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I – 2016 foi ainda um ano difícil. Estas dificuldades 
são uma consequência natural de um exercício ri-
goroso e responsável. Contudo, um município em 
tempos fragilizado pelos incumprimentos e restri-
ções económicas goza agora de um estatuto e saúde 
diferentes. Hoje atingimos a estabilidade que tan-
to procurávamos; hoje honramos todos os nossos 
compromissos; e hoje voltamos a ostentar crédito e 
o bom nome que uma capital regional tem que ter.

Ao entrarmos em 2017, temos as nossas dívidas de 
curto prazo saldadas e já não temos endividamento 
excessivo. Isto permitir-nos-á sair do reequilíbrio 
financeiro e passar a gerir os nosso destinos de for-
ma totalmente autónoma. Ou seja, em 7 anos lim-
pámos cerca de 60% da dívida total; racionalizámos 
a câmara e o seu quadro de pessoal e baixamos o 
IMI em 10%, para 2017.

II - Neste mandato, que entra no seu último ano, e à 
medida que a nossa situação financeira se desagra-
vou, tentámos dar uma atenção especial ao desen-
volvimento económico do concelho. Retomámos o 
apoio financeiro às associações e às juntas. Nas fre-
guesias e na cidade, recuperámos estradas e cami-
nhos onde há mais de uma década ninguém toca-
va. Requalificámos o centro e a baixa, procurando 
atrair investimento na regeneração urbana, novos 
negócios, mais emprego e dinamismo. Procurámos 

complementar essa aposta, com uma política de afirma-
ção muito assente em eventos de qualidade, que são já 
âncoras no calendário regional – e, no caso do Festival 
F, no calendário nacional e internacional. Agora, todos 
acreditam em Faro. Querem cá investir e isso nota-se so-
bretudo na recuperação de alguns dos mais emblemáticos 
edifícios: o Aliança, o Palácio Belmarço, bem como o cen-
tro histórico e tantos outros. Ao mesmo tempo, e à medi-
da que mais e mais investidores nos procuraram, fomos 
simplificando procedimentos e agilizando a capacidade 
de resposta da máquina, que agora é composta por gente 
que só pensa em fazer bom trabalho, que ama o Municí-
pio e que sente o serviço público como uma verdadeira 
missão. 

III - Os nossos colaboradores são, assim, uma metade 
do sucesso. A outra é composta por si, caro concidadão 
– a título individual, no quadro da sua organização ou 
da associação de que faz parte. A si lhe devemos o facto 
de ter cumprido com os seus compromissos em situação 
excecional; ter-nos ajudado com as suas sugestões e re-
clamações; ter investido no seu concelho; tê-lo preferido 
em detrimento de outras soluções, para aqui aplicar as 
suas poupanças, para fazer as suas compras e para o la-
zer. Para si, que se reconciliou com a sua cidade, o nosso 
obrigado por acreditar. 
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3 Dados financeiros
A recuperação a que se assistiu na autarquia de Faro é pouco menos que histórica. Os números que se apresentam nestas páginas são elucidativos dos progres-
sos verificados em três dimensões distintas. 

I - A primeira é a dívida: devemos hoje metade do que em 2010. Reflexo de um plano de reequilíbrio financeiro que exigiu o sacrifício de todos, é certo, mas 
também de opções de investimento acertadas e de um esforço consciente de racionalização da máquina administrativa que hoje é mais leve, mais rápida e está 
mais próxima do cidadão.

FINANÇAS: UM SUCESSO A TRÊS DIMENSÕES

DÍVIDA TOTAL

2010 2012 2014 2016

71.725.954€

62.830.501€

51.069.757€

37.147.783€
II - A segunda dimensão é a da credibilidade. E essa mede-se pela capacidade 
de honrarmos os nossos compromissos e do tempo que demoramos a fazê-lo. 
Hoje, ninguém vai à falência por causa da Câmara de Faro – bem pelo con-
trário. Hoje, pagamos tudo a tempo e a horas e os nossos prazos de pagamento 
são de 62 dias – em 2010 eram 380!

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO EM DIAS
(FONTE DGAL)

2010 2012 2014 2016

380

330
290

62

2010 2012 2014 2016

34,33%
44,06%

88,19%

101,86%

TAXA DE EXECUÇÃO (RECEITA)

III - A terceira dimensão é a sequência lógica e coe-
rente do caminho traçado. É a que se prende com a ca-
pacidade de intervenção direta no dia-a-dia do conce-
lho, fazendo obra e incentivando a que outros a façam 
– setor privado, associativo ou público. Em 2016, a 

câmara afirmou-se como um agente transfor-
mador, fazendo obra e trazendo para a cidade 
a atratividade que levou os outros agentes a 
aqui investirem as suas poupanças.
Mas, em gestão autárquica, não é o sucesso 

que importa, mas sim, as opções que se to-
mam rumo a ele. Por conseguinte, as três rea-
lidades aqui descritas não significam, em si 
mesmas, o sucesso alcançado. Significam sim, 
que se encontrou o caminho. 

JAN.
14

Parque público das Figuras recebe diversos melhoramentos no 
montante de 30.000 euros.

JAN.
15

Ambifaro relança programa “Ativar a Baixa!”.
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QUAL A DESPESA DO MUNICÍPIO EM 2016?

Recursos humanos e outros

Aquisições e serviços

Juros e amortizações

Transferências

Aquisição de bens de capital

TOTAL FATURADO NO ANO

13.534.002,03 €

9.013.369,09 €

7.264.898,02 €

5.252.202,47 €

1.415.456,03 €

36.479.927,64 €

COMO SE DISTRIBUÍRAM AS
TRANSFERÊNCIAS EM 2016

Associação de Municípios  Loulé/Faro

Empresas Municipais e Serviços Municipalizados

Entidades de Educação

Entidades Ação Social

Freguesias 

Entidades Culturais e de Juventude

 2.015.477 €

865.418 €

 531.809 €

429.294 €

 418.749 €

  355.774 €

Entidades Outras

Entidades Desportivas

 341.587 €

294.094€

TRANSFERÊNCIAS 5.252.202 €

QUAIS AS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS EM 2016?

Prestações de serviços (Iluminação Pública, nadadores salvadores etc.)

Encargos com Instalações

Outros (encargos com cobranças, locações, etc.)

Transportes (Mini bus + escolares)

Alimentação/ Refeições Escolares

Combustíveis

2.864.503,15 €

1.952.187,56 €

1.360.092,82 €

1.074.177,55 €

598.287,76 €

255.333,88 €

Conservação de Bens

Aquisição de bens

Seguros

Assistência técnica a equipamentos

Comunicações

Publicidade

340.575,17 €

225.272,27 €

141.059,84 €

84.119,63 €

83.137,26 €

34.622,20 €

FATURADO 9.013.369,09 €

MAR.
10

Câmara adjudica Café da Pontinha. MAR.
15

Faro anuncia que foi selecionado, de entre 6.031 signatários do 
Pacto Europeu de Autarcas, como caso de estudo em matéria de 
energias sustentáveis.
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Recuperada a credibilidade e a estabilidade da situação financeira, 2016 foi um ano em que o Município consolidou a sua credibilidade na economia local. 
E permitiu-se mesmo assumir uma posição orçamentalmente mais ambiciosa, de modo a acelerar a recuperação económica do concelho.

FARO’2016: UMA POLÍTICA
ECONÓMICA AMBICIOSA MAS REALISTA

Economia local e turismo

Um bom indicador do estado da economia local é o resultado do Imposto Municipal 
sobre Transações Imobiliárias (IMT). Ora, este teve um crescimento de cerca de 44% 
face a 2015. Assim, em 2016 o Município recolheu 4.734.842,06 euros, contra os 3,3 
milhões apurados em 2015. Este é um indicador da recuperação do setor imobiliário 
do concelho que, durante anos, esteve estagnado.

OS NÚMEROS NÃO MENTEM:
ECONOMIA LOCAL EM FRANCO CRESCIMENTO

Outro indicador importante do estado da economia do concelho, a derrama, revelou 
uma performance superior ao ano anterior em cerca de 73%. Com este imposto mu-
nicipal que incide sobre o lucro tributável das pessoas coletivas, a autarquia recolheu 
2.085.451,86 € no ano de 2016. Em 2015 esta taxa permitira recolher apenas cerca de 
1,2 milhões de euros.

EMPRESAS DO CONCELHO AUMENTAM OS SEUS LUCROS

O Município registou uma evolução extraordinária dos investimentos privados realizados nos últimos 
anos, traduzida numa subida de 70% nos atendimentos a empresários que pretendem investir em Faro. 
Detemos 52 novos interesses de investimentos empresariais em 2016.

EMPREENDEDORISMO: INTERESSE NO MUNICÍPIO CRESCE 70%

Faro prossegue a sua estratégia, quer de integração no Turismo de Natureza, promovendo a Ria Formo-
sa e as suas atividades, quer de requalificação e valorização do Centro Histórico do concelho, eixos que 
constituem a base da identidade do município, sem esquecer a vertente gastronómica e a vertente cul-
tural, também com elevado potencial económico e turístico. Estivemos presentes em diversas feiras com 
uma nova imagem.

FARO REFORÇA APOSTA NO TURISMO DE NATUREZA
E PATRIMÓNIO HISTÓRICO

O Município e a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve voltaram a juntar-se na 4ª Edição da Formação 
“O Potencial Turístico de Faro”, com o objetivo de fornecer aos profissionais do setor um conjunto de in-
formações sobre as riquezas do concelho que podem marcar a diferença junto dos turistas e investidores 
que visitam Faro. Melhor informados e esclarecidos, serão profissionais mais habilitados para apresentar 
e potenciar o concelho.

FORMAR PARA MELHOR “VENDER” FARO

O concelho aumentou a sua capacidade de alojamento, tendo entre 2015 e 2016, assisti-
do à abertura de 3 novos empreendimentos turísticos e de 131 novas unidades de aloja-
mento local. Faro viu, assim, aumentada a sua capacidade de alojamento em 46% relati-
vamente ao número de estabelecimentos e 29% em relação ao número de camas.

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO: FARO A CRESCER

3.300.000€ 4.735.000€

+ 44%
2015 2016

1.200.00,00€

2015

2.085.451,86 €

2016

+ 73%

MAR.
18

Bairros do Bom João  e Alto de Santo António adicionados ao Cir-
cuito 5 da Rede Próximo.

MAR.
20

Câmara apoia Bombeiros Voluntários com cheque de 50 mil euros. 
O ano fechará com um total de 110.000 euros investidos em apoios 
a esta corporação a viver dificuldades.

SABIA QUE…
Em 2016 foram emitidos 69 alvarás, de entre os quais 
se destacam: 4 de restauração e bebidas; 15 para 
comércio e serviços; um equipamento social e duas 
explorações agrícolas?
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A AmbiFaro, E.M. levou em maio, no Jardim Manuel Bivar, a II FARNÁUTICA – Mostra do Mar e da Náutica. 
Esta mostra visa promover e divulgar a náutica de recreio, procurando reavivar este mercado na região e no 
concelho, tirando partido da sua condição ribeirinha. Nos mais de 1000m2 reservados, o público pôde conhe-
cer as novas tendências do mercado na náutica de recreio e aceder a boas oportunidades de negócio.  Nesta 
segunda edição, destaque também para a presença do vaivém do Oceanário de Lisboa, que apresentou em Faro 
o seu projeto de educação ambiental.

