
N.21     Edição de Abril de 2016     Distribuição Gratuita

17ª Edição da Marcha
da Ria Formosa reúne mais

de 4000 participantes

fAreNses em destAque

Diogo Piçarra, um farense 
que nos enche de orgulho

espAço público

Faro Requalifica
está a mudar a cara do 

Município

empreeNdedorismo

Miguel Gião, dinâmica
e vanguardismo

3 4 6

8



2

coNtActos GerAis

Município de Faro
Largo da Sé, 8004-001 Faro, Portugal

editoriAl

Tel: 289 870 870
Fax: 289 870 039

geral@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

fichA técNicA

Concepção e Produção: Município de Faro
Tiragem: 10.000 exemplares
Impressão: Gráfica Funchalense, SA
Preço por exemplar: 0,09 €
Distribuição gratuita 
Depósito legal: 408113/16

CMF recupera Correio de Faro

De Dezembro de 2005 a Abril de 2009 foram 
publicadas vinte edições do boletim informativo 
da Câmara Municipal de Faro. Hoje, o Correio 
de Faro está de volta!

Renovado, transparente, rigoroso, variado e 
repleto de ambição. 
Centrado em Faro e nos Farenses, este será 
um espaço privilegiado de contacto com os 
munícipes que pretende destacar o melhor do 
nosso concelho, das nossas gentes, da nossa 
história, dando assim resposta à necessidade de 
comunicar melhor o que fazemos no dia-a-dia 
por todos e para todos nós.

Hoje temos uma Visão clara para o futuro e 
queremos partilhá-la consigo através desta nova 
ferramenta de comunicação. 

Com edição mensal e distribuição gratuita por 
todo o Concelho, o Correio de Faro almeja 
aproximar Faro dos Farenses.
Queremos dar voz aos projectos, às associações, 
às empresas e aos farenses em geral, abordando 
para tal um vasto leque de temas como a cultura, 
educação, história, identidade, património e, 
sobretudo, a divulgação do melhor que se tem 
feito em Faro. 

O nosso objectivo é que Faro esteja cada vez 
mais perto de si.
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3 fAreNses em destAque

O Correio de Faro incide hoje sobre temas e 
matérias transversais a todas as áreas do Concelho, 
e como tal, para 1ª página, achámos por bem dar 
voz e destaque a Farenses que, independentemente 
da sua área de intervenção, se tenham distinguido 
de forma proeminente e com sucesso no panorama 
regional, nacional e internacional.

Como tal e com o devido mérito, escolhemos para 
a primeira edição Diogo Piçarra, um músico, artista 
e, acima de tudo, um Farense orgulhoso e que nos 
enche de orgulho.
O Diogo é hoje um dos símbolos da nossa cidade 
e contamos-lhe em primeira mão um pouco da 
sua história. 
2012 dava o mote: o reconhecimento e a fama, o 
orgulho e a emoção. O seu talento, ambição e 
humildade são avassaladores. Tudo se potencializou 

Nome completo?
Diogo Miguel 
Ramires Piçarra

Data de 
nascimento?
19 de Outubro de 
1990

Local de 
nascimento?
Faro

Cidades onde já 
viveste?
Faro, Olhão, Lisboa, 
Londres, Olomouc 
(Rep. Checa)

O que mais gostas 
de fazer?
Ler, ouvir música, 
viajar, cantar

Viagem de sonho?
Tailândia ou Japão

Música preferida?
Sendo músico, essa é 
uma pergunta impossível de responder. São tantas as que 
me fazem mexer e mexem comigo. Neste momento tanto 
oiço Coldplay, Rihanna, Drake ou Justin Bieber

Filme favorito?
Inception

Como foi crescer em Faro? Lembras-te de alguma 
história peculiar que queiras partilhar connosco?
Tive uma infância pacífica graças à nossa cidade. Houve 
muitas brincadeiras na rua, muitas travessuras aos 
vizinhos, muitas futeboladas e muitas paixões.

Como correu o teu projecto “Fora 
da Bóia”?
A banda “Fora da Bóia” foi um 
projecto enriquecedor onde pude 
conhecer-me como cantor, performer 
e compositor. Viajámos pelo país, 
conheci imensas pessoas e hoje sou o 
que sou graças a tudo o que aprendi 
durante esses 4 anos.

O que mudou desde 2012 para ti e 
para os teus?
Tudo mudou a partir de 2012, 
finalmente pude ver a música como 
prioridade e não como um hobby.

E como está a correr o projecto “Pessoa”? Podes 
falar-nos um pouco sobre isso?
É um projecto inovador no qual reinvento e reinterpreto 
poemas do Fernando Pessoa e onde dou a possibilidade 
das pessoas fazerem o mesmo. Irei apresentar o projecto 
às escolas secundárias onde também canto 2 músicas 
que fiz para o projecto.

