
tas por sumidouros. 
Adjudicatário - José de Sousa Barra e Filhos 
Lda.

3.  REPAVIMENTAçãO DA AV. DA 
REPúBLICA  “RUA DA ALFâNDEGA”
Investimento – 44.153,75€
Trabalhos – repavimentação em calçada 
miúda; colocação de rampas nas extremi-
dades da via para acesso de viaturas dos 
serviços e de emergência e acesso às gara-
gens privadas; substituição das sarjetas por 
sumidouros
Adjudicatário - JEVOP Construções SA. 

4. MELHORIA DE DRENAGEM E 
REPAVIMENTAçãO DA RUA DR.  
JOSé DE MATOS 
Investimento - 82.422,22€
Trabalhos – repavimentação da via de cir-
culação; melhoramento do sistema de dre-
nagem de águas pluviais; reparação de pas-
seios; execução de 9 passadeiras em calçada.
Adjudicatário - Sociedade Manuel Antó-
nio & Jorge Almeida - Construções, S.A.

 

DeSTAQue
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5.  PINTURAS DE ESTRADAS E 
ARRUAMENTOS NO CONCELHO 
Investimento – 42.118,10€
Trabalhos – pinturas de sinalização hori-
zontal no concelho sempre que necessário.
Adjudicatário - MASITRAVE - Comércio, 
Montagem, Reparação, Manutenção e Pro-
jetos de Sinais de Tráfego, Lda.

6. IMPLEMENTAçãO DE SEMáFOROS 
DE CONTROLO DE VELOCIDADE E 
PASSADEIRAS SEMAFORIZADAS NA 
AV. CALOUSTE GULBENKIAN
Investimento – 53.983,26€
Trabalhos – semaforização de 3 pontos da 
Av. Calouste Gulbenkian, acionados por 
radar de micro-ondas na saída para a Av. 
Heróis da Pátria; na saída para a Estrada 
Senhora da Saúde; junto ao Centro Hospi-
talar.
Adjudicatário - Soltráfego - Soluções de Trân-
sito, Estacionamento e Comunicações, S.A

7. LIGAçãO DA RUA JORNAL “O 
ALGARVE” À R. DA AMENDOEIRA
Investimento - 31.858,39€
Trabalhos – criação de via de circulação 
rodoviária e pedonal.
Adjudicatário - JEVOP Construções SA.  

8. REPAVIMENTAçãO DA EM520, 
FALFOSA A STª BáRBARA DE NExE
Investimento – 120.286,85€
Trabalhos – Repavimentação e nivelamento de 
todo o troço entre Falfosa e Santa Bárbara 

de Nexe, arranjo das bermas; sinalização 
horizontal e vertical.
Adjudicatário – Candeias & Silva Lda.  

9. REPAVIMENTAçãO DE ARRUAMEN-
TOS URBANOS EM ESTOI 
Investimento – 37.820,83€
Trabalhos – Repavimentação da via rodo-
viária; reparação das valetas; execução de 5 
passadeiras em calçada. Rua da Igreja, Rua 
de Olhão, Rua Eng. Joaquim Lopes Belchior, 
Largo General Humberto Delgado, Rua da 
Conceição.  
Adjudicatário – José de Sousa Barra e Fi-
lhos Lda.

10. REPAVIMENTAçãO DE ARRUA-
MENTOS NA CONCEIçãO DE FARO
Investimento – 57.743,48€ 
Trabalhos – Repavimentação da via rodo-
viária; reparação das valetas; execução de 
passadeiras em calçada.
Adjudicatário - José de Sousa Barra e Fi-
lhos Lda.

11. ACABAMENTO DO LOTEAMENTO 
SITO NA R. EGAS MONIZ, MONTENE-
GRO 
Investimento – 59.107,95€
Trabalhos – execução de arranjos exteriores 
no loteamento; calcetamento das zonas pe-
donais e ajardinamento.
Adjudicatário - Sociedade Ambitrans – 
Transportes Lda.
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25 AnOS DePOIS, VARIAnTe AbeRTA AO TRânSITO 

17 de Agosto de 2015: 
“um dia histórico para Faro” 

Acompanhado por António Ramalho, pre-
sidente das Infraestruturas de Portugal 
(IP), Rogério Bacalhau procedeu à aber-

tura do eixo central da Variante Norte a Faro, exe-
cutada no âmbito do contrato da Subconcessão 
do Algarve Litoral.
O novo traçado tem início no Nó com a EN2, es-
trada de S. Brás, e termina na EN125, saída para 
Olhão, após o cruzamento com a EM522, no Rio 
Seco, e põe fim a um dos maiores problemas da 
mobilidade de Faro.

Reaberta está também a Estrada da Penha, que 
liga a cidade à Freguesia da Conceição.
Para trás ficaram 25 anos de legítimas reivindi-
cações, 903 dias de obra parada e inúmeros pro-
blemas com o consórcio ao qual foi adjudicada 
a obra. Recorde-se que a Variante Norte a Faro 
arrancou em 2009 a um ritmo muito lento, ten-
do sido suspensa em 24 de Março de 2012, as-
sim como toda a empreitada de requalificação da 
EN125, por dificuldades financeiras do consórcio 
construtor.

A concretização desta via assume importância re-
gional por contribuir de forma significativa para 
a mobilidade dos utilizadores da cidade de Faro, 
mas acima de tudo daqueles que acedem ao Aero-
porto Internacional, à Universidade ou ao Centro 
Hospitalar do Algarve, bem como a outros equi-
pamentos e serviços implantados na capital ad-
ministrativa da região. 
Não admira por isso que no seu comunicado, o 
Presidente da Câmara se referisse a esta inaugu-
ração como um dia histórico para Faro…  

DeSTAQue
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PRóxIMOS PASSOS 
Para que a Variante possa assumir na sua plenitude 
o estatuto de via central para o desenvolvimento do 
concelho, falta concluir algumas  ligações. Nomea-
damente o viaduto do Rio Seco e a ponte de acesso 
a esse viaduto; faltam três rotundas, entre as quais 
a designada Rotunda da EN2, que garantirá o aces-
so e distribuição do tráfego para norte e sul; e fal-
ta concluir a ponte nas proximidades do posto de 
abastecimento do Jumbo. Com estas intervenções, 
aguardadas para os próximos meses, a Variante po-
derá retirar da cidade cerca de 20 mil carros por dia 
e oferecer outra mobilidade a Faro e ao Algarve.

O Que MuDOu nO DIA-A-DIA 
DA POPulAçãO:

“A abertura da Variante retirou muito trânsito à 
cidade de Faro, principalmente os veículos pe-
sados. Para mim, como estudante universitário 
no Campus de Gambelas, a sua entrada em fun-
cionamento disponibilizou-me um novo acesso 
com excelentes condições. Facilita-me bastante 
a acessibilidade ao Campus, ao qual me desloco 
várias vezes ao dia, porque é mais rápido e me 
permite desta forma poupar tempo.”

Nuno Costa, estudante universitário 

“Vivo em Almancil e trabalho no concelho de 
Olhão. Já há muitos anos que era obrigada a 
atravessar a cidade de Faro todos os dias, em 
hora de ponta, para chegar ao meu trabalho, o 
que constrangia muito o meu dia-a-dia. Com a 
abertura da Variante Norte a Faro, ganhei quase 
uma hora e sobretudo ganhei qualidade de vida. 
Hoje tenho mais disponibilidade para a família 
e para outras atividades.”

Inês Póvoa, bióloga, Almancil  

“A introdução de portagens na Via do Infante tor-
nou mais evidente o problema antigo de conges-
tionamento, especialmente nos troços de entrada e 
saída da cidade. A nova variante, apesar de não so-
lucionar totalmente a situação, permite que o trân-
sito não seja obrigado a atravessar o centro da cida-

de, com todas as consequências que daí advinham, 
quer ao nível da sobrecarga no tempo dessas deslo-
cações, quer em termos da degradação da qualidade 
de vida e das condições de mobilidade e segurança 
de todos aqueles que, diariamente, residem, visitam, 
trabalham e negoceiam na capital do Algarve.
Assim, a ligação pelo exterior da cidade das entra-
das nascente e poente, contribuiu fortemente para 
a o descongestionamento do tráfego na capital al-
garvia. Porém, só a construção dos restantes troços 
possibilitará reverter completamente a situação, na 
medida em que irá separar por completo o tráfego 
local do tráfego de médio e longo curso, para que a 
mobilidade aconteça de forma natural, célere e se-
gura, catapultando a nossa economia.”