II FARNÁUTICA APRESENTOU TENDÊNCIAS DO MERCADO DA NÁUTICA DE RECREIO

A tradicional Feira de Santa Iria comemorou em outubro a sua 420ª edição. Organizada pela Empresa Mu-
nicipal Ambifaro EM, a feira, apesar de adaptada aos novos tempos, continuou a manter as suas caracte-
rísticas tradicionais e populares. Este ano estreámos uma nova área de gastronomia com street-food, ba-
res, restaurantes e novos divertimentos que colocaram à prova os nervos dos mais corajosos. 

420 ANOS DE FEIRA DE SANTA IRIA 

Após o sucesso das duas primeiras edições, a AmbiFaro realizou em abril a 3ª edição da Feira do Queijo e do 
Vinho de Faro no Jardim Manuel Bivar. Foram mais de 20 stands de tasquinhas instalados numa tenda gigan-
te com 400 m2, que durante 4 dias promoveram e divulgaram o que de melhor se faz no setor vitivinícola e 
do queijo, bem como na produção regional de doces, mel, licores e enchidos. Esta iniciativa teve entrada livre.

QUEIJO E VINHO LEVAM MILHARES ATÉ À BAIXA

A Ambifaro E.M. levou a efeito a 3ª edição da iniciativa “Ativar a Baixa!”, tendo como parceiros estratégicos 
o Município, a FARO 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro 
e a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro. Com este programa ascende a 12 o 
número de negócios instalados no concelho, com recurso a rendas favoráveis abaixo dos valores de mercado. 

ATIVAR A BAIXA!

Economia local e turismo

ABR.
5

Alunos da ES João de Deus contribuem com 17 propostas no âmbito 
do Projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação 
Geográfica”, com base nas orientações expressas no Plano Diretor 
Municipal.

ABR.
7

Câmara coloca 70 representantes de autoridades e parceiros com 
intervenção no território municipal a discutir Plano de Mobilidade 
e Transportes.

O Mercado Municipal de Faro, bem no centro da nossa cidade, recebe diariamente cerca de 3.500 pessoas e con-
grega em si um variado e vasto leque de ofertas e atividades compostas por comércio tradicional, restauração, ser-
viços públicos e outros com elevado nível de qualidade dos serviços e produtos.Para além disso, o edifício tem um 
parque de estacionamento subterrâneo de 2 pisos, que durante o ano de 2016 registou um aumento significativo 
de entradas de veículos, o que representou um aumento de cerca de 15% em relação ao ano de 2015, traduzindo-se 
numa média de entrada de quase 26 mil veículos mensais. O número de assinaturas mensais também aumentou, 
sendo cada vez mais aqueles que, morando ou trabalhando no centro da cidade, parqueiam os seus veículos no es-
tacionamento do mercado.

MERCADO MUNICIPAL DE FARO: NO CENTRO DA CIDADE

Tem sido preocupação da Ambifaro desenvolver uma política de sustentabilidade e de responsabilidade 
ambiental no mercado. Em 2016 procedeu à substituição de toda a iluminação existente por tecnologia 
Led, conseguindo uma redução significativa no consumo de energia. Foi ainda desenvolvida uma par-
ceria com a Algar SA para a recolha seletiva de lixo, permitindo que cerca de 20 toneladas de resíduos 
passassem a ser direcionados para reciclagem e reutilização.

MERCADO VERDE IMPLEMENTA ILUMINAÇÃO LED
E RECICLA 20 TONELADAS DE RESÍDUOS

SABIA QUE… O Mercado Municipal já tem um posto CTT?
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O ano de 2016 veio apenas reforçar o óbvio: Faro 
está melhor e atrai mais; Faro cresceu e nós cresce-
mos também. 
A notoriedade, uma palavra cara para qualquer con-
celho de referência no país, esteve durante anos fora 
do léxico da autarquia farense que assim se privou das 

NOTORIEDADE: MAIS UMA BATALHA VENCIDA

possibilidades de projetar fora de portas as reais va-
lências da nossa cidade. 
Faro era uma capital adormecida, com um programa 
cultural muito aquém do seu potencial. A oferta esta-
va quase exclusivamente dependente do trabalho das 
associações locais e, com a crise que sobreveio, estas 

passaram a responder apenas parcialmente às cres-
centes exigências da população. Contudo, hoje já 
não é assim. Se dúvidas existiam, 2016 veio apenas 
comprovar que longe estão esses dias, testemunhan-
do a consolidação de dois grandes marcos do calen-
dário algarvio, o Festival F e o Alameda Beer Fest.

Estes três grandes eventos farenses procuram res-
ponder às lacunas em tempos reconhecidas e defini-
das como prioritárias. Foi assim que o último ano viu 
nascer mais uma realização de grande sucesso: o Bai-
xa Street Fest. Aqui, e apesar do sempre presente ri-
gor orçamental, o objetivo traçado pela organização 

BAIXA STREET FEST ESTIMULA COMÉRCIO DE VERÃO 

teve em conta um investimento direto na anima-
ção da zona histórica da baixa de Faro, apenas e só 
para estímulo e benefício do comércio local, tendo 
toda a animação sido a cargo de grupos e associa-
ções do concelho. 
O primeiro capítulo desta história não poderia ter 

sido mais feliz: durante oito sextas-feiras dos dois 
principais meses de verão, a nossa baixa encheu-
-se de gente e de sorrisos, de cor e de música, re-
cuperando a identidade de outrora e tornando este 
evento numa fórmula de sucesso e referência para 
a dinamização comercial. 

ABR.
12

Sai para a rua o novo “Correio de Faro”. ABR.
13

Agenda cultural volta a ter edição em papel.
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O Alameda Beer Fest e o cada vez mais estrondoso 
Festival F, apesar da alucinante logística, distinguem-
-se por serem donos da mais saborosa característica: 
a sustentabilidade! Ou seja, em Faro produz-se, mas 
produz-se bem e acima de tudo sem onerar os cofres 
do município.
Se por um lado a 2ª edição do Alameda Beer Fest viu 
o Jardim da Alameda voltar a encher-se de gente e 

ALAMEDA BEER FEST E FESTIVAL F CONSOLIDAM TENDÊNCIA E
COLOCAM FARO NO RADAR VERÃO 

animação, o Festival F veio confirmar o seu estatuto. 
Mais de 21 mil pessoas puderam (re)descobrir o en-
canto da cidade velha na magia natural de muralhas 
e ruelas, ao som de músicas e artistas, em agradá-
veis noites de verão. O Festival, que de ano para ano 
tem tido uma adesão cada vez maior, foi mais uma 
vez agraciado com o Prémio Escolha do Consumidor, 
sendo já um dos dois únicos festivais do país, para 

além do NOS Alive, a garantir este reconhecimento 
por dois anos consecutivos. 
Pedro Abrunhosa escreveu sobre esta 3ª edição do 
F: “entre muralhas mas grávido de Mundo, de Mú-
sica fundida de Fogo se fez também a festa. Quem 
hoje pisou este país das maravilhas em basalto la-
vrado foi também meu cúmplice. F de Fundamen-
tal, este Festival”.

A mesma visão permitiu realizar outros eventos no ano 
transacto. Mencione-se a Fan Zone do Jardim Manuel 
Bivar, no ano em que finalmente fomos campeões. E se 
isto foi possível, foi graças aos milhares e milhares de 
adeptos que vibraram juntamente com a seleção frente 
ao ecrã gigante, desde o primeiro ao último jogo. Numa 
organização da Ambifaro, este foi talvez o evento mais 
celebrado e que voltará sempre que Portugal e os por-
tugueses assim o necessitarem. Somos campeões euro-
peus! Venha o mundial!

FAN ZONE DE CAMPEÕES

ABR.
14

Assinada a empreitada de repavimentação da EM520, entre 
Falfosa e Santa Bárbara de Nexe.

ABR.
15

Assinado o contrato de empreitada para a Construção da ETAR de 
Faro / Olhão.

2014 2015 2016

8 MIL

16 MIL

21 MIL

PÚBLICO

Tony Carreira foi um dos artistas que 
passou pela nossa cidade no ano de 2016, 
foi a 10 de julho que o consagrado artista 
português atuou no Largo de São Fran-
cisco, juntando milhares de pessoas que 
aproveitaram para festejar a vitória da se-
leção nacional de futebol no Campeonato 
da Europa de Futebol cuja final se dis-
putou também nesse dia.

TONY CARREIRA
EM NOITE DE CAMPEÕES



9 Comunicação

Entre dezembro de 2005 a abril de 2009 foram publicadas vinte edições do boletim informativo da Câmara Municipal de Faro. Este executivo, de abril a dezembro de 
2016, publicou 7…
Com edição mensal, distribuição gratuita por todo o concelho e em versão on-line, o Correio de Faro aproximou Faro dos farenses.  
Centrado em Faro e nos farenses, tem sido um canal de comunicação e de contato com os munícipes. Ao mesmo tempo que pretende destacar o melhor do nosso con-
celho, das nossas gentes e da nossa história, responde à necessidade de comunicar melhor o que se faz no dia-a-dia.  
Ao longo de 9 edições, demos voz aos projetos, às associações, às empresas e aos farenses em geral. Abordámos temas diversos e tivemos o prazer de conversar com 
centenas de farenses que, através do seu contributo, elevaram-nos a um Faro maior. 
Somos um concelho diversificado, com história, património, cultura, turismo, gastronomia, desporto e tantas pessoas que nos enchem de orgulho. Continuaremos a 
fazê-lo no futuro pois não faltam temas por onde explorar.  
PS – Para quem não teve a oportunidade de ler todas as edições, por favor visite-nos em www.correiodefaro.pt

CORREIO DE FARO

CORREIO DE FARO  -  JORNAL DO MUNICÍPIO DÁ VOZ AOS FARENSES

AGENDA - EVENTOS

SABIA QUE…
A Agenda de Eventos do Município de Faro voltou, 
em versão papel, após vários anos de edição 
apenas em versão digital?

ABR.
18

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: Faro mostra recupe-
ração do seu edificado patrimonial.

ABR.
23

Câmara reedita Prémio Literário António Ramos Rosa, distinguindo 
Luís Quintais.
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Se há matéria de maior sensibilidade e 
manifestamente mais cara à autarquia, 
essa matéria é a Educação. Por cá há 
uma inabalável confiança no sucesso do 
futuro do nosso concelho. Nesse senti-
do, e justificando o estatuto de tópico 
prioritário, a Câmara investiu no ano 
de 2016 mais de 2 milhões de euros no 
reforço das condições do quadro educa-
tivo do concelho.

PREPARANDO O FUTURO DAS NOVAS GERAÇÕES:
O INVESTIMENTO!