Steven Piedade, Director da ANJE 
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ReQuAlIFICAçãO DO CenTRO hISTóRICO

1 - CONSERVAçãO DA CERCA DO 
ANTIGO CONVENTO DE N.ª SR.ª 
DA ASSUNçãO 

Investimento total – 13.001,53€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER)
Objetivos – Manutenção e conservação do muro que 
delimitava a cerca do convento.
Trabalhos – Tratamento de juntas e limpeza em con-
trafortes de pedra; reparação de alvenarias de pedra e 
de taipa; revestimento, por reboco, dos panos de alve-
naria; acabamento por caiação dos paramentos rebo-
cados. 
Adjudicatário - Bemposta – Investimentos Turísticos 
do Algarve, S. A.
Data da conclusão da obra – 16.10.2015

No coração das cidades, reside 
muitas vezes a raiz identitária da 
comunidade que as habita. No 
Centro e na Baixa estão alojados 
segmentos fundamentais do per-
curso histórico da velha Ossóno-
ba, que nos ajudam a perceber 
um pouco melhor quem somos e 
como chegámos aqui. A requalifi-
cação que se elenca nestas páginas 
é o melhor serviço que podemos 
prestar com vista à valorização do 
centro nevrálgico do concelho e 
do seu potencial económico e tu-
rístico.

DeSTAQue
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5 - REMODELAçãO DO POSTO 
DE TURISMO DE FARO

2 - TELAS DE ENSOMBRAMENTO
EM ARRUAMENTOS PEDONAIS 
DO CENTRO DE FARO

6 - CAIAçãO DO ARCO DA VILA

4 - REqUALIFICAçãO DA RUA 
DA MISERICóRDIA E JARDIM 
MANUEL BIVAR

3 - REORGANIZAçãO INTERIOR 
DO CENTRO INTERPRETATIVO 
DO ARCO DA VILA

7- CONSERVAçãO DE TROçO DA 
FORTALEZA DE FARO (MURALHA) 

Intervenção executada pela empresa Martins Gago & 
Filhos, Lda., contratada para o efeito pela empresa Tu-
rismo do Algarve. 
A área intervencionada limitou-se ao piso térreo do 
edifício.

Investimento total: 84.310,00€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER)
Objetivos – Criar condições ambientais propícias à cir-
culação de peões em condições de conforto e tranquili-
dade, adequadas à atividade de lazer em arruamentos 
pedonais da Baixa de Faro.
Trabalhos – Colocação de um sistema de ensombra-
mento, toldos em formato de velas, fixados nas facha-
das dos edifícios dos arruamentos pedonais da baixa de 
Faro, na Rua da Alfândega, na zona dos quiosques de 
venda de atividades marítimo turísticas, junto à Doca 
de Recreio e no local de espera, junto ao cais, nas Portas 
do Mar. 
Adjudicatário - Infortoldos - Indústria e Fornecimento 
de Toldos, Lda.
Data da conclusão prevista – 02.04.2016

Investimento total: 8.370,00€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER)
Objetivos – Dignificar um dos principais ex-libris da 
cidade de Faro, perpetuando o valor histórico do imó-
vel.
Trabalhos – Pintura dos revestimentos em argamassa 
das fachadas do Arco da Vila, a ermida da N.ª Sra. do 
Ó, bem como todos os paramentos exteriores do pátio 
e acesso à casa do relógio e aos sinos, com tinta de cal  
Adjudicatário - Martins Gago & Filhos, Lda.
Data da conclusão – 06.07.2015

Investimento total: 57.457,86€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER)  
Objetivos – Melhoria das condições de circulação 
pedonal, valorizando a entrada no espaço amura-
lhado da cidade.
Trabalhos – Fresagem de pavimento betuminoso, 
escavações, assentamento de lancis de calcário, exe-
cução de pavimento em paralelepípedos e de passa-
deira em calçada, substituição de sarjetas por sumi-
douros e montagem de mobiliário urbano.
Adjudicatário - CONSDEP – Engenharia e Cons-
trução, S. A.
Data da conclusão – 20.07.2015

Investimento total: 48.793,36€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER) 
Objetivos – Reorganização interior do 1.º andar do 
edifício com vista à sua adaptação a espaços de exposi-
ção, incluindo um circuito de visita até ao topo do Arco 
da Vila, parte do caminho de ronda e ao espaço da an-
tiga Ermida de Nª. Senhora do Ó.
Trabalhos – Construção, reparação e restauro; exe-
cução de infraestruturas de eletricidade, iluminação e 
informática, implantação de sistema de AVAC e Segu-
rança Contra o Risco de Incêndios.
Adjudicatário - Martins Gago & Filhos, Lda.
Data da conclusão – 08.09.2015

Investimento total: 57.295,70€ + IVA 
(financiamento 65% FEDER)
Objetivos – Colmatar situações de grande degradação 
da muralha, que constituíam risco para a segurança e 
estabilidade da mesma; assegurar a sua conservação.
Trabalhos – Eliminação de vegetação e limpeza; preen-
chimento de lacunas; refechamento de juntas com ar-
gamassa de cal hidráulica natural e areia dessalinizada  
Adjudicatário - Bemposta – Investimentos Turísticos 
do Algarve, S. A.
Data da conclusão – 01.09.2015
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O Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Rogério Bacalhau, 

anunciou no Dia da Cidade que 
Faro vai candidatar-se a Capital 
Europeia da Cultura de 2027. A 
candidatura vai ser apresentada 

oficialmente em 2017, sendo o 
resultado conhecido em 2019, 
após deliberação de um colégio 
de peritos da União Europeia. 
O desafio foi lançado por Faro, 
mas o executivo municipal pre-

tende envolver toda a Região. 
O património histórico edifi-
cado da capital algarvia é uma 
das áreas que a autarquia quer 
libertar e colocar disponível à 
população residente e turística. 

Para o cumprimento deste de-
sígnio regional, muito se espera 
do movimento associativo e das 
diversas entidades com respon-
sabilidades.

GUILHERME D’OLIVEIRA 
MARTINS PRESIDE COMISSãO 
DE HONRA
À frente da Comissão de Honra 
desta candidatura está Guilherme 
d’ Oliveira Martins, atual presiden-
te do Centro Nacional de Cultura. 
Guilherme d’Oliveira Martins é ain-
da administrador executivo da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, cargo 
que ocupa após ter sido presidente 
do Tribunal de Contas entre 2005 
e 2015. Foi ministro das Finanças e 

ministro da Educação nos governos 
de António Guterres, tendo ocupa-
do também o cargo de ministro da 
Presidência. Foi deputado pelo PS e 
passou pela casa civil da Presidência 
da República, com Mário Soares. 
A família materna de Guilherme d’ 
Oliveira Martins é originária da re-
gião, tendo esta prestigiada figura da 
vida política e cultural portuguesa, 
mantido sempre uma forte ligação 
ao Algarve.

ROGéRIO BACALHAU: 
“JUNTOS, VENCEREMOS O DE-
SAFIO”

“Ser capital europeia da cultura não 
será um processo fácil. Vamos ter, de 
certeza, várias cidades concorren-
tes, mas penso que Faro e o Algarve 
têm condições. Desde logo, estamos 
apetrechados com equipamentos 
de excelência pelo que, neste mo-
mento, o maior desafio será mobili-
zarmos todos os agentes e o tecido 

associativo regional para criarmos 
uma programação bem organizada e 
bem pensada. Temos que estar uni-
dos no objetivo de ter, em 2027, um 
conjunto de eventos que chamem a 
atenção para o Algarve de uma for-
ma diferente. O sol e a praia são um 
grande ativo mas a cultura, a iden-
tidade e o património são atributos 
que destino turístico nenhum pode 
negligenciar. Temos que estar juntos 
para vencermos este desafio.” 

FARO OFICIAlIZA CAPITAl euROPeIA DA CulTuRA De 2027

CulTuRA
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Nos dias 23 e 24 de Junho há cheiro a 
sardinha assada, fogueiras para saltar 
e bailarico para agitar o pé. O Largo 
Afonso III foi mais uma vez palco de 
uma festa popular de raízes antigas que 
juntou várias associações locais e algu-
mas marchas da terra, animando com 
as suas músicas muitos dos que aqui se 
juntaram. 

Na véspera de Santo António a marcha 
da Bordeira desfilava as cores do mu-
nicípio na Avenida da Liberdade, em 
Lisboa, levando o nome da cidade e da 
região a uma das mais importantes fes-
tividades dos santos populares. 

No dia 30 de abril assinala-se o Dia In-
ternacional do Jazz, e Faro não deixou 
passar esta data em branco. O Muni-
cípio de Faro, em coprodução com o 
Teatro das Figuras, o Teatro Lethes, 
o Club Farense e o Cineclube de Faro 
apresentou a primeira edição de Os 
Dias do JAZZ, festival que decorreu 
com grande sucesso entre os dias 29 de 
Abril e 3 de Maio. Com um programa 
envolvente e de grande versatilidade 
dentro deste género musical, o festival 
trouxe a Faro grandes nomes do Jazz 
Internacional e Nacional  como Ri-
cardo Coelho, João Hasselberg, Tessa 
e a Banda Troilaré, Low Tech Groove, 
Maria João & Mário Laginha e a Or-
questra de Jazz do Algarve Redux – 
que apresentaram os seus projetos em 
diferentes salas farenses. 

Todos os anos as charolas do concelho 
reúnem-se para dar vivas ao menino e 
também para mostrar a sua veia mais 
satírica. Ao som do acordeão, dos fer-
rinhos e dos apitos, desfilaram no dia 4 
de janeiro no Teatro Municipal vários 
grupos do concelho que continuam a 
exercitar com enorme vivacidade uma 
das tradições musicais mais emblemá-
ticas e queridas da população local.

Cumprem-se 25 anos da morte de 
Manuel Cabanas, virtuoso artista que 
produziu uma obra notável na área da 
xilogravura. Ainda que a maioria do 
seu acervo se encontre no seu municí-
pio natal, Vila Real de Santo António, 
o Museu Municipal de Faro guarda um 
conjunto significativo de obras que se 
apresentam ao público em jeito de ho-
menagem desde as Jornadas Europeias 
do Património.

 

Por todo o concelho de Faro existe um 
património monumental riquíssimo 
de estilos e épocas distintas. Nesta data 
que todos os anos se assinala a 18 de 
Abril e que procura revelar os tesouros 
históricos de cada município, a esco-
lha recaiu no antigo Palácio de Estoi, 
atualmente transformado em pousada 
histórica. A visita, bastante concorri-
da, teve o acompanhamento do his-
toriador de arte Francisco Lameira e 
momentos musicais do Conservatório 
Regional Maria Campina. 

A ReVOluçãO
DA MADeIRA

exposição Manuel Cabanas

DIA DOS 
MOnuMenTOS e 

SíTIOS hISTóRICOS
Palácio de estoi

FeSTIVAl F
um caso sério...

DIAS DO JAZZ

enCOnTRO De ChAROlAS

FeSTAS POPulAReS
Marcha da bordeira

encanta lisboa

A Vila Adentro recebeu nos dias 4 e 5 
de Setembro valores e promessas da 
música portuguesa, artes plásticas, 
street food, artesanato e animação de 
rua, na segunda edição do Festival F. 
Tendo como grande atrativo o car-
taz que reuniu nomes consagrados e 
novos valores da música portuguesa, 
distribuídos por sete palcos, o pro-
grama do Festival F levou, ao longo 
dos dois dias, milhares de espetado-
res num périplo por espaços emble-
máticos da zona histórica da cidade, 

para desfrutar dos muitos concertos 
que se sucederam. Destaque para o 
Palco Muralhas, a grande novida-
de da segunda edição do Festival F, 
que, num recinto com uma área de 
mais de seis mil metros quadrados, 
acolheu em apoteose os concertos de 
Diogo Piçarra, António Zambujo, 
David Fonseca, Manel Cruz, Deolin-
da e Carlão, tendo sido palco do fogo 
de artifício que marcou o final do fes-
tival, um caso sério no calendário dos 
festivais de Verão do nosso País.
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Um dos objetivos deste evento é pro-
porcionar a visita a locais patrimoniais 
que normalmente não estão acessíveis 
ao público. O antigo Palácio Fialho 
acolhe hoje o Colégio do Alto, pelo que 
nem sempre se consegue ver o interior 
deste magnífico edifício. Sortes dife-
rentes tiveram todos aqueles que ade-
riram a este evento, que conheceram a 
quinta pela visita do Arq. José de Brito 
e o espaço interior do antigo Palácio 
através do historiador de arte Francis-
co Lameira, sem esquecer o momento 
musical sublime da Orquestra de Jazz 
do Algarve.

A arte contemporânea esteve em gran-
de plano na cidade de Faro ao longo de 
2015, com nomes de grande prestígio e 
projetos de enorme criatividade. Pedro 
Cabrita Reis exibiu na Galeria Trem 
um conjunto de trabalhos de nature-
za mais intimista, sem descurar o seu 
conhecido tom provocatório, confir-
mando os créditos de artista consagra-
do. No mesmo dia o Museu Municipal 
recebeu as Terras Brancas de Teresa 
Ramos e Teresa Pavão, mostrando a li-
gação do seu trabalho cerâmico com a 
história e a paisagem do Sul.    

A sala do arquivo histórico da irman-
dade da Ordem do Carmo tem vários 
documentos que contam o passado 
desta instituição. Mas tem igualmente 
uma decoração artística notável no seu 
teto e nos seus armários que reclama-
vam por intervenção de conservação. 
Depois de vários meses de intervenção 
a equipa de conservação e restauro do 

Museu Municipal de Faro restituiu a 
dignidade que o espaço merecia e o va-
lor estético que originalmente possuía. 

O mosaico romano do Deus Oceano é 
um dos achados mais representativos 
da presença romana no Algarve. O de-
talhe artístico da sua decoração e a sua 
dimensão continuam a cativar a visita 
de imensas pessoas ao Museu Muni-
cipal de Faro. Depois da renovação da 
sala, agora é a vez de concorrer ao mais 
do que justo título de tesouro nacional.  

O Teatro Lethes, antes de ter sido uma 
casa de artistas, foi uma casa religio-
sa, tendo albergado o Colégio dos Je-
suítas num edifício distinto ao que se 
conhece atualmente. Lázaro Doglioni, 
seu dono em meados do século XIX, 
queria-o à imagem e semelhança do 
São Carlos em Lisboa. Não é o mes-
mo, mas charme não lhe falta, desde 
os camarotes às suas pinturas no teto e 
no pano de boca. Recebeu espetáculos 
míticos e durante muito tempo foi uma 
das principais casas da cultura na cida-
de. Pelo seu historial, pela sua graciosi-
dade e pela dinâmica de programação 
dada pela ACTA, passou a integrar este 
ano o restrito grupo da Rede Europeia 
dos Teatros Históricos a par de colos-
sos como o Teatro Garcia de Resende 
(Évora) e o Teatro Nacional de São 
Carlos (Lisboa).

ReSTAuRO DA SAlA DO 
ARQuIVO hISTORICO DA 
IGReJA DA ORDeM DO 

CARMO

CAnDIDATuRA DO 
MOSAICO ROMAnO DO 

DeuS OCeAnO A 
TeSOuRO nACIOnAl

InTeGRAçãO DO 
TeATRO leTheS nA ReDe 
euROPeIA DOS TeATROS 

hISTóRICOS

JORnADAS euROPeIAS 
DO PATRIMónIO
Colégio do Alto

TeATRO DAS FIGuRAS
Em 2015, o Teatro das Figuras man-
teve intensa e eclética atividade 
artística. Na área da música, rece-
beu grandes nomes internacionais 
como Adriana Calcanhotto, Banda 
do Mar, Stacey Kent, Mick Harvey, 
AyseDeniz, entre outros. Assumin-
do a sua centralidade no panorama 
cultural do Sul do País, o nosso tea-
tro acolheu também artistas como 
Rodrigo Leão, o pianista algarvio 

Júlio Resende, Rui Massena, Cama-
né, Cuca Roseta, António Zambujo, 
Katia Guerreiro, David Fonseca ou 
Diabo na Cruz. O destaque vai con-
tudo para a Gala Figuras, evento 
que assinalou os 10 anos de existên-
cia do Teatro e no qual foram home-
nageados 10 artistas e companhias 
que fizeram parte do percurso des-
te teatro, seguido de um concerto 
inesquecível de Michael Nyman. 

II FARO blueS
Festival 

Internacional 
de blues de Faro

Após o sucesso da 1ª edição, a 
AmbiFaro, E.M. em parceria com 
o programa de rádio “Bluesmente 
Falando” da RUA fm, realizou a 2ª 
edição do FARO BLUES - Festival 
Internacional de Blues de Faro, 
nos dias 22 e 23 de Maio, no Tea-
tro Lethes. 
O festival contou com as atua-
ções dos espanhóis “Ito Soto and 
the Blues Minstrels” e Q and the 
Moonstones!”, dos portugueses 
“The Fried Fanekas” e do holan-
dês “Jean Paul Rena Blues Band”.

Ridi Pagliaccio e 
Terras brancas
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Na área do teatro destaque para as comédias 
“Tiro e Queda” (Eduardo Madeira e João Mar-
ques) e “Estamos Todos?” com José Pedro Go-
mes, “As Marias” de António Raminhos e no 
final do ano o monólogo “Sem Filtro” da consa-
grada Ana Bola.

 

Em 2015 o Teatro das Figuras acolheu a 12ª edi-
ção do Dançarte – Concurso Internacional de 
Dança, e a performance ATLAS FARO, de Ana 
Borralho & João Galante – um projeto em que 
os criadores pretendem construir um atlas da 
organização social humana.

 

No domínio da música clássica, a OCS foi pre-
sença habitual. Desde logo com o tradicional 
Concerto de Reis, mas também com o concerto 
de abertura do ano académico da UAlg e com o 
concerto de Natal – A Magia do Natal. 

Em 2015 continuámos a abrir o palco do Teatro 
das Figuras às ideias, através do Ciclo de Con-
ferências Ideias em Palco, iniciativa que tem 
como comissário João Guerreiro, antigo reitor 
da Universidade do Algarve. 

Já na área da Dança, algumas realizações mere-
cem destaque. Nomeadamente a segunda edi-
ção do Faro Tango Fest ou a reposição de “O 
Lago dos Cisnes”, pela Companhia Nacional de 
Bailado acompanhada ao vivo pela Orquestra 
Clássica do Sul (OCS). 