Da requalificação de infraestrutu-
ras, aos apoios financeiros às fa-
mílias mais carenciadas, passando 
pelo aumento do número de refei-
ções gratuitas, pelo transporte, pe-
las bolsas de estudo e pela entrega 
de prémios de mérito, este é um es-
forço de pertinência clara para a au-
tarquia e sujeito a uma constante re-
visão e melhoramento. 

REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTES ESCOLARES

REFEIÇÕES ESCOLARES E LANCHES

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E MEIOS PARA OS AGRUPAMENTOS 

LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO (AÇÃO SOCIAL ESCOLAR) 

BOLSAS DE ESTUDO 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA REFEITÓRIOS 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS E.B.1 E  PRÉ-ESCOLAR

REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA E.B.2,3 D. AFONSO III

PINTURA DO PAVILHÃO DA ESCOLA E.B.2,3 POETA EMILIANO DA COSTA 

SUBSTITUIÇÃO DA CAIXILHARIA/JANELAS DA ESCOLA EB1/JI DO CARMO 

TOTAL

530.000 €

538.588 €

639.000 €

247.600 €

89.600 €

38.000 €

8.346 €

17.355 €

34.025 €

148.094 €

41.798€

2.332.406 €

SABIA QUE…
Só em apoios sociais para os alunos mais caren-
ciados, o Município desembolsou em 2016 mais de 
1,3 milhões de euros?

2016 foi o ano em que abrimos o con-
curso para a contratação de 45 assis-
tentes operacionais e 7 animadores 
na área de apoio à ação educativa. 
Contas feitas, este esforço represen-
ta um acréscimo de cerca de 530.000€ 
anuais ao orçamento municipal. Algo 
só possível graças à melhoria da situa-
ção financeira da câmara.

RECURSOS HUMANOS:
O FIM DA SECA

N.º pré-confecionadas
diárias

N.º médio de
lanches diários

136 1.160 2.208

AAPACDM -Ass. Alg. Pais Amig. Crianças D. Mentais

Ass. Estudo Diabetes Mellitus e Ap. Diabético Alg.

Associação Oncológica do Algarve

Associação para o Planeamento da Família

APPA - Banco Alimentar Contra a Fome

Associação Proteção à Rapariga e à Família

APATRIS 21

Associação Solidariedade S. C. Montenegro

Fundação Algarvia Desenvolvimento Social

GATO - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

Instituto D. Francisco Gomes

Movimento Democrático de Mulheres Portuguesas

PROVECTUS - Ass. em Prol da Terceira Idade

Santa Casa da Misericórdia

ABR.
27

Município candidata o seu Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana – PARU, ao novo quadro comunitário regional CRESC Al-
garve. Os investimentos podem ascender a 20 milhões de euros.

ABR.
29

Abertura ao público da estrada da Conceição após requalificação 
em empreitada no valor de 57.770 euros.

N.º médio de
refeições diárias

Assinatura de contratos com 45 Assistentes Operacionais

Prémios de Mérito 2016
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Faro é dos farenses, ontem, hoje, agora e 
sempre. Nesse sentido, a autarquia e as mais 
diversas entidades locais competentes de-
ram sequência a um programa de interven-
ções de cariz social de grande extensão. Não 
sendo organicamente possível ampliar a es-
trutura da publicação, independentemente 
do grande mérito e legitimidade de todos os 
temas abordados, damos-lhe a conhecer al-
guns dos principais eventos de 2016.

MERCADINHO SOCIAL
(XXI, XXII, XXIII e XXIV Edições)

Iniciativa realizada no âmbito do Conselho Local 
de Ação Social de Faro, com 4 feiras sociais temáti-
cas, com o objetivo de promover e divulgar as res-
postas, recursos sociais e ofertas de voluntariado 
disponíveis. Este ano, os 4 temas propostos aos fa-
renses foram a Família e Comunidade (21ª), Infân-
cia e Juventude (22ª), Saúde e Inclusão Social Ativa 
(23ª) e Envelhecimento Ativo (24ª).

DIA DO VIZINHO

O estímulo do sentimento de pertença é cada 
vez mais um alvo de atenção. Esta iniciativa pro-
cura o estreitamento de distâncias entre os nos-
sos habitantes, combatendo o isolamento social 
a que a vida urbana por vezes nos conduz. O Dia 
do Vizinho celebra a proximidade e promove a 
constituição de uma maior rede de confiança 
entre os pares, tão necessária no dia-a-dia.

DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE 
24 outubro de 2016

Foi comemorado no dia 24 de outubro o Dia Nacional 
para a Igualdade, dando sequência ao Plano Municipal 
de Igualdade 2016/2018, foram realizadas uma série de 
iniciativas destinadas a sensibilizar toda a comunidade 
para as questões da igualdade de género. Esta iniciativa 
resultou da organização dividida entre a associação Sê 
Mais, Sê Melhor (promotora) e a Câmara Municipal de 
Faro (parceira).

PROGRAMA SÉNIOR DO
TEATRO MUNICIPAL DE FARO

O Município proporcionou à população sénior farense e res-
petivos acompanhantes, três tardes de comemoração e con-
vívio no Teatro das Figuras. O objetivo passou por dar aos 
seus cidadãos mais idosos umas horas de entretenimento di-
ferente do habitual. Assim, nos dias 20 de setembro, 18 de ou-
tubro e 6 de dezembro, o TMF proporcionou sorrisos e alegria 
a quem tantas viveu e agora procura recordar, através das te-
las de teatro a que os seus participantes puderam assistir.

ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

AAPACDM -Ass. Alg. Pais Amig. Crianças D. Mentais

Ass. Estudo Diabetes Mellitus e Ap. Diabético Alg.

Associação Oncológica do Algarve

Associação para o Planeamento da Família

APPA - Banco Alimentar Contra a Fome

Associação Proteção à Rapariga e à Família

APATRIS 21

Associação Solidariedade S. C. Montenegro

Fundação Algarvia Desenvolvimento Social

GATO - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes

Instituto D. Francisco Gomes

Movimento Democrático de Mulheres Portuguesas

PROVECTUS - Ass. em Prol da Terceira Idade

Santa Casa da Misericórdia

-

-

-

€1.350,00

-

-

€312,25

-

-

-

€409,28

€5.000,00

-

€7.233,60

€10.000,00

€5.000,00

-

€1.453,25

€10.000,00

-

-

€10.000,00

€6.150,00

€9.897,81

-

-

€4.972,50

€2.400,00

MAI.
3

Clube de Natação de Faro arrecada 7 títulos em
Campeonato Nacional.

MAI.
6

II Farnáutica no Jardim Manuel Bivar.

APOIOS MUNICIPAIS ÀS INSTITUIÇÕES DE AÇÃO SOCIAL

Presidente da República reconhece o trabalho social realizado
no concelho em visita ao Refúgio Aboim Ascensão
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SABIA QUE…

No Urbanismo entraram 343 novos processos em 
2015 e 327 em 2016?

Não há outra maneira de colocar o assunto. 
O concelho é, hoje, outro. A verdade é que os 
investidores acreditam cada vez mais no va-
lor da marca Faro. A recuperação de edifica-
do com grande simbolismo para a cidade é um 
dado visível e que encaixa bem na política de 
valorização do espaço público que tem vindo a 
ser prosseguida. Se méritos há a atribuir à au-
tarquia neste milagre, esses reportam a duas 

realidades fundamentais: a flexibilização bu-
rocrática e o ordenamento do território. Tudo 
o resto é mérito dos farenses, que acreditam 
cada vez mais no valor intrínseco do seu con-
celho e dos empreendedores, que sentiram na 
nova voz de quem cá vive, um clamor de or-
gulho que adicionou valor e atratividade. Sim, 
gostar de Faro compensa.

Repensar a cidade, corrigir os erros do passado e 
proteger a população da reedição desses erros é, 
em suma, o objetivo do trabalho silencioso que 
a autarquia vai preparando. Isto faz-se no reca-
to dos gabinetes, preparando um novo PDM ao 
mesmo tempo que se finaliza um pioneiro Plano 
de Mobilidade e Transportes e, ainda, diversos 
planos de pormenor e urbanização.

    URBANISMO:
A REVOLUÇÃO SILENCIOSA
QUE SE PREPARA NOS GABINETES

GOSTAR DE FARO COMPENSA

O Município viu aprovada a candidatura do seu Pla-
no de Ação para a Regeneração Urbana – PARU, que 
contempla um conjunto de ações de reabilitação e 
qualificação do espaço público e do parque edifica-
do com valor patrimonial, num investimento total 
que ronda os 20 milhões de euros, sendo de 2 mi-
lhões o valor relativo a investimento público. 

Destaque ainda para a intenção privada de re-
construir edifícios na área do Centro Histórico 
num investimento superior a 7 milhões de euros, 
e os cerca de 3 milhões de euros de investimento 
previsto por entidades associativas sem fins lu-
crativos, destinados a ações de reabilitação e de 
animação dos seus imóveis. 

No cômputo total estima-se que, até 2020, sejam investi-
dos perto de 30 milhões de euros, na cidade, em projetos de 
regeneração urbana, que tornarão a cidade mais eficiente e 
competitiva.
Com o PARU aprovado, ficam asseguradas as ambicio-
sas expetativas de um futuro ainda mais risonho para 
o concelho.

PARU APROVADO, FUTURO ASSEGURADO 

Com 2017 chega a fase final da elaboração 
dom Plano de Mobilidade e Transportes que 
será um documento estratégico estruturan-
te no que diz respeito ao desenvolvimento 
de uma mobilidade integradora, inteligente, 
sustentável e amiga do ambiente. Numa pa-
lavra, tão em voga no léxico corrente, uma 
mobilidade “smart”. Este Plano está a ser 
realizado de forma articulada com o PDM, 
o que permite também ajustar medidas de 
curto com o longo prazo, lançando certa-
mente o município para a modernidade que 
todos desejamos.

MOBILIDADE SMART E ACESSÍVEL PARA TODOS 

MAI.
10

Município reconhece a EN2 como rota turística e instala marco que 
assinala o início do percurso da maior estrada do país.

MAI.
16

Aprovado o Plano de Transportes Escolares para 2016/2017 liber-
tando uma verba de 538.500 euros.
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A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribuiu no 
dia 13 de Dezembro, no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Faro, a Bandeira – Cidades de Excelência, 
como reconhecimento público do meritório traba-
lho que a autarquia tem vindo a desenvolver no âm-
bito da qualificação da cidade.  
De acordo com os promotores, salienta-se em 
Faro a condição de Cidade com Mobilidade Ciclá-
vel ou Pedonal e Cidade de Regeneração e Vitali-
dade Urbana.

A execução integrada das ações de reabilitação fí-
sica e revitalização económica do Centro Histórico, 
quer para as iniciativas públicas quer para as priva-
das, foi também considerada no quadro do PARU.
Na mesma cerimónia, o Instituto de Cidades e Vilas 
com Mobilidade, ICVM, atribuiu ainda um Certifi-
cado de Acessibilidade ICVM, em reconhecimento 
do “trabalho e planeamento efetuado no que res-
peita às condições de acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida”.