O TeATRO eM núMeROS

• 48.000 € em modernização administrativa, 
implementação de um novo sistema de bilhé-
tica, plataforma online, controlo de acessos.
• 190.000 € em equipamento de som e luz, 
multimédia, maquinaria de cena e apetrecha-
mento do Pequeno Auditório com uma ban-
cada retrátil de 130 lugares. 
• 132 sessões
• 46.000 espetadores (347 por sessão)
• taxa média de ocupação de 60%.

TeATRO DAS FIGuRAS
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Com o intuito de dinamizar o “cora-
ção verde” da cidade e devolver este 

espaço ao usufruto de todos os farenses 
e visitantes, o Município, em parceria 
com a OG & Associados e a Ambifaro 
– Gestão de Equipamentos Municipais, 
organizou a primeira edição do “Ala-
meda Beer Fest”. O festival contou com 
a presença de 18 cervejeiras nacionais 
– entre as quais as algarvias «Moura» 
e «Marafada», cinco de Espanha e uma 
britânica, além de uma seleção de cer-

vejas artesanais importadas exclusiva-
mente para este certame, de novos pro-
dutores belgas, ingleses e americanos. A 
festa, que decorreu de 3 a 5 de julho, foi 
complementada com gastronomia al-
garvia, workshops, música e performan-
ces artísticas, trazendo até este jardim de 
memórias milhares de visitantes. Com 
tão grande sucesso, não poderíamos 
deixar de reeditar o evento em 2016. 

O belíssimo Jardim da Ala-
meda recebeu ainda, no 

final do verão, um novo cer-
tame, o 1.º Festival do Petisco 
Mediterrânico de Faro, du-
rante o qual os visitantes tive-
ram oportunidade de provar 
iguarias típicas e exóticas. Este 

evento gastronómico teve uma 
forte vertente solidária, tendo 
os lucros revertido a favor do 
CASA – Centro de Apoio ao 
Sem-Abrigo. O evento teve or-
ganização da associação Zénite, 
com o apoio do Município de 
Faro.

Iº FeSTIVAl DO PeTISCO 
MeDITeRRânICO
Sabores Solidários

AlAMeDA beeRFeST

O jardim público mais antigo de Faro, que teve honras de se assu-
mir como centro lúdico da cidade no final do século xIx, ganhou 

uma nova vida em 2015. Com tanta aceitação, e por via da maior dispo-

nibilidade financeira do Município, em 2016 será possível apostar no 
melhoramento de alguns aspetos essenciais para a vivência quotidiana 
da população, como a segurança, a limpeza e a manutenção de jardins. 
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A nOVA VIDA DA AlAMeDA JOãO De DeuS

eVenTOS
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FeSTA DA 
RIA FORMOSA
A 22.ª edição da Festa da Ria Formosa, 
evento gastronómico de maior signifi-
cado no concelho, juntou cerca de cem 
mil amantes de marisco entre os dias 
30 de julho e 09 de agosto, no Largo de 
São Francisco. Organizada pela Vivmar 
– Associação dos Viveiristas e Marisca-
dores da Ria Formosa, com o apoio da 
Câmara Municipal, esta festa do mar, 
com entrada gratuita, tem vindo a cres-
cer anualmente, assente na qualidade 
intrínseca dos produtos genuínos da 
nossa Ria, confecionados com base nas 
receitas e tradições do concelho e na ani-
mação.

34.ª COnCenTRAçãO 
InTeRnACIOnAl 
De MOTOS
Faro recebeu, de 16 a 19 de julho, uma 
das melhores edições da concentração 
internacional de motos, de acordo com 
os visitantes. Com organização do Moto 
Clube de Faro, a mítica festa realizou-se 
onde nasceu há 34 anos, no Vale das Al-
mas, junto ao Aeroporto de Faro. 
Mais de 22 mil participantes, na maio-
ria estrangeiros, reuniram-se para um 
fim-de-semana com muita animação, 
em que Faro reafirmou o seu estatuto de 
capital das duas rodas. De referir que a 
ação das Forças de Segurança, em arti-
culação com o Município, foi também 
bastante elogiada, pela proximidade, es-
pírito pedagógico e bom-senso. 

FOlKFARO’15 TRAZ  
COR À CIDADe
O maior festival internacional de Folclore 
a Sul do País voltou ao cenário de origem, 
o Largo da Sé, e durante nove dias, em 
representação de sete países, mais de 300 
artistas  encheram a cidade e freguesias 
rurais de uma alegria contagiante, parti-
lhando com a população a sua forma de 
sentir o folclore. A organização, como ha-
bitualmente, foi do Grupo Folclórico de 
Faro e da Câmara Municipal.

PASSAGeM De AnO
Um upgrade na animação e no espetáculo 
piromusical, foi a proposta de animação 
no Jardim Manuel Bivar, para celebrar a 
passagem do ano novo. A banda algar-
via La Plante Mutante concitou o aplauso 
unânime, assim como o fogo-de-artifício 
largado à meia-noite.  Noite fora, houve 
lugar à atuação de Djs, finalizando a festa 
sem incidentes de monta.

Este ano, a Câmara instalou uma ten-
da gigante no Jardim Manuel Bivar 
que acolheu concertos, desporto, ex-
posições diversas e até um game day 
destinado a todos os que gostam de 
competir nas consolas de videojogos.

A Rua de Santo António foi outro dos 
palcos, acolhendo em diversos pon-
tos pequenos concertos, exposições, 
feiras e flash mobs.

De 11 a 24 de Dezembro, o Atrium 
voltou a assumir as vestes de centro 
criativo. A organização foi da Câma-
ra Municipal, Palácio do Tenente e 

Q Espaço Cultural.
De 12 de dezembro a 03 de Janeiro 
decorreu com renovado sucesso, a 2ª 
edição do Concurso de Árvores de 
Natal nas zonas pedonais da Baixa de 
Faro. Este ano, para além da exposi-
ção de árvores de Natal decoradas 
pela comunidade escolar, houve um 
outro concurso aberto à comunidade 
criativa do concelho.

A 19 de Dezembro, outro momento 
alto, com o Concerto de Natal da Câ-
mara Municipal e do Coral Ossóno-
ba, na Igreja de São Pedro. 

Saberes, Sabores e Ritmos
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nATAl nA bAIxA: 
Cada vez mais especial

Na Baixa, o Natal continua Espe-
cial. Assumimos uma aposta na 

animação, criando um programa he-
terogéneo em parceria com diversas 
entidades e associações. Assumindo a 
vontade de criar um programa assim, 

assente no movimento e na anima-
ção, ficou novamente fora da opção 
a colocação de iluminação de Natal, 
cujos custos são ainda incomportá-
veis.
A 05 de Dezembro, o Pai Natal che-
gou a Faro de Bicicleta, numa inicia-
tiva inserida na iniciativa Faro a Pe-
dalar.
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O Município de Faro tem vindo a dina-
mizar um processo de desenvolvimento 
desportivo coerente e sustentado. Para 
além das várias instalações desportivas 
de gestão municipal, destaque para os vá-
rios espaços naturais que o concelho ofe-

rece atualmente a toda a população como 
o Parque de Lazer das Figuras, o Parque 
Ribeirinho, o Parque da Mata do Liceu e 
a integração na Rede de Parques Biossau-
dáveis. O Associativismo Desportivo tem 
também, neste contexto, um papel central 

e determinante, pelo que a Câmara tem 
assumido como sua responsabilidade, o 
apoio a atividades regulares e eventos or-
ganizados pelas cerca de 50 associações 
desportivas do concelho. 

FARO, uMA ReFeRênCIA nA PRáTICA DeSPORTIVA

Dando mostras de uma grande capacida-
de de adaptação, o Museu Municipal aco-
lheu com estrondoso sucesso um evento 
desportivo de visibilidade internacional. 
Tratou-se do combate de boxe entre o 
farense António João “Bento Algarvio” e 
o argentino Orlando Marcelo Colque “El 
Imortal”, a que se designou Batalha nos 
Claustros. Com a vitória do pugilista da 
casa, ao 6º assalto por KO, viajou para 
Faro o título mundial de ligeiros (<61kg), 
enriquecendo ainda mais o enorme pal-
marés de Bento Algarvio. 

bATAlhA nOS 
ClAuSTROS 

A Federação Portuguesa de Futebol 
acedeu à proposta da Associação In-
termunicipal Faro / Loulé e, a 9 de 
Agosto, o Estádio Algarve encheu-se 
para a disputa da Supertaça Cândido 
de Oliveira. 

No derby eterno, o Sporting ganhou 
por 1-0 ao Benfica, golo de Teo Gu-
tierrez aos 53’. 
Mas o que ficou para a história foi 
sobretudo um belo espetáculo na 
grande festa do futebol português. 