FARO DESFRALDA A BANDEIRA DE “CIDADE DE EXCELÊNCIA”

PLANOS EM MARCHA

Plano de Pormenor da 
Zona Industrial
do Bom João

Em preparação para o 
ano de 2017.

Plano de Pormenor
do Largo Dr. Francisco

Sá Carneiro
(Largo do Mercado) 

Neste momento encontra-
-se na fase de elabo-

ração da proposta (2.ª 
fase) prevendo-se a con-
clusão da mesma já no 

início de 2017.

Plano de Pormenor
da Lejana

A decisão inicial de
elaboração deste plano

foi tomada em 2014. 
Está desenvolvida a

proposta de plano, que se 
encontra em fase de análise.

Plano de Urbanização do Areal do Gordo

Depois da decisão tomada em 2009, só no 
fim de 2011 a elaboração do plano foi ad-
judicada. Em reunião de câmara de 19 de 
setembro foi renovada a intenção de reno-

vação do plano e o período de audição pú-
blica terminou em 5 de dezembro.

Plano de Urbanização da
UOPG do Pólo Tecnológico (UOP3)

Em 17 de outubro de 2016 foi re-
novada a intenção anunciada 
em 2012 para a elaboração do 

plano, cujo período de
participação decorreu

até 13 de dezembro.

Projeto de Regulamento de Execução 
Programada de Planos Territoriais do

Município de Faro

Está elaborado. É uma ferramenta es-
sencial para executar os planos territo-

riais no concelho. Carece de aprovação 
em Assembleia Municipal.

Plano de Urbanização do
Vale da Amoreira

Iniciou-se o procedimento de
delimitação de uma unidade

de execução do Plano de
Urbanização do

Vale da Amoreira.

Este evento consistiu na dinamização de 4 estações de atividades interativas dedicadas ao tema das acessibili-
dades e ao conceito de pessoa com mobilidade reduzida.Foi promovido pelo Grupo de Trabalho da Área da Defi-
ciência (GTAD) e pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Faro, em articulação com o Município. 

“ACESSIBILIDADE 100 BARREIRAS”

MAI.
25

Município rescinde contrato de concessão, construção e exploração 
do Crematório de Faro assinado em junho de 2012 e aprova a abertura 
de novo concurso. A empresa em incumprimento indemnizou a au-
tarquia em 309.000 euros.

MAI.
30

Acomodando o saldo de gerência de 2015, Câmara aprova re-
visão orçamental que contempla investimento de 4,3 milhões na 
melhoria da rede viária e equipamentos públicos. 

SABIA QUE…
O Município recolheu mais de 200
viaturas abandonadas?
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O PROGRAMA QUE 
MUDOU O CONCELHO
Depois do Programa Faro Requalifica 1, que trouxe em 2015 a recuperação das principais artérias da cidade 
e freguesias, 2016 foi o ano de diversificar operações (ver infografia). Largos, fontes, escolas, equipamentos 
públicos, também arruamentos e estradas foram alvo de uma intervenção. No total investimos cerca de um 
milhão de euros. No entanto, muito mais seria possível não fora a inviabilização do Plano de Investimentos 
do Município previstos para final de 2016 com continuação para 2017, no montante global de 3,456.000€.

MAI.
31

Completas as ligações à Variante Norte. Abre ao trânsito o nó que 
liga a rotunda do Pavilhão Municipal da Penha à nova estrada. 

JUN.
10

Festa do futebol instala-se no Jardim Manuel Bivar com a Fan Zone 
do Euro 2016.

1 MILHÃO DE EUROS INVESTIDOS

4.600 TONELADAS DE ALCATRÃO

38.640 M2 ÁREA DE VIA INTERVENCIONADA

Adjudicação do contrato de execução da repa-
vimentação da EM 520, entre a Falfosa e Santa 
Bárbara de Nexe.

Adjudicação do contrato de execução das obras 
de acabamento do loteamento da Rua Egas 
Moniz, no Montenegro.

Obelisco de Faro restaurado pela Equipa de Con-
servação e Restauro do Museu Municipal de Faro.
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JUN.
6

A Câmara reafirma que não autoriza circos com animais para di-
vertimento público. Tal, reitera-se em nota pública, é contrário à 
filosofia de licenciamento de espetáculos circenses em espaço pú-
blico em Faro.

JUN.
15

Incêndio deflagra em prédio de habitação social no Bairro da 
Atalaia. A pronta intervenção dos Bombeiros Sapadores permite 
evacuar os 58 moradores que se encontravam no prédio, sem inci-
dentes de maior, nem pânico instalado.

INTERVENÇÕES CONCLUÍDAS OU INICIADAS EM 2016.
VEJA OS DETALHES DE CADA UMA NAS PÁGINAS SEGUINTES.
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JUN.
20

Faro hasteia bandeiras azuis. JUN.
29

Assembleia Municipal chumba Regulamento dos Horários de Fun-
cionamento dos Estabelecimentos Comerciais – os bares con-
tinuam em horário livre sem que a CM consiga intervir.

REABILITAÇÃO DA TRAVESSA DAS FLORES
A intervenção dignificou o arruamento, através do calcetamento, arranjo estético e pai-
sagístico. 
Adjudicatário: J.J. Brito – Sociedade de Construções, Lda.
Valor: 14.251,20€ + IVA

CALCETAMENTO DA TRAVESSA IVENS
Remoção do pavimento em calçada grossa e pavimentação com calçada miúda, mantendo 
as pendentes para o correto escoamento de águas pluviais.
Adjudicatário: Vitor Manuel & Pedro, Lda.
Valor: 8.384,50€ + IVA

PINTURA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA EB 2,3 POETA
EMILIANO DA COSTA - ESTOI
A intervenção realizada teve como objetivo restituir as condições iniciais do pavilhão. 
Adjudicatário: Joaquim & Fernandes – Eletricidade e Telecomunicações, Lda.
Valor: 32.098,97€ + IVA

SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS NA ESCOLA E.B.1 E 
JARDIM DE INFÂNCIA DO CARMO 
As janelas existentes foram removidas e substituídas por caixilhos novos para maior con-
forto térmico de alunos e professores.
Adjudicatário: Rodrigues & Almeida, Lda.
Valor: 36.354,85€ + IVA

REPAVIMENTAÇÃO DA RUA SERPA PINTO E ZONA
ADJACENTE À IGREJA DOS CAPUCHOS
Asfaltamento da rua e calcetamento do espaço em frente à Igreja. Procedeu-se ainda à 
elaboração em calçada do brasão da igreja.
Adjudicatário: José de Sousa Barra & Filhos, Lda.
Valor: 50.797,66€ + IVA

LIGAÇÃO DA RUA JORNAL O ALGARVE À
RUA DA AMENDOEIRA
Esta ligação era uma reivindicação antiga de muitos munícipes, assim como a reabilitação 
da iluminação pública do espaço. A solução preconizada cumpriu com esse duplo objetivo.
Adjudicatário: JEVOP, Construções, Lda. 
Valor: 31.858,39€ + IVA

Antes

Antes

Antes

Antes

Antes

Antes

CÂMARA DE FARO PLANTA MAIS DE 400 ÁRVORES 
Plantação de 412 árvores no concelho, principalmente nas zonas onde existiam caldeiras 
vazias e cepas de tronco, substituindo também as árvores em declínio ou mal formadas. 
Adjudicatário: EMPEV – Gestão de Espaços Verdes, SA
Valor:  26.622,00 € + IVA

AQUISIÇÃO DE GAVETÕES 
CEMITÉRIO DA ESPERANÇA

A autarquia colocou 182 novos gavetões/jazigos no Cemitério da Espe-
rança para aumentar o número de ossários disponíveis. Foram também 
criadas novas fundações e colocadas lajes.
Adjudicatário: Sociedade Beira Cruz, Lda.
Valor: 35.490 € + IVA

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE FARO
Desde junho que foi garantida a manutenção dos espaços envolventes aos 2 cemitérios 
da cidade. Através de um contrato com um valor perto dos 35 mil euros foi garantida 
a limpeza dos cemitérios e espaços envolventes, mas também os serviços de pedreiro, 
pinturas, reparação de calçadas e jazigos e outros trabalhos. 
Adjudicatário: Martins Gago & Filhos Lda.
Valor: 34.935,00 € + IVA

1

2

43

5

6

7
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JUL.
7

Inicia o II Alameda Beer Fest. JUL.
8

Baixa Street Fest arranca – até 26/8.

MANUTENÇÃO DE PASSEIOS EM CALÇADA 
Reparação e conservação de pavimentos em calçada em diversos locais 
do Concelho. Foi a solução encontrada para mitigar a atual carência de 

mão-de-obra.
Adjudicatário: JEVOP, Construções, Lda.

Valor: 22.650,00€ + IVA

LIGAÇÃO ENTRE A EN2 E A ESTRADA DA
NOSSA SR.ª DA SAÚDE

A intervenção pretendeu dotar este caminho de normais condições de circulação, aten-
dendo a que anteriormente a circulação automóvel era realizada em terra batida. 

Adjudicatário: Manuel António & Jorge Almeida – Construções, S.A.
Valor: 26.551,90€ + IVA

AMPLIAÇÃO DO MURO EXTERIOR DO CAMPO
DESPORTIVO DA HORTA DA AREIA EM FARO

O objetivo era melhorar o nível de segurança das instalações do campo desportivo da 
Horta da Areia. O muro existente permitia o acesso fácil às instalações que eram siste-
maticamente alvo de roubo e vandalismo. 

Adjudicatário: Construções Expresso, Unipessoal, Lda.
Valor: 10.436,00€ + IVA

REPARAÇÃO DA COBERTURA DAS PISCINAS MUNICIPAIS 
Pretendeu-se com estes trabalhos proceder à substituição da cobertura das Piscinas 
Municipais de Faro, que se encontrava danificada. 

Adjudicatário: Martins Gago & Filhos, Lda.
Valor: 45.204,60€ + IVA

REABILITAÇÃO DA FONTE LUMINOSA DO PÉ DA CRUZ 
A empreitada consistiu na limpeza, reparação, impermeabilização e pintura do tanque. 
Introdução de sistema de jactos e iluminação LED. A velha fonte voltou à vida. 

Adjudicatário: URBIÁGUA – Comércio e Montagem de Fontes, Lda.
Valor: 31.900,00€ + IVA

Antes

Antes

Antes

Antes

REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA 
AV. 5 DE OUTUBRO

O objetivo da intervenção é ter uma melhor interação entre peões e automóveis através 
do arranjo de passeios, zonas de estacionamento e espaços verdes.

Adjudicatário: VMP
Valor: 74.999,73 € + IVA

2ª FASE DA COLOCAÇÃO DE
TELAS DE ENSOMBRAMENTO

Alargamento da zona coberta por telas de ensombramento, na Baixa de Faro para 
maior conforto de todos os transeuntes. Desta vez as artérias abrangidas foram: Rua 
Ferreira Neto, Travessa Marques da Silva, Rua Manuel Belmarço, Rua Vasco da Gama 
e Rua Conselheiro Bivar.

Adjudicatário: Infortoldos, Lda.
Valor: 29.985€ + IVA

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DAS MOURAS VELHAS
Depois de 12 anos ao abandono finalmente avançou esta obra que consiste na criação 
de uma bolsa de estacionamento gratuito, arranjos paisagísticos e urbanísticos e a re-
pavimentação do piso rodoviário do Largo e a requalificação da Rua de Portugal na zona 
fronteira ao Teatro Lethes e à U.S. Familiar Ria Formosa, bem como em torno desta. A 
intervenção prevê ainda o reordenamento das zonas de circulação automóvel e pedonal, 
uma nova iluminação pública, que passará a ser LED e a instalação de mobiliário urbano.

Adjudicatário: CPE/Teixeira Duarte
Valor: 309.000€ + IVA

Antes

8

9

10

11 12

13

14

15
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JUL.
14

Arranca a 35ª Concentração Internacional de Motos. JUL.
26

Faro abre vaga para 54 funcionários.

No dia 14 de abril foi celebrado mais um contrato de execução de uma obra integrada do “Faro Re-
qualifica 1”: a repavimentação da EM520, entre Falfosa e Santa Bárbara de Nexe, a qual não recebia 
qualquer melhoramento há mais de 10 anos. Esta foi uma das mais significativas empreitadas do con-
celho, envolvendo um investimento do município de 120.287 euros.

SANTA BÁRBARA DE NEXE: “FARO REQUALIFICA”
RENOVA ESTRADA DA FALFOSA 

A empreitada de repavimentação do CM520-1 e da Avenida da Venezuela foi adjudicada pelo mon-
tante de €168.909,10€ acrescido de IVA.

SANTA BÁRBARA DE NEXE:
ESTRADA DOS VALADOS REQUALIFICADA

O Presidente da Câmara alcançou a 26 de setembro um entendimento com o Ministério do Ambiente 
que vai viabilizar a construção da nova ponte para a Praia. Tendo em atenção a inexistência de fi-
nanciamento para esta obra, o município compromete-se a assumir mais 20% do seu custo, estimado 
em cerca de 2,4M€, que se somam aos 30% já comprometidos no momento da constituição da Polis.

MONTENEGRO: MUNICÍPIO VIABILIZA
NOVA PONTE DA PRAIA DE FARO

Quando começou o movimentado mês de agosto, já estavam concluídas as obras de requalificação do 
acesso à Praia de Faro e do parque de estacionamento exterior (1000 lugares). O investimento desta 
obra Polis foi de 1,5 milhões de euros.

MONTENEGRO: ACESSOS À PRAIA
CONCLUÍDOS

Em 2016 concluíram-se os trabalhos de loteamento na urbanização da Rua Egas Moniz, num 
investimento total de 59.108 euros.

MONTENEGRO: LOTEAMENTO
DA RUA EGAS MONIZ 

O município investiu 37.820 euros (mais IVA) na melhoria da circulação rodoviária na aldeia de Estoi. 
Foram intervencionadas a Rua da Igreja, Rua Eng.º Joaquim Lopes Belchior, Largo General Humberto 
Delgado, Rua de Olhão e Rua da Conceição.

CONCEIÇÃO E ESTOI: AUTARQUIA ARRANJA 
ARRUAMENTOS DE ESTOI 

Ao longo do ano foram também investidos 53.743 euros na requalificação de arruamentos na Con-
ceição. A empreitada de repavimentação da EM 519 e Rua 25 de abril, entre a rotunda da Nora e o cru-
zamento com a Rua das Amendoeiras ficou concluída a 29 de abril.

CONCEIÇÃO E ESTOI: ESTRADAS DA
CONCEIÇÃO REQUALIFICADAS

De 2015 para 2016, o município quase triplicou 
o volume de transferências para as freguesias. 
De 170.000 euros em apoios passou para 418.749 
euros. Com esta verba veio também um aumento 

418 MIL EUROS E MAIS RESPONSABILIDADE PARA AS JUNTAS

da responsabilidade das juntas no que respeita a 
trabalhos de reparação e pavimentação de vias de 
comunicação, limpeza das mesmas, manutenção e 
gestão de espaços verdes (exceto UF Sé e S. Pedro), 

mobiliário urbano e outras. Mais uma vez, 
honrando a sua condição de parceiro cre-
dível, todos estes pagamentos foram efe-
tuados a tempo e horas.
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JUL.
28

Começa a 23ª edição da festa da Ria Formosa. AGO.
3

Assinatura do contrato de execução da requalificação da EM520 
entre Valados e Santa Bárbara de Nexe.

2016 ficou marcado por 3 importantes intervenções da FAGAR na área do saneamento e higiene, duas 
empreitadas incluídas no PIRC (Plano de Intervenção e Reabilitação de Condutas) e a contentorização 
subterrânea de resíduos. Continua ainda a requalificação das viaturas de recolha de resíduos (6).

Foi iniciado em 2016 um plano de substituição e reabilitação da rede de água.Em 2016 incidiu-se 
nas áreas de abastecimento de água à Rua Serpa Pinto, à rua Dr. Guilherme Centazzi e envolventes 
e à Rua do Alportel. Estas empreitadas e outros trabalhos de melhoramento da rede, contribuíram 
para o fim dos problemas crónicos de ruturas e interrupções de abastecimento nestas áreas, o que, 
em conjunto com um melhor controlo de fugas reduziram o nível de perdas em 2016. Na rede de 
saneamento procedeu-se ainda à desinfeção de coletores pluviais e à reabilitação de coletores.

AMBIENTE, SANEAMENTO E HIGIENE

PLANO DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE CONDUTAS

TAXA DE COBERTURA ÁGUA

TAXA DE COBERTURA SANEAMENTO

REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE SANEAMENTO

N.º CLIENTES ÁGUA

N.º CLIENTES SANEAMENTO

96,1%

90,3%

563 Kms

385 Kms

36.670

33.573

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O FUTURO PREPARA-SE HOJE 

O Município de Faro, através da FAGAR, con-
tinua a dar uma especial importância à Edu-
cação Ambiental. Nesse sentido, no ano de 
2016 foram efetuadas mais de 150h de ativi-
dades educativas envolvendo 6.460 crianças 
(+52% do que em 2015).

SENSIBILIZAR CONSCIÊNCIAS
Ao nível da sensibilização da população 
adulta foram realizadas 145h de atividades 
envolvendo mais de 35.100 munícipes, mais 
de 38% em relação a 2015. O destaque vai para 
a presença e apoio dado aos eventos: I Grande 
Corrida da Água, Limpar a Ria Formosa, Fes-
tival F, Faro Ativo e Faro Urban Race.

CONTENTORIZAÇÃO 
SUBTERRÂNEA EM 
TODO O CONCELHO

Dividido em duas fases, este projeto que 
implicou um investimento de 508.750€, 
na sua 1ª fase concretizou a colocação de 
110 equipamentos. No final serão mais 
de 300 os equipamentos colocados. 

PRESIDENTE ANUNCIA CASA 
NOVA PARA SAPADORES
E VOLUNTÁRIOS

No discurso dos 134 anos da corporação mu-
nicipal, Rogério Bacalhau fez o anúncio: Sa-
padores e Voluntários terão muito em breve 
novos quartéis. Os Sapadores vão para um novo 
edifício em fase de projeto e os Voluntários 
transitam para o atual quartel da Av. Cidade 
Hayward, depois das necessárias adaptações. 
Uma notícia bem recebida e saudada por todos.

SAPADORES: PROTEGER O 
FUTURO INVESTINDO…JÁ!

No culminar de um longo processo de ree-
quilíbrio financeiro, foi finalmente pos-
sível à autarquia dispor de uma verba 
considerável para reequipamento dos Sa-
padores de Faro, aquisição de novos equi-
pamentos de proteção individual, permi-
tindo aumentar a operacionalidade e efi-
cácia das ações de socorro, num montante 
global de 60.121,23€.

110 MIL EUROS 
PARA VOLUNTÁRIOS 

Atenta ao esforço levado a cabo pela Direção 
da Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Faro “Cruz Lusa” para sanear as contas e res-
tituir alguma operacionalidade à corporação, a 
Autarquia de Faro decidiu promover uma ação 
significativa de apoio financeiro - o maior desde 
há largos anos, no valor de 110.000 €.

AQUISIÇÕES
Equipamento de proteção individual 
Câmara térmica
Colocação/aumento da carga do Desfibrilhador Automático
Externo no veículo de combate a incêndios urbanos 
Moto-bomba de grande débito para inundações
Atrelado para transporte 
Novo fardamento

Ocorrências 

Incêndios urbanos - 647 bombeiros/220 veículos

 Incêndios rurais e/ou florestais

Acidentes de viação

Atropelamentos ferroviários

3.039

127

163

32

3

Socorros (inundações, desabamentos, fugas de gás, etc)

Proteção/assistência (emergências, resgates subaquáticos, etc.)

Ações de pré-posicionamento, exercícios e simulacros

178

893

1.638

BOMBEIROS SAPADORES COM A POPULAÇÃO
Prestação de Socorro

SABIA QUE…
Apesar do volume de trabalho, o contributo dos Bombeiros 
Sapadores de Faro foi reconhecido como fundamental em 
operações fora do concelho, especialmente em Monchique, 
assim como em incêndios nos concelhos próximos?
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AGO.
8

Abertura do troço de ligação da Variante Norte a Faro. SET.
3

Arranca a 3ª edição do Festival F que traz a Faro nomes como GNR, 
Pedro Abrunhosa, Ana Moura ou Gisela João. O cartaz é aclamado 
em todo o País e proporciona um sucesso de bilheteira sem prece-
dentes.

As 41 candidaturas admitidas aos apoios ao asso-
ciativismo desportivo receberam o montante global 
de 428.717,35€? 

Faro é hoje um concelho ativo. Das várias ins-
talações de gestão direta ao dispor de todos os 
munícipes, que incluem 12 projetos municipais 
que servem mais de 3800 utilizadores diários, 
destaca-se o apoio à atividade do Associativis-
mo Desportivo através da cedência de espaços 
a 3000 praticantes federados, o apoio a 690 ini-
ciativas, assim como cerca 130 eventos varia-
dos. Lançaram-se ainda as bases de intervenção 
para a requalificação das infraestruturas, lo-
cais onde se praticaram mais de 20 modalidades 
desportivas e atividades físicas que totalizaram 
cerca de 252 mil utilizações ao longo do ano.

DINÂMICA DESPORTIVA 2016

ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

AXAL  - Academia de Xadrez do Algarve

Altimetria  Associação Desportiva

Ass. Desportiva Centro de Ténis de Faro

Adversários do Mar - Ass. Cult.  e Recreativa

Associação “Clube B. C. F.”