SuPeRTAçA CânDIDO 
De OlIVeIRA 
SPORTInG C.P. - S.l. benFICA 

DeSPORTO
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45.º GRANde PRéMiO dOs Reis -               03/01/2015
Associação de Atletismo do Algarve 
532 participantes

16.º TORNeiO ABeRTO de VOleiBOl 
“MeMORiAl CARlOs JOãO”          09/03 a 24/05/2015
Câmara Municipal de Faro / Associação Académica da 
Universidade do Algarve      13 equipas / 165 participantes

OAkley FARO URBAN RACe  2015 -               28/03/2015
Algarve Nature Adventure 
275 participantes

24 HORAs BTT esTádiO AlGARVe  -     30 e 31/05/2015
Altimetria Associação desportiva
900 participantes

7.º MeeTiNG ViTOR TAVARes  -                  11/07/2015
Casa do Benfica de Faro
222 participantes

4.ª CONVeNçãO URBAN  XPRessiON -       21/02/2015
Associação de dança, Cultura e Arte - Urban Xpression
500 participantes

FOUR OCeANs -                                      14/03  e 15/03/2015
Clube de surf de Faro
86 participantes

8.ª CONVeNçãO iNTeRNACiONAl 
HiP HOP dANCe AlGARVe -           17/04 a 19/04/2015
AdA - Academia de dança do Algarve

AlGARVe MiNi FOOT 2015 -                 20 e 21/06/2015
Associação desportiva Geração de Génios 

FARO ATiVO     -   18 a 20/09/2015   -    6396 participantes
8.ª MOsTRA NáUTiCA - 26 e 27/09/2015 -     681 partic.
Câmara Municipal de Faro                 

24.º FARO FUTURe PORTUGAl  -       26/02 a 08/03/2015
Centro de Ténis de Faro
180 participantes

16.ª MARCHA-CORRidA e 1.º MiNi TRAil dA RiA 
FORMOsA -                                                      15/03/2015
Câmara Municipal de Faro
4 000 participantes

3.º TORNeiO iNTeRNACiONAl de TRAQUiNAs -       
16 e 17/05/2015  
sporting Clube Farense                          - 200 participantes

3.º AlGARVe GyM - Festa de Ginástica do Algarve  -       
06 a 12/06/2015
Associação de Ginástica do Algarve -   2 550 participantes

FARO CAMPUs TRAil 2015  -                       27/09/2015
secção de Trail da Altimetria Associação desportiva / 
Câmara Municipal de Faro / Ualg              - 241 participantes
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Câmara Municipal de Faro 
homenageia personalidades e colectividades no Dia da cidade.

Adelino Canário, investigador do Cen-
tro de Ciências do Mar e Prof. Catedrá-
tico na Universidade do Algarve. Grau 
Ouro.

António João “Bento Algarvio”, notá-
vel pugilista farense, 8 vezes campeão 
do Mundo. Grau Ouro.

António Monteiro Dias, presidente de 
direção do Grupo Coral Ossónoba.
Grau Ouro.

Associação de Solidariedade So-
cio-Cultural de Montenegro.Grau 
Ouro.

Club Farense, associação cultural cen-
tenária. Grau Ouro. 

Clube de Futebol “Os Bonjoanenses”, 
a formar jovens desde 1935. Grau 
Ouro.

José Mariano Gago, a título póstumo, 
“pai” dos centros Ciência Viva. Grau 
Ouro.

Paulo Dentinho, reputado jornalista 
farense. Grau Ouro.

União dos Sindicatos do Algarve/
CGTP-IN. Grau Ouro.

Dedicação e bom comportamento Rua Eng. Aboim Sande Lemos Rua Roberto Nobre

TOPOníMIAFunCIOnáRIOS COnDeCORADOS

InSTITuCIOnAl
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FARO APROxIMA-Se De MOçAMbIQue
O desfecho feliz de um longo namoro é, em regra, 
a união. Foi o que aconteceu com os Municípios 
de Faro e Nampula que celebraram um acordo de 
cooperação e amizade no dia 26 de maio. Após 
a assinatura deste acordo, que vem reafirmar a 
vontade das partes em desenvolver relações insti-
tucionais, políticas, de amizade e de cooperação, 
decorreu uma reunião de trabalho com 25 em-
presários de diferentes setores que o presidente 
do Município de Nampula, Mahamudo Amura-
ne, entende serem muito importantes para o 
desenvolvimento do seu território. Mais tarde, 
em Outubro, Nampula fez-se representar na feira 
de Santa Iria com um stand institucional.

FARO AnGARIA 1500KG De DOnATIVOS 
PARA A IlhA DO FOGO
O Município de Faro entregou cerca de uma 
tonelada e meia de donativos com destino às po-
pulações afetadas pela catástrofe da Ilha do Fogo, 
entre roupas, material didático, algum mobiliário 
e até eletrodomésticos. Este foi o excelente resul-

tado de dois meses de campanha de angariação 
levada a efeito pela Embaixada da República de 
Cabo Verde e pela União da Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (UCCLA), à qual este muni-
cípio se associou, centralizando a operação de 
recolha no Quartel da Proteção Civil Municipal 
de Faro, que recebeu igualmente donativos oriun-
dos dos concelhos de Tavira e Vila Real de Santo 
António.

TânGeR A uM PASSO
Tânger é a segunda mais antiga geminação 
estabelecida pela capital algarvia. 2015 foi ano 
de celebração do 30º aniversário deste acordo e 
de consolidar o relacionamento com as entidades 
oficiais marroquinas. 

A visita a Tânger, em Novembro, de uma comiti-
va de Faro promovida pelo Cônsul Honorário de 
Marrocos, serviu em grande medida para que as 
entidades marroquinas reafirmassem o interesse 
em efetivar a ligação marítima entre as duas ci-
dades, o que aproximaria ainda mais estes dois 
povos que tanto se respeitam. 

SenIOReS FRAnCeSeS
No âmbito do lançamento da Federation Fran-
çaise des Seniors, realizou-se no dia 22 de Maio, 
no salão do Antigo Governo Civil, a Conferência 
Seniores Ativos Franceses, evento que contou com o 
apoio da Câmara e que se dirigiu ao cada vez mais 
numeroso contingente de seniores franceses com 
residência no nosso concelho.

2015 foi o ano em que Faro viu par-
tir individualidades que deixaram 
uma marca no nosso concelho. O 
destaque vai para o Coronel Ma-
nuel Francisco Silva, Presidente 
da Câmara de Faro em 1983, que 
nos deixou logo em Janeiro, e para 
o professor José Mariano Gago, 
“pai” dos centros Ciência Viva, 

que faleceu em Abril. Em 2015 
também se lamentou o desapareci-
mento do professor Emygdio Ca-
dima, ilustre investigador e docen-
te que contribuiu decisivamente 
para a consolidação da área cien-
tífica da Biologia Marinha e Pescas 
na Universidade do Algarve e que 
faleceu em Outubro, aos 88 anos. 

Em Agosto partiu em Faro o ex-ci-
clista Luís Vargues, que residia no 
concelho há alguns anos, depois de 
uma carreira em que esteve bem 
perto do estrelato internacional. 
Finalmente, em Outubro, e de for-
ma inesperada, deixou-nos o Prof. 
Francisco Rosado, reconhecido 
professor de Flauta de Bisel e Clas-

se de Conjunto do Conservatório 
Regional do Algarve, e dinamiza-
dor cultural por excelência na área 
da música antiga. A todos, Faro 
prestou a sua homenagem, recor-
dando com saudade o seu bom 
exemplo.

ILUSTRES qUE NOS DEIxARAM

Coronel Manuel 
Francisco Silva

Prof. José 
Mariano Gago

Prof. Emygdio
Cadima

Luís
Vargues

Prof. Francisco
Rosado

RelAçÕeS InTeRnACIOnAIS e COOPeRAçãO
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Em 2015, Faro assistiu à consolidação da recu-
peração do seu tecido económico e empresa-

rial. Da sua parte, a Câmara desenvolveu novos 
esforços, agilizando procedimentos, de modo a 
assegurar celeridade no licenciamento de novos 
investimentos, vindos sobretudo de jovens em-
presários. Através do seu Serviço de Apoio às 
Atividades Económicas ou da Ambifaro, Empre-
sa Municipal, promoveram-se diversas iniciati-
vas dedicadas ao incentivo ao empreendedoris-
mo local.

COnSelhO MunICIPAl De TuRISMO 
APROVA eSTRATÉGIA De PROMOçãO
O Conselho Municipal de Turismo aprovou como 
linhas de força para as próximas campanhas pro-
mocionais que o concelho se apresente segundo os 
títulos “Faro-Património Natural” e “Faro-Patri-
mónio Histórico”. 

I AlGARVe nATuRe WeeK
O mês de março foi marcado pela realização, con-
juntamente com o Turismo do Algarve, da 1ª edi-
ção da Algarve Nature Week, no Parque Ribeiri-
nho de Faro. 

RuTA CeCe
Através da criação de uma plataforma de comer-
cialização de produtos e serviços, designada Ruta 
CECE, Faro apoiou mais de 40 empresas a apro-
veitarem as oportunidades proporcionadas pelo 
comércio global na internet.

ATIVIDADeS AMbIFARO, eM  I enCOn-
TRO eMPReSARIAl De FARO
Casa cheia no 1º Encontro Empresarial, organiza-
do pela Ambifaro.

MAR AlGARVe exPO
Em Outubro, Faro acolheu a exposição Mar Algar-
ve Expo, na qual o cluster do Mar foi o mote para o 
networking entre público e expositores. 

FeIRA DO QueIJO e DO 
VInhO De FARO
Entre os dias 23 e 26 de Abril, o Jardim Manuel 
Bivar acolheu com assinalável sucesso a segunda 
edição deste certame. Organização Ambifaro.