Associação Desportiva Geração de Génios

SFAD - S. Francisco Ass. Desportiva

Associação Farense 1910

Associação Portuguesa de Kempo

Casa do Benfica de Faro

Clube Amadores de Pesca de Faro

Clube Danças Esc. Sec. João de Deus

Clube Desp. Combate JF  Conceição de Faro

Clube Karaté Conceição de Faro

Clube de Futebol “Os Bonjoanenses”

Clube Natação de Faro

Clube Petanca de Faro

Clube de Rugby  UAlg

Clube Surf Faro CSF

Clube Desportivo Montenegro

CEDF - Clube Educ. Desportivo de Faro

€2.039,02

€9.378,50

€11.340,00

€5.595,00

€8.846,00

€8.150,00

€12.066,64

€22.380,00

€12.625,25

€11.100,00

€4.687,00

€5.080,25

€3.437,00

€1.822,06

€7.253,11

€9.310,13

€2.610,00

€3.295,66

€7.047,82

€11.039,00

€11.829,67

€757,00

€2.500,00

€2.300,00

€1.376,85

€2.500,00

-

€5.000,00

€15.000,00

-

€1.498,00

€110,07

€5.250,00

-

-

€10.000,00

-

-

€1.000,00

€9.332,70

€1.452,50

€3.330,84

ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

Clube União Culatrense

Ass. Escola de Futebol Faro

Futebol Clube “Os 11 Esperanças”

Futebol Clube São Luís

Gimnofaro - Ginásio Clube

Ginásio Clube Naval de Faro

Grupo Desportivo Atalaia

IceShow Associação Freestyle

Judo Clube do Algarve

Jujutsu Clube de Faro

Karaté Clube de Faro

Moto Clube de Faro

Moto Malta  Faro - Asso. Desp. Motos

Núcleo Sportinguista de Faro

Real Amizade Farense

São Pedro - Futsal Clube de Faro

ARCRS - Ass. Recr. Cultural Rio Seco

Sport Faro e Benfica

União dos Amigos da Pesca

Wild Pack Associação Desportiva

€2.971,73

€8.575,00

€4.446,25

€15.273,00

€4.382,32

€12.120,00

€1.370,00

€2.200,00

€15.032,50

€2.601,25

€5.555,00

€5.400,00

-

€12.480,00

€3.442,50

€4.575,00

€798,00

€3.797,00

€2.400,00

€3.142,38

€20.000,00

-

€5.762,55

€5.000,00

-

€6.593,84

€5.000,00

-

€5.000,00

€1.300,00

€1.440,42

€15.000,00

€5.000,00

-

-

€5.875,00

€2.783,63

€6.234,92

-

€825,00

SABIA QUE…

A promoção da prática de atividade 
física e desportiva, enquanto ele-
mento estratégico basilar da po-
lítica desportiva, é uma aposta para 
manter. Neste âmbito, distingue-se a 
reedição do “Guia Desporto em Faro” 
que apresenta a todos a oferta pública 
e privada existente no concelho, a 
Marcha Corrida da Ria Formosa que 
este ano consolidou uma participação 
recorde com mais de 4000 partici-
pantes, tal como o evento Faro Ativo 
que abriu a época desportiva.

CMF e Algfuturo homenageiam
Seleção pela vitória no

Campeonato Europeu de Futebol
Marcha Corrida da Ria

Formosa - 2016

Fruto do esforço orçamental sustentado e assumindo a responsabilidade do apoio à atividade regular foi atribuído, ao 
abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Faro, um apoio total de 428.000€, o triplo de 2015. 
Com cerca de 45 entidades ativas e mais de 200 atividades e eventos que anualmente se realizam, o Associativismo 
Desportivo assume um papel reconhecido e indispensável na promoção do desporto em Faro.

APOIO AO
ASSOCIATIVISMO
DESPORTIVO

APOIOS MUNICIPAIS À ATIVIDADE DAS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS
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SET.
7

Dia do Município. SET.
9

Termina a exposição Esconjurações do artista José de Guimarães.

O Projeto Faro Ativo representa o melhor e mais variado exemplo da dinâmi-
ca desportiva do concelho. No evento que decorreu de 17 de setembro a 2 de 
outubro participaram mais de 6 mil pessoas e colaboraram mais de 50 entida-
des associativas e empresariais. É sem dúvida o expoente máximo da agrega-
ção desportiva em Faro: é aqui que a maioria dos participantes contacta pela 
1ª vez com muitas das modalidades que se praticam nos clubes, associações e 
instalações desportivas; é aqui que se reúnem aqueles que praticam desporto 
regularmente, os que o fazem por lazer e todos os que pretendem e estão dis-
poníveis para viver novas experiências e desafios.
Além da vertente desportiva, o Faro Ativo apostou na vertente social com a 
presença de associações de solidariedade social, que, a par da vertente de sen-
sibilização e divulgação, animaram com atividades lúdicas o “Mercadinho So-
cial”, sob o tema “Desporto Adaptado”. Foram ainda lançadas duas iniciativas 
que marcaram o evento enquanto momento solidário: uma campanha de re-
colha de receitas e uma de recolha de roupa desportiva para apoiar crianças e 
jovens com poucos recursos financeiros.

FARO ATIVO MARCOU O ARRANQUE DESPORTIVO

O Município de Faro tem procurado, no âmbito do seu Plano Estratégico 
para a Juventude, responder às necessidades e aspirações dos jovens des-
te concelho. 
Este ano, considerando as inúmeras iniciativas que as associações juvenis 
dinamizaram, a autarquia deu apoio logístico à organização de cerca de 
53 projetos juvenis.
Para além do apoio logístico, o Município atribuiu, em 2016, apoio financeiro 
às associações juvenis inscritas no RNAJ (Registo Nacional do Associativismo 
Jovem), no valor total de 46.500€.

JUVENTUDE APOIO: ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

Associação Académica da UAlg

ADS - Associação Designers do Sul

Ass. Escoteiros Portugal - Gr. 166 Montenegro

Ass. Guias Portugal - a.ª Comp. Guias de Faro

Corpo Nacional de Escutas - Ag. 1172 S. Luís

Sê Mais Sê Melhor

€13.468,92

€9.502,13

€3.676,00

€4.455,35

-

€8.897,60

-

-

-

-

€6.500,00

-

Prémio dos Reis 2016 Corrida da Água 2016 3.ª Faro Urban Race

17.º Torneio de Voleibol
“Memorial Carlos João”

12.ª edição do EXITE Camp (IBM)
Em Portugal desde 2005

Alunos de Faro contribuem para o
planeamento e ordenamento do concelho

9.ª Convenção de 
Hip Hop Dance Algarve
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SET.
14

Faro homenageia professores e alunos de mérito na abertura do 
ano letivo.

SET.
27

Município viabiliza nova ponte para a Praia de Faro, assegurando 
50% do seu financiamento.

Aumento do consumo, criação de novos públicos. Eis, em resumo, a dupla aposta cultural que o muni-
cípio leva por diante e que se há-de consubstanciar no desígnio “2027’ Capital Europeia da Cultura”.

Ao fim de cinco anos, os Anais do Município voltaram a ver a luz do dia. Esta importante revista, di-
rigida durante longo período por Pinheiro e Rosa e, agora, pelo prestigiado Joaquim Romero Maga-
lhães, representa uma das edições mais importantes em matéria de história e património da cidade. 
Este número de 2016, contou com artigos dos prestigiados investigadores e estudiosos José Eduardo 
Horta Correia, António Ventura, Joaquim Romero de Magalhães, Isabel Cruz, Luís Filipe Oliveira, 
Daniel Santana, Luís Cardoso de Meneses, Dália Paulo, Marco Sousa Santos, Marco Lopes, Nuno Tei-
xeira, Lina Vedes e José Matos Guita.

ANAIS DO MUNICÍPIO DE FARO VOLTAM A SER PUBLICADOS

Foi um grande dia para a cultura algarvia, o dia 23 de abril quando, ao comemorar 15 anos desde a sua 
abertura ao público, a Biblioteca Municipal foi o palco da aguardada entrega do prémio literário António 
Ramos Rosa, distinguindo o poeta Luís Quintais pela sua obra “O Vidro”.
Com o relançamento deste prémio nacional, que em 2016 teve a sua 5ª edição, a autarquia cumpriu um 
objetivo importante para a reafirmação da pujança cultural do concelho. Destaque para a Fundação Mil-
lennium BCP, que continua a afirmar-se como importante mecenas e que garantiu o patrocínio para 
as próximas três edições deste prestigiado concurso que já premiou nomes como Fernando Echevarria, 
Fernando Guimarães, Nuno Júdice e João Rui de Sousa. O concurso contou ainda com o apoio da DELTA 
Cafés, ANA - Aeroportos de Portugal, Turismo de Portugal, Hotel Faro, Tertúlia Algarvia e Jornal de 
Letras, Artes e Ideias.

CÂMARA RECUPERA PRÉMIO LITERÁRIO RAMOS ROSA E DISTINGUE LUÍS QUINTAIS

SERRALVES E A EXCELÊNCIA DA
ARTE CONTEMPORÂNEA

JOSÉ DE GUIMARÃES EXPÔS PELA PRIMEIRA 
VEZ NO MUSEU MUNICIPAL DE FARO

O acervo de arte contemporânea da Fundação Serralves deu a conhecer-se no 
Museu Municipal de Faro, na exposição “O Regresso do Objeto: Arte dos anos 
1980”, com trabalhos de Rui Chafes, Xana, Pedro Cabrita Reis e Rui Sanches. Se a 
cidade de Faro já se encontrava na rota da excelência da arte contemporânea, esta 
parceria com Serralves vem reforçar esse estatuto, sendo certo que em 2017 irão 
ser contempladas novas exposições. 

O Museu Municipal recebeu, em julho, a exposição “Esconjurações na Coleção 
Millennium BCP e noutras obras de José de Guimarães”, uma iniciativa da Fun-
dação Millennium BCP, em parceria com o Município.
“Esconjurações” reúne um significativo núcleo de obras de José de Guimarães 
que é atualmente um dos principais nomes nos principais circuitos expositivos 
do país e no estrangeiro. 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FERNANDO GRADE 
NO MUSEU MUNICIPAL E GALERIA ARCO

40 ANOS DA FEIRA DO LIVRO
DA CIDADE DE FARO

O Museu Municipal e a Galeria Arco foram os palcos da exposição antológica 
“Trajectos” de Fernando Silva Grade, entre abril e maio. O artista plástico, na-
tural de Faro, apresentou um conjunto de 24 quadros a óleo sobre tela e sobre 
madeira, representativos de várias fases implementadas nos últimos 15 anos.

Decorreu de 22 de julho a 7 de agosto, no Jardim Manuel Bivar, a 40ª 
edição da Feira do Livro da Cidade de Faro. Entre os escritores pre-
sentes, salientam-se Lídia Jorge, Inês Pedrosa, entre muitos outros.
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OUT.
3

Câmara licencia uma nova unidade hoteleira que irá nascer no 
espaço do antigo Centro Comercial Atrium, encerrado há 9 anos.

OUT.
4

Município investe 67.699,00€ na recuperação das zonas verdes da 
cidade.

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CANDIDATURA 
DE FARO A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

A Câmara solicitou à Assembleia Mu-
nicipal a criação de uma Comissão de 
Acompanhamento da Candidatura de 
Faro a Capital Europeia da Cultura com 
o objetivo de acompanhar a evolução 
da candidatura e visando, em primeiro 
lugar, o prestígio e bom nome da cidade.
Sendo um processo longo e demorado, 

O QUE ESPERAR DE 2017
A política de parcerias com entidades culturais e museológicas de pres-
tígio nacional e internacional vai manter-se. Em 2017 vão manter-se as 
exposições com Serralves e pela primeira vez com o Museu Nacional de 
Belas Artes de Sevilha com os grandes mestres da pintura barroca Mu-
rillo e Zurabaran, nomes que geralmente apenas associamos aos prin-
cipais museus internacionais. Em julho de 2017, o Museu Municipal de 
Faro irá acolher obras destes grandes mestres do barroco sevilhano, 
mostrando que a sua arte teve reflexos na região algarvia e que muitos 
pintores em território nacional tentavam seguir as suas pinceladas.

ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

ACTA - A Companhia de Teatro do Alg.

ALFA - Ass. Livre Fotógrafos Algarve

AMARELARTE - Ass. Cult. e Recreativa

Arquente - Associação Cultural

Ass. Conservatório Regional do Algarve

Ass. Cult. Recreativa Desp. Nexense

Ass. Rádio Universitária do Algarve

Ass. Recreativa e Cultural dos Músicos

Ass. de Guitarras do Algarve

Ass. Filarmónica de Faro

Ass. Música XXI

Ass. Valoriz’arte

BCC - Beliaev Centro Cultural

Casa do Povo da Conceição de Faro

€35.000,00

€5.000,00

€6.000,00

€8.500,00

-

€4.000,00

€4.500,00

-

€10.000,00

€8.500,00

€10.500,00

€4.500,00

€20.800,00

€5.500,00

-

-

-

-

€10.000,00

-

-

€10.000,00

-

€677,49

-

-

-

-

ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO Atividades e
apoio/renda

Obras e
viaturas

Casa do Povo de Estoi

Cineclube de Faro

Club Farense

Clube Recreativo e Cultural Gorjonense

Devir, Ass. Atividades Culturais

EnLAMA Associação Cultural

Faro 1540

Fundação Pedro Ruivo

Ginásio Clube de Faro

Grupo Coral Ossónoba

Grupo Folclórico de Faro

Sociedade Recreativa Artística Farense

Sociedade Recreativa Bordeirense

Zenite Associação Cultural

€4.500,00

€12.000,00

€8.657,40

€5.500,00

€14.400,00

€10.000,00

€3.500,00

€8.500,00

€6.464,16

€12.000,00

€12.000,00

€6.400,00

€11.584,00

€3.000,00

-

-

€5.999,33

-

-

-

-

-

-

-

€7.029,14

-

€5.000,00

-

MUSEU MUNICIPAL AFIRMA
PREPONDERÂNCIA CULTURAL

O ano de 2016, a nível cultural, fica marcado pelo au-
mento expressivo dos visitantes do Museu Municipal 
de Faro e também no Museu Regional e na Galeria 
Trem. Pelo terceiro ano consecutivo o Museu Muni-
cipal regista um aumento de visitantes, ficando perto 
das 30.000 entradas, contra as cerca de 19.000 verifi-
cadas em 2015, um acréscimo de 65,5%.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
EM CRESCENDO

A Biblioteca Municipal é cada vez mais um 
espaço de referência e difusão cultural do con-
celho. Este ano, a qualidade, quantidade e par-
ticipação nas atividades organizadas pela Bi-
blioteca mostram que esta é um verdadeiro 
pólo dinamizador da cultura farense, como de-
monstram os números atingidos em 2016.

116.800 518 3.030 100

3.771 649 10.586 33
Visitantes Novos leitores Novos documentos Atividades (adultos)

Participantes
atividades (adultos)

Atividades S.E.
(infantil)

Participantes S.E.
(infantil)

Cedência auditório
(entidades externas)

transversal aos executivos que se venham 
a suceder, é necessário criar, desde já, 
condições e responsabilidades para que 
este processo culmine em sucesso no ano 
de 2027.
Esta comissão deverá assumir uma com-
posição plural na representação parti-
dária e institucional.

3.º Faro Blues XXIII Festival de Folclore Infantil Faro Revisitado 
(Org.: Serv. Educativo Teatro das Figuras)

Folkfaro

APOIOS MUNICIPAIS À ATIVIDADE DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
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OUI.
4

Plano de Pormenor para o Largo Dr. Francisco Sá Carneiro e Plano 
de Urbanização do Areal Gordo avançam para as suas fases de-
cisivas.

OUT.
12

Abertas as candidaturas para o Programa de Apoios ao Associati-
vismo do Município de Faro que, este ano, distribuiu 830 mil euros.

O ano de 2016 foi marcado por atividade intensa do Teatro Municipal de Faro que passou quer pela fre-
quente programação, quer pela coprodução de eventos artísticos fora de portas: os festivais Os Dias do 
JAZZ, Festival F e a 1ª edição do FIMCA - Festival Internacional de Música de Câmara do Algarve.

Na área da Música, duas artistas obtiveram destaque: Ana Moura e Viviane que protagonizaram con-
certos memoráveis. Sucesso foi também alcançado pelos consagrados Tiago Bettencourt, Rodrigo Ama-
rante, Rita Guerra, Jorge Palma, Mallu Magalhães e Tito Paris, tendo o final do ano sido marcado pelo 
concerto da pianista coreana Hiromi Uehara.

No formato Noites Sofá, o teatro apresentou novos valores: Isaura com Francis Dale e Benjamim ou o 
islandês Bem Frost. Menção ainda para a estreia do documentário sobre a lendária banda punk londrina 
– The Parkinson’s – seguida de um concerto da banda. 

No Teatro, a comédia marcou presença com a stand up comedy de Rui Sinel de Cordes, Luís Franco 
Bastos e Môce dum Cabreste, com a atuação dos consagrados Diogo Infante e Alexandra Lencastre, em 
Plaza Suite, de Joaquim Monchique em GOD e a transposição para o teatro da mítica série televisiva 
Allo, Allo! Num ambiente mais próximo, o Pequeno Auditório apresentou também uma programação 
regular com o Ciclo Às Quintas no Teatro e a Mostra de Teatro Escolar. Na área do Cinema houve di-
versa atividade apresentada pelo Cineclube de Faro e, ainda, extensões do festival Porto/Post/Doc e 
Indie Lisboa, para além da habitual Festa do Cinema Francês.

Na Dança merecem destaque a 3ª edição do Faro Tango Fest e a apresentação dos espetáculos La 
Porteña Tango, Tábua Rasa, pela Companhia Nacional de Bailado e o XII Festival de Flamenco 
de Faro. Por seu lado, a Companhia Olga Roriz apresentou A Sagração da Primavera. Em 2016 
manteve-se também a parceria com a Companhia de Dança do Algarve (CDA), que resultou na 13ª 
edição do Dançarte.

Na área da Música Clássica 
a Orquestra Clássica do Sul 
(OCS) foi presença habitual. 
Desde logo com o tradicional 
Concerto de Reis, a 4ª Sin-
fonia de Mahler, o Moonlight 
Concert, entre outras peças. 

Em 2016 continuou o Ciclo de 
Conferências Ideias em Palco 
que abordou temáticas como a 
exploração do petróleo, a propa-
gação do terrorismo islâmico ou 
questões sobre cultura.

2015

Sessões Média de
ocupação

Sessões Média de
ocupação

Sessões
esgotadas

132 60% 190
63%

30%

2016

“A Cultura é um Privilégio de Minorias?” 
Pedro Mexia
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SABIA QUE…
O antigo Presidente da Câmara, Professor João Negrão 
Belo, apresentou o livro autobiográfico “Um Caráter Sau-
davelmente Rebelde” nas comemorações do
Dia do Concelho?

As cerimónias do Dia do Município ficaram marcadas por um conjunto de justas homenagens e pela inaugu-
ração da beneficiação municipal do CM 520-1, trajeto conhecido como Estrada dos Valados, em Santa Bárbara 
de Nexe. O dia, já de si solene, começou com a habitual Sessão Solene, nos Paços do Concelho, na qual foram 
distinguidos 13 funcionários com as Medalhas de Bons Serviços e Dedicação, nos graus cobre e prata, como 
forma de reconhecimento dos anos de dedicação à causa pública.
A segunda parte da cerimónia foi dedicada às distinções honoríficas de individualidades e coletividades que 
contribuíram para o engrandecimento e dignificação do Município.

7 DE SETEMBRO

EM 2016, RECEBERAM AS MEDALHAS
DE MÉRITO, GRAU OURO, AS SEGUINTES
ENTIDADES E INDIVIDUALIDADES

OUT.
24

Câmara aprova redução do IMI em 10%. OUT.
26

Arrancam as três primeiras empreitadas do Programa Faro Requa-
lifica 2: remoção de outdoors e limpeza de publicidade em fachadas, 
substituição de caixilharias na EB1 e JI do Carmo e a pintura do Pa-
vilhão Desportivo da EB 2-3 Emiliano da Costa.

Companhia de Dança
do Algarve 
Reconhecimento pelos 15 anos de
sucesso a nível nacional e
internacional.

Eduardo Pinto Viegas
Um dos mais importantes
empresários na área da construção
civil do concelho nos
últimos 50 anos.

Fernanda Cinturão
Pacheco Pires
Presidente da Direção da
Associação de Saúde Mental
do Algarve (ASMAL).

Isaurindo Coelho
Chorondo
Gerente de reconhecidas empresas
que se dedicam à transformação
de alfarroba.

Ludgero dos Santos
Sequeira
Fundador da Esc. Sup. de Gestão,
Hotelaria e Turismo da UAlg.
com mais de 30 anos dedicados
àquela instituição.

Lurdes Baeta
Reconhecida jornalista com
raízes em Faro.

Manuel Célio
Conceição
Doutor em Linguística, professor
e investigador da Universidade do
Algarve. Presidente do
Conseil Européen pour les Langues.

Manuel Eurico
Santos Mestre
Presidente do Clube de Surf de Faro
e destacada figura no âmbito do
surf, longboard, bodyboard e
outros desportos náuticos.

Rui Machado
Tenista português com o melhor
ranking de ATP de sempre.
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As Relações Internacionais são um assunto levado a sério num município 
que, como Faro, se recusa a confinar a capacidade de influência geo-
gráfica à jurisdição territorial.

REDE DE MUNICÍPIOS POSSIBILITA APOIO À ILHA DO PRÍNCIPE
As evoluções no quadro intermunicipal verificaram-se nos diversos sucessos alcançados pela Rede 
de Cooperação para o Desenvolvimento, a que aderimos no momento da sua fundação e na qual 
nos mantemos firmes, atuando na África Lusófona com importantes ações de cooperação com as 
comunidades nossas irmãs. O destaque vai para a preparação da ajuda humanitária a entregar nos 
próximos meses junto do Governo do Príncipe, assolado por fortes intempéries no mês de outubro.

CCIFP CONSOLIDA “PONTE” COM FARO
A um nível diferente, as ligações à Câmara de Comércio e Indústria Franco Portuguesa trouxeram 
também para o nosso concelho diversos empresários portugueses radicados no Sul de França, de 
quem se continuamos a receber investimentos e amizade. 