ATIVAR A bAIxA!
A AMBIFARO, realizou mais uma edição da ini-
ciativa “Ativar a Baixa!”, tendo como parceiros o 
Município, a FARO 1540 – Associação e Defesa e 
Promoção do Património Ambiental e Cultural de 
Faro e a Associação de Desenvolvimento Comer-
cial da Zona Histórica de Faro. Pretende-se fomen-
tar a revitalização e a dinamização da baixa farense 
e a criação de novos postos de trabalho. 

FARnáuTICA 
1ª Mostra do Mar e da náutica
A AmbiFaro levou a efeito, de 1 a 3 de Maio, no Jar-
dim Manuel Bivar, a 1ª edição da FARNÁUTICA 
com o objetivo de promover o turismo e as ativida-
des relacionadas com o mundo da náutica e com o 
setor do mar. 

ATIVIDADeS
eCOnóMICAS

FeIRA De SAnTA IRIA 2015 - A maior de sempre
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A Rede Social de Faro continuou a imple-
mentar ações de promoção da qualidade de 

vida dos munícipes, merecendo os mais caren-
ciados uma atenção especial. Para além do apoio 
a todos os organismos do concelho que atuam na 
área da Ação Social, o Município dinamizou di-
versas iniciativas. Destacam-se os Mercadinhos 
Sociais,  as comemorações do Dia Mundial do 
Vizinho, os Roteiros Solidários, o Dia Interna-
cional do Idoso ou o “Natal Sénior”, evento rea-
lizado no Teatro das Figuras, que trouxe calor e 
alegria a mais de 700 idosos do concelho.

MunICíPIO ATRIbuI bOlSAS 
De eSTuDO 
A Câmara aprovou em Dezembro a atribuição das 
7 bolsas de estudo respeitantes ao presente ano le-
tivo, para apoio a alunos carenciados do concelho, 
que frequentem o ensino secundário ou superior e 
sejam residentes no concelho há mais de 5 anos. O 
valor total que o Município de Faro deverá investir 
neste programa ascende a 48 mil euros.

1610 FAMílIAS COM MAnuAIS 
eSCOlAReS GRATuITOS
A Câmara continua a apostar nos apoios escolares 
às famílias que verdadeiramente necessitam. Para 
este ano os valores atribuídos para a Ação Social 
Escolar, Auxílios Económicos destinados às crian-
ças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, são de 70€ para 
os alunos do escalão 1 da Segurança Social e de 35€ 
para os escalões 2 e 3. Estes apoios garantiram a 
gratuitidade dos livros e dos materiais escolares a 
cerca de 1610 alunos.

ReFeIçÕeS eSCOlAReS PARA 
QueM PReCISA
Em 2015/2016, o Município assegura ainda uma 
refeição e um pequeno-almoço a todos os alunos 
carenciados afetos às escolas de 1º Ciclo durante as 
interrupções letivas. Lanches, transportes, material 
didático e prolongamento de horário foram outros 
apoios concedidos aos agregados familiares sem-
pre que isso se justificou.

150 MIl euROS PARA ReQuA-
lIFICAçãO DO PAVIlhãO DA 
eb2/3 D. AFOnSO III 
O Município de Faro assinou em Janeiro um pro-
tocolo com a Direção-geral dos Estabelecimentos 
Escolares que vai permitir a requalificação do Pavi-
lhão Desportivo da E. B. 2/3 D. Afonso III, no valor 
de 150 mil euros. As obras, lançadas pelo municí-
pio, deverão iniciar-se só após o final do presente 
ano letivo. 

A nOVA VIDA DO VelhO “lICeu” 
Após 5 anos de obra, no mês de Novembro de 2015 
ficou concluída a requalificação da E. S. João de 
Deus. Está assim normalizada a atividade escolar 
do velho Liceu. Recorde-se que os atrasos nesta 
intervenção da Parque Escolas chegaram a condi-
cionar fortemente a sua atividade e levaram à ação 
contundente da câmara, representantes da comu-
nidade e sociedade civil.

eDuCAçã0 e 
AçãO SOCIAl
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nOVO TeRMInAl RODOVIáRIO 
InAuGuRADO
A inauguração do novo Terminal Rodoviário pú-
blico, na Av. da República foi um dos momentos 
marcantes dos festejos do Dia do Município. Este 
novo equipamento resultou do concurso público 
de concessão dos transportes públicos urbanos, 
ganho pela Rede Próximo, que já previa um inves-
timento em frota, equipamentos e infraestruturas 
da ordem dos 3,6 milhões de euros. 

nOVA VIDA PARA O lARGO 
DAS MOuRAS VelhAS
Faro vai ter um novo Largo das Mouras Velhas. 
Chegaram assim a bom termo as negociações com 
o consórcio CPE/Teixeira Duarte que explora o 
estacionamento subterrâneo da Pontinha. Deso-
brigado de investir num novo Parque subterrâneo 
nas Mouras Velhas, por manifesta inviabilidade 
do negócio, o consórcio procederá, em contrapar-
tida, a toda a requalificação urbanística do Largo 
das Mouras Velhas e à constituição de uma bolsa 
de estacionamento gratuito, bem no centro da ci-
dade, num investimento global que deverá chegar 
aos 309 mil euros. 

I FASe DA ReVISãO DO PDM 
COnCluíDA
Em 2015, a Câmara Municipal de Faro concluiu a 
1.ª fase da Revisão do PDM, designada Caracteri-
zação e Diagnóstico e Modelo Estratégico Muni-
cipal. Também concluída está a 1ª fase do Plano 
de Mobilidade e Transportes para o Concelho. 

JunTA De MOnTeneGRO 
InAuGuRA SeDe
O novo espaço localiza-se a poucos metros das 
anteriores instalações da Junta, numa zona central 
de Montenegro, foi adquirido pela autarquia pelo 
valor de 89.500 € e inaugurado a 19 de Setembro.

nOVA DInâMICA PARA O 
PARQue RIbeIRInhO
Para dinamizar o Parque Ribeirinho de Faro, a 
Câmara procedeu em Outubro, ao lançamento de 
concurso para a concessão de um quiosque, um 
quiosque/bar e de serviços de apoio no Parque 
Ribeirinho de Faro. Em 2016, termina o período 
de garantia subsequente à entrega desta obra da 
Polis, o que dá ao Município plena legitimidade 
para a gestão do espaço. Será tempo de tratar da 
segurança, limpeza e manutenção do Parque.

nOVOS eSTACIOnAMenTOS e 
ACeSSOS À PRAIA
A obra de construção de um passadiço pedonal 
e ciclável de acesso à Praia de Faro, inserida na 
requalificação do troço de estrada entre a curva 
do Aeroporto e a ponte, e a empreitada de cons-
trução de um Parque de Estacionamento exterior, 
foram consignadas no mês de Dezembro. A cons-
trução do Parque de Estacionamento exterior, 
junto ao Aeroporto, está prevista durar 5 meses e 
custará 815 mil euros. Já a requalificação do aces-
so rodoviário à ponte e o passadiço que o passará 
a ladear devem demorar 7 meses a ser concluídos 
e obrigarão a um investimento de cerca de 543 mil 
euros. Foram dadas garantias de que estas inter-
venções estarão finalizadas antes da próxima épo-
ca balnear.

e POR FIM, AS DRAGAGenS
Em 2015, Faro pôde respirar de alívio após a con-
clusão das dragagens da Polis, que há muito eram 
reivindicadas pela população. Em Julho arrancou 
a dragagem da área compreendida entre o Cais 
Comercial e o estreito de Olhão; em Agosto foi 
a vez do esteiro do Ramalhete e Barrinha (Praia 
de Faro). Está assim assegurada a estabilização do 
cordão dunar da Praia e a defesa de melhores con-
dições de trabalho e navegabilidade para quem 
vive e usufrui da Ria Formosa.

POlIS MelhORA PARQue DO 
luDO
A Soc. Polis concluiu em Dezembro a requalifica-
ção do Parque Ribeirinho do Ludo, junto à praia 
de Faro, que abrange um percurso de 6,5 quiló-
metros. Estão assim francamente melhoradas as 
condições do percurso, para caminhadas, cor-
ridas ou para andar de bicicleta. A obra teve um 
custo estimado de cerca de 400 mil euros.

uRbAnISMO
MObIlIDADe

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DA ORLA COSTEIRA
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SAPADOReS COM nOVOS 
eQuIPAMenTOS De PROTeçãO 
InDIVIDuAl
Em Junho, os Bombeiros Sapadores de Faro rece-

beram das mãos do Presidente da Câmara novos 

equipamentos de proteção individual que permi-

tem à corporação maior eficiência e segurança 

na sua ação. No total, foram entregues 67 equi-

pamentos de proteção individual para combate 

a incêndios. A aquisição dos equipamentos teve 

um custo para a autarquia de 23 mil euros. 

SAbIA Que...
...em 2015 registaram-se
3037 ocorrências no concelho?
...o Serviço de Sanidade 
Animal e Alimentar registou 
430 ocorrências em Faro?