MAXIXE PRESENTE NO DIA DA CIDADE
O Presidente do Conselho Municipal de Maxixe foi um dos convidados de honra no Dia da Cidade. 
E com este encontro, Rogério Bacalhau e Simão Rafael renovaram laços de amizade. A cooperação 
entre Faro e Maxixe cobre essencialmente as áreas da educação, saúde e turismo. Por seu turno, 
a cidade moçambicana põe à disposição dos empresários portugueses as suas riquezas, nomeada-
mente a exploração dos 60 quilómetros de costa índica.

Obituário
ILUSTRES QUE NOS DEIXARAM

2016 foi o ano em que tivemos que dizer adeus 
a diversas individualidades marcantes. Faro 
despediu-se do vigário geral da Diocese do Al-
garve, o piedoso cónego Firmino Ferro, logo 
em janeiro. A 17 de junho partiu, aos 95 anos, 
Manuel Gomes da Costa, um dos mais impor-
tantes e influentes arquitetos da sua geração e 
nome maior do modernismo no Algarve. Pouco 
depois, em julho deixou-nos, após doença pro-
longada, o antigo diretor da Biblioteca-Museu 
da República e Resistência, João Mário Masca-
renhas. Em agosto foi a vez de nos despedirmos, 
com profunda dor, do Prof. Carlos Mendonça e 
em setembro, mês da Cidade, de António Justo, 
respeitado Presidente da Direção da Associação 

dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Faro 
(ARPI).
Já em novembro, foi o advogado Cristóvão 
Norte, figura mítica da democracia em Faro e 
no Algarve no período pós-25 de Abril, a deixar-
-nos.  Ainda em novembro faleceram o Coronel 
Junqueira dos Reis e o conhecido comunicador 
Manuel Rodrigues. Em dezembro, o acordeo-
nista e compositor bordeirense “Mestre” João 
Barra Bexiga. Menção ainda para as antigas 
professoras do Liceu de Faro, Maria Teresa Pe-
droso Vargues e Maria José Agostinho, também 
falecidas durante o ano de 2016.
A todos, Faro prestou a sua homenagem, recor-
dando com saudade o seu bom exemplo.

OUT.
31

Lançamento da primeira pedra da nova Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Faro-Olhão.

NOV.
1

Câmara abre concurso para 18 bolsas de estudo no valor total de 
€38.160. 
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OS FARENSES INTERROGAM, O PRESIDENTE RESPONDE
Sessões de atendimento crescem nas redes sociais e permitem a satisfação, em tempo real, das dúvidas dos munícipes. Veja as respostas do 
Presidente às questões mais vezes formuladas ao longo de 2016.

CARLOS SILVA - Gostava de lhe perguntar para quando um arranjo 
na doca e em toda a área envolvente. Pergunto ainda que tipo de pal-
meiras vai plantar nas áreas atingidas pela praga e para quando uma 
obra de fundo na Mata do Liceu e Jardim da Alameda?

ROGÉRIO BACALHAU - Sobre a doca, temos tentado diversas vezes 
obter um compromisso por parte da Docapesca e do Governo em re-
lação à requalificação daquele equipamento. Até agora, a única res-
posta oficial que recebemos foi a indicação de que esta obra irá acon-
tecer quando se fizer a intervenção da doca exterior. Nós achamos 
que não podemos esperar tanto tempo. Vamos continuar a insistir. 
Relativamente às árvores, não estamos a plantar palmeiras mas es-
tamos a desenvolver um projeto de requalificação da mata e outro 
para a Alameda, de que terá conhecimento muito em breve.

PAULO CASTRO - Boa tarde Sr. Presidente, está prevista a colo-
cação de relva na Pista de Atletismo? Está prevista a ligação da ilu-
minação no Parque Ribeirinho? 

ROGÉRIO BACALHAU - Prevíamos começar a instalar a relva até 
final de 2016. No entanto, como é sabido, o Governo inviabilizou o 
plano municipal de investimentos que tínhamos preparado. Infe-
lizmente, teremos que aguardar por 2017 para iniciarmos esse pro-
cedimento. Sobre a iluminação, já solicitámos a sua ligação à EDP. 
Esperamos que essa ligação seja efetuada muito em breve.

RUI RIBEIRO - Sr. Presidente, a habitação social do concelho 
encontra-se num péssimo estado de conservação (Penha e 
Horta da Areia são dois exemplos disso mesmo). Quando me-
recerão atenção por parte da Câmara? Para além disso seria 
importante saber quantas pessoas aguardam neste momento 
por habitação social e qual o parque habitacional disponível?

ROGÉRIO BACALHAU - Já realojámos algumas famílias da Horta 
da Areia. Estamos a avançar com um procedimento para melhorar as 
habitações. O parque habitacional está completo e temos neste mo-
mento algumas centenas de famílias em espera. Pretendíamos ainda 
efetuar um investimento avultado (cerca de um milhão de euros) em 
habituação social durante o ano de 2016. Tal não foi possível porque 
o Governo considerou que as intervenções propostas pela vereação 
não eram emergentes. Assim, só poderemos avançar durante o ano 
de 2017.

PEDRO GUERREIRO - Existem muitas coisas a melhorar em 
Faro, mas nestes últimos 4 anos a cidade progrediu o que de-
veria ter progredido nos últimos 30. Gostaria de saber o que está 
a ser feito no sentido de atrair mais empresas turísticas para Faro. 
Descida das taxas? Facilidade em aquisição de terrenos? Outras 
facilidades? Faro tem tanto para dar a quem vem de fora… Temos 
de fazer com que isso seja visto. 

ROGÉRIO BACALHAU - É público que Faro está a tentar recuperar 
de anos de desinvestimento na área do turismo. Depois de um im-
pulso muito positivo por parte dos privados, a CMF procurou acom-
panhar esse esforço com as necessárias requalificações da zona his-
tórica, baixa e áreas envolventes. Com as 3 áreas de reabilitação 
urbana (ARU’s), lançámos também um plano de incentivos fiscais 
que tem sido replicado em diversas outras autarquias. Estas e outras 
medidas estão a ser pensadas de forma estruturada. Anunciaremos 
brevemente o nosso plano estratégico na área do marketing tu-
rístico e territorial.

DINARTE SEBASTIÃO - Boa tarde, Sr. Presidente, os meus sin-
ceros parabéns pelo seu trabalho. Para quando uma limpeza às 
árvores da mata do Liceu e no Jardim de Alameda? 

ROGÉRIO BACALHAU - Em Agosto de 2013, o Tribunal de Contas 
decidiu que a gestão e manutenção de espaços verdes estava fora 
do âmbito de atuação da FAGAR. Nessa altura foi a edilidade que 
teve que voltar a assegurar estes serviços, sem meios técnicos nem 
recursos humanos para tal, e numa fase crítica do seu processo de 
reequilíbrio financeiro. Agora, abatida mais de 40% da dívida total 
e após a revisão ao orçamento de 2016 oportunamente anunciada, 
o Município pode alocar verba para atacar com toda a segurança a 
questão dos espaços verdes da Cidade de Faro, a contento de todos 
os que aqui residem e nos visitam. Mata e Alameda terão planos es-
pecíficos de atuação.

ANDREIA SANTOS - Gostava de saber se existe alguma possibi-
lidade de criação de um parque de jogos na Praceta José Afonso. 
Com crianças na zona, apenas existe um triângulo de pedra ao meio 
da praceta. Ainda faltam parques para brincar e jogar especialmente 
nesta zona.

ROGÉRIO BACALHAU - Decorrente da última revisão orçamental 
aprovada no passado mês [ndr. julho de 2016], existe uma verba 
significativa para a recuperação e reabilitação dos vários parques 
infantis de Faro. Infelizmente, por força do veto governamental 
ao plano municipal de investimentos, só poderemos avançar com 
essas intervenções ao longo de 2017.

JOSÉ PELICA - Boa tarde Sr. Presidente. Parabéns, já começaram 
colocar árvores em alguns locais, mas falta ainda tanto… (ex: 
frente ao Estádo de S. Luís, Av. Cidade Hayward, Rua Manuel Ar-
riaga, etc.).

ROGÉRIO BACALHAU - Concordo consigo, mas recuperar as es-
pécies arbóreas no espaço público não é tarefa que se consiga fazer 
em apenas um ano. Estamos no início e continuaremos no próximo 
ano. Av. Cidade Hayward, zona do Pavilhão Municipal da Penha, 
Gulbenkian, Montenegro e artérias da Baixa e Zona do Liceu foram 
já intervencionadas. Para o efeito, adquirimos cerca de 400 árvores 
já adultas. 

NOV.
12

Município inicia restauro do “OBELISCO DE FARO” a cargo da 
Equipa de Conservação e Restauro do Museu Municipal de Faro.

NOV.
13

Caminhada para o Mundial 2018 passa por Faro. Portugal vence 
Letónia por 4-1 no Estádio Algarve.
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Tomando como base a fórmula de sucesso do Baixa Street Fest, deu-se lugar, pela primeira vez, 
a uma iniciativa denominada de Sábados de Natal, que veio trazer mais gente à Baixa e mais ne-
gócio para os lojistas. Para além desta iniciativa, o largo da Pontinha foi local de comunhão de 
uma série de novidades felizes e que animaram os dias e as tardes de muitas crianças e famílias.

SÁBADOS DE NATAL

No meio de tudo isto, um momento marcante do ano farense: a apresentação do livro “As aven-
turas dos Farrobinhas”. Foi a concretização de um sonho há muito pensado, criando perso-
nagens com valores pelos quais nos queremos fazer reconhecer: amor, honestidade, respeito e 
tolerância. O livro, que contou com a brilhante execução técnica da Associação de Designers 
do Sul, acabou por emprestar a cara a todas as iniciativas de Natal, inclusivamente à Floresta 
de Natal concebida numa tenda de mais de 100m2. Aqui estiveram expostas as já tradicionais 
árvores de Natal a concurso, elaboradas por alunos do concelho.
Depois, a cereja no topo do bolo. Ainda que com uma distribuição estratégica, 2016 assinalou 
o regresso das iluminações de Natal. A intenção é óbvia: a pouco e pouco, começar a devolver 
a Faro, em simetria e proporcionalidade à consolidação de contas, os detalhes de época que 
tantas memórias nos trazem à cabeça. 

UMA AVENTURA DE NATAL

E por fim, a contagem decrescente. Se o ano velho saiu em grande, ao som dos Virgem Suta, 
2017 apresentou-se em força sob fogo-de-artifício de mil cores que colou os olhos da mul-
tidão ao céu: Faro despediu-se em uníssono de 2016. Depois, o regresso à música com o DJ 
farense Christian F. Um final perfeito para um ano preenchido e que nos preencheu. 

FELIZ 2017, FARO!

DEZ.
13

Alvo de trabalhos e restauro no montante de 33.900 euros, inaugura 
a Fonte Luminosa do Pé da Cruz, após mais de dez anos de 
abandono.

DEZ.
23

Faro recebe a Bandeira Cidades de Excelência.