JOSÉ TOMáS VAlenTe 
nOMeADO COMAnDAnTe
Houve render da guarda nos Sapadores de Faro. 

Após a saída de Aníbal da Silveira, o Presidente 

Rogério Bacalhau, nomeou, em Julho, José Tomás 

Valente como novo Comandante Operacional 

Municipal (COM) da Proteção Civil em Faro. José 

Tomás Valente é um quadro da casa, tendo desem-

penhado anteriormente funções de Comandante 

Interino desta corporação. 

FARO APOIA TAMbÉM OS 

VOlunTáRIOS
Em Dezembro tornou-se oficial a pretensão do Mu-

nicípio de avançar com um protocolo de colabora-

ção com os Bombeiros Voluntários, que permitiu 

investir 15 mil euros na melhoria das condições de 

operacionalidade desta corporação. A iniciativa do 

Presidente, aprovada em reunião de câmara, serviu 

também para reconhecer a grande valia dos Bom-

beiros Voluntários como peça central no esquema 

de segurança e proteção civil do Concelho de Faro.

MOVIMenTO AnIMAl: 

GeneROSIDADe Que SAlVA
Os animais estão bem entregues no nosso con-

celho. Graças ao trabalho voluntário e à gene-

rosidade das associações e grupos informais do 

concelho, têm vindo a realizar-se diversas cam-

panhas de sensibilização e adoção de animais de 

companhia com assinalável sucesso.  Destaque 

para a PRAVI-Faro,  a Animais de Rua, o CIAA 

e MAF.

PROJeTO CeD CheGA AO FIM 
COM SuCeSSO
A Câmara Municipal apoiou, ao longo de dois 

anos, dezenas de voluntários da Animais de Rua 

e da Dogs Trust que asseguraram, com a cola-

boração de diversos veterinários portugueses e 

estrangeiros e da Junta de Freguesia de Monte-

negro, a esterilização e a prestação de cuidados 

médicos essenciais a mais de três centenas de 

animais.

Em tempo de balanço, os números falam por si: 

202 gatos esterilizados, vacinados e desparasita-

dos. O Projeto Captura Esterilização e Devolução 

– CED – foi muito bem acolhido pela população.

bOMbeIROS
PROTeçãO

CIVIl
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… se estima que a população residente no Concelho era, em 
2014, de 61.214?
… nasceram nesse ano 542 pessoas, tendo falecido 634? 
… se registaram 267 casamentos e se divorciaram 163 casais?
… a taxa de desemprego desde janeiro a setembro 2015 foi no 
Distrito 14,5% e no País de 13,1%?

… existem 61 associações culturais em atividade?
… se realizaram 390 eventos e espetáculos realizados no Con-
celho (não inclui atividades dos serviços educativos)?
… 177 foram da responsabilidade do Município e 213 de ou-
tras entidades, quer públicas quer privadas?

… disponibiliza 65.693 títulos, mais 1402 que em 2014?
… em 2015 recebeu 138.147 visitantes e tem 20.447 utilizadores inscritos?
… registou 36.906 consultas de documentos e 25.518 empréstimos?
… o serviço educativo promoveu 637 atividades para crianças e 54 para bébés?
… se realizaram 198 horas do conto?
… acolheu 32 exposições e 25 conferências?
… proporcionou 46 encontros com autores?
… promoveu 85 atividades fora de portas?
… O serviço de internet foi utilizado por 12.094 pessoas?

… apresentou este ano 132 sessões?
… recebeu mais de 46 mil espetadores?
… a taxa média de ocupação desde 2005 é de 54,74% e que, 
em 2015, esse indicador excedeu os 60%?
… em média, 347 espetadores assistem a cada sessão?

 … ao Museu Municipal de Faro foram oferecidos 435 títulos?
… a Galeria Municipal TREM acolheu 5 exposições, em 2015?
… assistiram ao Recital de Guitarra Portuguesa de João Cuña 2.335 espectadores?
… o Centro Interpretativo do Arco da Vila abriu as suas portas, no dia 1 de dezem-
bro de 2015?
… foram efetuadas 134 intervenções de conservação e restauro?
… o Museu Municipal de Faro em parceria com o Inatel realizou, este ano, 21 visi-
tas orientadas, num total de cerca de 1050 participantes?

… que a Autarquia tem 742 funcionários e 65 colaboradores 
ao abrigo de Contratos de Emprego e Inserção?
… que, em 2009, os funcionários da autarquia eram 1023 e em 
2014, 767?

… os técnicos do Serviço de Ação Social atenderam 1.857 pessoas, o que representa 
um decréscimo de 502 atendimentos relativamente a 2014?
… em 2015 os técnicos da autarquia realizaram 1.160 visitas domiciliárias, contra 
as 1.549 realizadas em 2014?
… os bairros sociais justificaram 513 dessas visitas, o que corresponde a uma redu-
ção de 254 visitas face a 2014?
… em 2015 foram apresentados 98 novos pedidos de habitação social (em 2014 
foram 101)?
… a autarquia tem atualmente 452 fogos de habitação social?
… em 2015, foram acompanhados pelo Gabinete de Apoio ao Idoso, 98 idosos, 
sendo que 17 deles foram integrados em estruturas residenciais para idosos?

… em 2015 foram constituídos 224 novos processos de obras, 
o que representa um acréscimo de 21,1% face a 2014?
… que a receita arrecadada com novos processos de obra foi de 
1.152.627,92€, em 2015, mais do dobro que em 2014?

… a FAGAR abastece água a 35.500 contadores registados, o 
que se representa um consumo de mais de 6.600.000 m3?
… no início de 2016, a cobertura de água no concelho de Faro 
é de 96% e a de saneamento é de 90%?
… o Concelho é servido por 744Km de condutas para abas-
tecimento de água e 333Km de coletores de águas residuais 
domésticas?

… o volume de crédito à habitação era, em 2014, de 12.793€ por habitante do con-
celho, sendo a média nacional de 8.310 €?
... em 2015 duplicou o número de unidades de alojamento local no concelho, pas-
sando de 60 em 2014 para 130 em 2015?
...a capacidade de alojamento em Faro em 2014 era de 2207 camas e passou para 
2704 em 2015? 
… a Torre e Núcleo Museológico da Sé de Faro foi visitada por 68.920 pessoas em 
2014, o que faz dela o monumento mais visitado de Faro?
... 67 Empreendedores foram atendidos e acompanhados pelo Serviço de Desenvol-
vimento Económico e Promoção Turística tendo 39 deles sido apoiados e tutorados 
na abertura de lojas online?

POPulAçãO

CulTuRA bIblIOTeCA MunICIPAl

MuSeu MunICIPAl

TeATRO MunICIPAl

ReCuRSOS huMAnOS

AçãO SOCIAl

uRbAnISMO

AMbIenTe

eCOnOMIA e TuRISMOSAbIA Que ...
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DeSPORTOS

… se realizaram 122 eventos desportivos em 2015?
… a 16ª Marcha passeio da Ria Formosa 
contabilizou o número record de 4102 parti-
cipantes em 2015?
… o Faro Ativo teve a participação de mais de 
7000 atletas?
… a Câmara apoiou o associativismo local em 
cerca de 140.000€ de financiamento direto e 
em mais de 565.000€ na cedência gratuita de 
instalações desportivas?
… que o associativismo desportivo local tem 
mais de 3000 atletas federados com vários tí-
tulos nacionais?
… em 18 instalações desportivas municipais 
registámos 274.919 entradas durante o ano 
2015, o que corresponde a um acréscimo de 
15% face a anos anteriores?

CuRIOSIDADeS 

… o Município de Faro ocupa a quarta posição 
no ranking nacional, do poder de compra per 
capita apenas atrás de Lisboa, Oeiras e Porto?
… em 2015, realizaram-se 0 (zero) espetáculos 
de circo com animais?
… em 2015 duplicou o número unidades de 
alojamento local no concelho passando de 60 
em 2014 para 130 em 2015?
… o Festival F foi nomeado para os prémios 
Portugal Festival Awards na categoria de Festi-
val de Média Dimensão. Só na primeira noite 
o festival contou com a presença de 8500 pes-
soas?
… de acordo com o Bloom Consulting City 
Brand Ranking©, 2015, Faro apresenta-se no 
1º lugar do ranking algarvio, mostrando-se 
como a melhor marca para Negócios e Viver?

eDuCAçãO

… o número de alunos inscritos na rede pú-
blica de ensino é de 8 827, tendo decrescido 
1,64%  face a 2014 (8 974)?
… o número de passes sociais para transpor-
te escolar apoiados pelo Município desceu de 
849 para 612?
… os refeitórios do Concelho serviram 366.627 
refeições, menos 11.910 que em 2014?
… o pessoal não docente nas escolas é com-
posto por 285 profissionais, mais 14 que em 
2014?

FInAnçAS
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COnTenTORIZAçãO 
De SuPeRFíCIe 

A FAGAR, E.M. iniciou no final de 2015 o 
processo de substituição de contentori-

zação de superfície de resíduos sólidos urbanos 
por equipamentos subterrâneos – no final do 
projeto, cerca de 1000 terão sido substituídos. 
Com esta “revolução”, melhoram-se as condi-
ções de higiene e salubridade dos locais de de-
posição de resíduos, uma vez que os novos equi-
pamentos minimizam a libertação de odores e 
escorrências indesejáveis e potencia-se uma uti-
lização mais correta dos equipamentos.
Adicionalmente, vamos reduzir a ocupação do 
espaço público e melhorar o enquadramento ur-
banístico dos equipamentos de deposição. Isto 
tem benefícios diretos evidentes para os muní-
cipes e contribui para potenciar as condições de 
atratividade da cidade de Faro para a atividade 
turística. 

“áGuA De FARO” É MARCA 
ReGISTADA

A FAGAR procedeu ao registo da marca Água 
de Faro. Este ato tem o intuito de valorizar um 
bem que é património ativo de Faro e dos Fa-
renses. 
A Água de Faro é hoje uma das melhores do 
país, com parâmetros de qualidade de referên-
cia, qualidade atestada pela própria entidade re-
guladora do setor da água. 
A FAGAR tem desenvolvido um conjunto de ati-
vidades na área da educação ambiental, ao nível 
das escolas, para sensibilizar as futuras gerações 
para o valor do bem água, e para a qualidade da 
nossa “Água de Faro”.

áGuA e SAneAMenTO PARA 
TODOS

A conclusão das empreitadas de execução de in-
fraestruturas de água e saneamento, nos anos de 
2014 e 2015, permite concretizar uma aspiração 
antiga da população de Faro: facultar água e sa-
neamento aos pontos mais distantes do conce-
lho. No início de 2016, a cobertura de água no 
concelho de Faro é de 96% e a de saneamento 
é de 90%. Valores que nos orgulham e que co-
locam o nosso concelho na vanguarda, também 
neste aspeto.

COnDuTAS MOnITORIZADAS: 
MelhOR AbASTeCIMenTO, 
MenOS PeRDAS
Pela primeira vez a FAGAR tem um plano de 
substituição e reabilitação de condutas, com 
base nos padrões de comportamento, e no his-
tórico da rede. Este plano permite intervir nos 
troços de rede que apresentam maior desgaste, 
assegurando a melhoria do serviço de abasteci-
mento de água aos munícipes, e a melhoria do 
controlo das perdas de água.

FAGAR
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                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

                Rogério Bacalhau

O programa Ativar a Baixa já é uma referência. É uma 
forma de ajudar a promover o lançamento de novos 
empreendedores e de recuperar edificado que, de 
outra forma se iria manter devoluto e sem gerar valor. 
As inscrições para este ano estão abertas até 15 de 
fevereiro. Mais informação em www.ambifaro.pt. 

Boa tarde Sr. presidente, este ano não fui a tempo 
de concorrer. para o Ano também vai existir o pro-
grama Ativar a Baixa?

Os lugares marcados são atribuídos de acordo com 
o regulamento municipal a pessoas com mobilidade 
reduzida, pelo que para solicitar um lugar de acordo 
com o referido regulamento, terá de submeter o pe-
dido na loja do cidadão.

O procedimento está concluído. A intervenção 
estará acabada muito em breve.

Antes do início do ano letivo foram pintadas to-
das as passadeiras na envolvente das escolas. es-
tamos a estudar a implementação de passadeiras 
definitivas em materiais alternativos. entretanto, 
adjudicámos pinturas e sinalização horizontal a 
uma empresa externa, que fará as reparações 
sempre que necessário.

como posso fazer para adquirir um lugar de estacio-
namento dentro das minhas possibilidades visto que 
tenho vários problemas de saúde?

Quando está prevista a colocação de semáforos de 
controlo de velocidade na Av. calouste Gulbenkian? 
esta avenida é atravessada por muitas crianças e ido-
sos que muitas vezes arriscam a vida ao atravessarem 
a estrada. esta situação é urgente.

O ano escolar já começou mas a sinalização horizon-
tal nas passadeiras junto a estabelecimentos escola-
res continua por pintar. Isto vem agravar ainda mais a 
segurança, não acha?

O Município, através da fAGAR, tem feito diversas 
ações de sensibilização em diferentes locais do con-
celho. por outro lado, o chamado movimento de 
apoio ao animal tem vindo a colaborar com a câmara 
em diversas ocasiões, nesta e noutras matérias. 

claro que sim. A câmara deliberou nesse sentido e 
aguardou mais de um ano que a Assembleia Municipal 
procedesse à competente autorização no sentido da 
abertura de nova hasta pública. Obtido esse assen-
timento em novembro último, a câmara imediata-
mente abriu concurso. daremos notícias em breve.

                          ATenDIMenTO VIRTuAl CADA VeZ MAIS PARTICIPADO

                Madalena Bravo

                Hannah Costa

                José Palma

                Sandra Martins

                Mara Oliveira

                Hélder Reis Pereira

A câmara oferece os manuais escolares a todos os 
alunos do 1º ciclo que estejam nos escalões 1, 2 ou 
3 da Segurança Social. protegendo os mais frágeis e 
acorrendo apenas a quem precisa, estamos a cum-
prir com um desígnio verdadeiramente social.

porque não posso acampar no parque campis-
mo de faro?

não existe nenhum parque de campismo em 
faro.

A câmara de faro tem prevista para breve a 
oferta dos manuais escolares a todos os alunos 
do 1.º ciclo?

                Joao Campos Bonixo

                Helder Guerreiro

estamos atentos a essa necessidade, mas o novo qua-
dro comunitário não prevê verba para este aspeto 
específico. Quanto ao pav. da Afonso III, antes do iní-
cio do próximo ano letivo, teremos o pavimento e os 
balneários completamente remodelados, num investi-
mento de 150 mil € protocolado com a dGeSTe.

                Mário Estevam

Uma vez que continuamos a ser obrigados a 
conviver com os dejetos dos cães, por falta de 
civismo dos donos, gostaria de propor à câ-
mara Municipal a realização de uma campanha 
de sensibilização para este problema.

A autarquia pretende colocar à disposição dos 
farenses o equipamento de restauração que 
se encontra fechado no largo da pontinha. Se 
sim, em que moldes será feita a sua abertura?

existe algum projecto para construir um novo pavi-
lhão desportivo em faro? Ou pelo menos dar uma 
outra dimensão ao velhinho pavilhão da eB 2, 3 
Afonso III? São tantos os clubes e a dinâmica des-
portiva, que já não cabem todos.
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O eSFORçO COMPenSOu: 
DíVIDA eM QueDA, FuTuRO ASSeGuRADO

A dívida total do Município cifrou-se no valor mais baixo dos últimos 
dez anos: 43.842.272,78 euros. A título de exemplo, no final de 2014, 
este valor estava nos 52.698.022,12 euros e em 2010 cifrava-se em 
71.725.953,88 euros. Ou seja, em 5 anos, a autarquia expurgou-se de 
cerca de 39 por cento da sua dívida total.

* valor em milhões de euros

PAGAMenTOS eM DIA
O Município encerrou o ano sem atrasos nos pagamentos a fornecedo-
res, nem pagamentos em atraso, o que constitui uma novidade em 10 
anos de gestão autárquica. A câmara é, hoje, unanimemente considera 
da uma boa parceira dos agentes económicos locais.

TAxA De exeCuçãO ORçAMenTAl

O Município apresenta uma taxa de execução orçamental historica-
mente elevada. do lado da despesa, pagou 34.715.935 euros, o que 
corresponde a uma taxa de execução de 85,39%. A título de exemplo, 
nos anos de 2014 e 2010 esta taxa cifrou-se nos 84,93 por cento e nos 
32,70 por cento respetivamente. A receita total atingiu os 40.171.166€, 
o que equivale a uma taxa de execução orçamental de 98,80%. Usando 
ainda os anos de 2014 e 2010 como referência, a taxa de execução ha-
via ficado nos 88,19 por cento (2014) e 34,33 por cento (2010). 

TAxA De exeCuçãO ORçAMenTAl - DeSPeSA

FARO e PORTO MAIS PeRTO

faro e porto assinaram no dia 07 de 
Outubro, uma estratégia de atração tu-
rística cruzada de programação cultural 
em rede, no âmbito de um acordo de 
parceria celebrado entre ambos os pre-
sidentes. O próximo passo é a criação 
de grupos de trabalho nos dois municí-
pios para que os princípios do acordo 

passem a medidas concretas. O acordo 
de cooperação não implica quaisquer 
responsabilidades financeiras, ficando a 
cargo de cada autarquia os custos ine-
rentes a cada ação. O protocolo de co-
operação, que está a ser preparado há 
um ano, prevê ainda a criação de siner-
gias nas áreas da educação, desporto, 
investigação e economia do mar, entre 
outros.

A FeChAR...

VALE FAMILIAR

Vale uma entrada livre para família (max. dois adultos e duas crianças) no Museu Municipal de Faro, Museu Regional do 
Algarve e Centro Interpretativo do Arco da Vila.

*válido até 31 de Dezembro de 2016. Não contempla entrada em eventos organizados fora do âmbito da atividade progra-
mada do Museu Municipal de Faro.

 

              PReSTAçãO De COnTAS

&