O teu irmão André acompanha-te nos sucessos que tens 
vivido?
Sempre, ele é o meu melhor amigo e o meu braço direito. 
Ajuda-me nos vídeos, nas fotos e me aconselha em 
relação a tudo.

Como algarvio, o que simboliza o Mar para ti?
Para mim o Mar é liberdade. Sou um algarvio desnaturado 
que vai pouco à praia, mas cada vez que vou passo o dia 
dentro de água.

Tens hora de dormir?
Não, se estiver a compor só durmo quando estiver 
satisfeito.

Faro para ti é…
Paz de espírito.

Uma frase de que te lembres de vez em quando ou 
em momentos decisivos?
“Quanto te faltar a força, lembra-te que foi a força que 
te trouxe até aqui.”

Um segredo?
Trabalho, muito trabalho.

E hoje, já te sentes Ídolo dos Portugueses?
Não, talvez nunca venha a sentir-me um Ídolo. Prefiro 
que a minha música fale por mim.

Qual o foi o teu momento mais difícil até hoje?
A dificuldade é relativa! Enquanto vivia fora do país 
houve momentos difíceis onde a falta de dinheiro fez-me 
dar valor a muitas coisas simples da vida.

E o mais fácil?
Nada é fácil, há o estar no sítio certo e na altura certa, 
mas sempre preparado para esse momento.

Onde te vês daqui a dez anos?
Vejo-me sempre a fazer música, sozinho ou 
acompanhado, mas espero poder conhecer mais pessoas 
espectaculares que admiro e poder fazer música com elas 
também.

com a vitória nos “Ídolos”, mas o sonho já vinha de 
longe. Desde jovem que sonhava viver da música 
e a conquista do primeiro lugar foi apenas a maior 
expressão dessa vontade: não era a primeira vez que 
participava, mas nunca pensou desistir. 
Desde os 17 anos que começou a trilhar o seu 
percurso na música. Criou a banda farense “Fora da 
Bóia” e foi-se conhecendo como artista. Depois dos 
“Ídolos”, veio a projecção nacional. Foi para Londres 
estudar na London Music School, começando 
posteriormente a trabalhar na gravação do seu CD 
com a Universal. Em 2015 lançou por fim o tão 
desejado álbum de estreia “O Espelho”, de onde 
nasceram tremendos êxitos que viriam a fazer parte 
da banda sonora de novelas e anúncios publicitários. 
Hoje, acumula prémios e referências no panorama 
musical nacional e é mais um símbolo de sucesso da 
nossa cidade. Contudo, não se revê como um ídolo. 

Pretende continuar paulatinamente a desenvolver-se 
como músico e artista, mantendo-se fiel às origens e 
valores que o levaram ao sucesso. 
Aqui ficamos então com a sua entrevista na 
primeira pessoa.

ENTREVISTA A DIOGO PIÇARRA



4espAço público

A primeira edição do programa Faro Requalifica 
permitiu melhorar as condições de circulação e 
conforto em algumas das mais importantes artérias 
da cidade e freguesias. Isto implicou um dos mais 
avultados investimentos efetuados nos últimos 
anos pela autarquia na recuperação da rede viária 
do concelho. 

Estão concluídos:

• A repavimentação parcial da EN2
86.481,60€
•A repavimentação da Rua Serpa Pinto e 
arranjo em frente à Igreja dos Capuchos
48.500,46€
• A repavimentação da Av. da República – “Rua 
da Alfândega”
44.153,75€
• A requalificação da Rua Dr. José de Matos
82.422,22€
• A ligação da Rua Jornal “O Algarve” à Rua da 
Amendoeira
43.000,00€
• A repavimentação de Arruamentos Urbanos 
em Estoi
37.820,83€
• A repavimentação de Arruamentos na 
Conceição de Faro
57.743,48€ 

Estão em curso:

• A adjudicação de pinturas de Estradas e 
Arruamentos 
42.118,10€
• A repavimentação da EM520, entre Falfosa e 
Santa Bárbara de Nexe 
120.286,85€
• O acabamento do loteamento sito na Rua 
Egas Moniz, Montenegro
59.107,95€.
• A Repavimentação do CM 520-1 e da Avenida 
da Venezuela, Santa Bárbara de Nexe
199.505,00€
• A implementação de passadeiras e semáforos 
de controlo de velocidade na Av. Calouste 
Gulbenkian
53.983,26€

Ao criar o programa Faro Requalifica para repor 
dignidade, segurança e conforto em algumas 
das artérias mais movimentadas do concelho, 
as freguesias não poderiam ficar de fora. As 
intervenções lançadas ocorreram em locais que há 
décadas não recebiam qualquer intervenção digna 
desse nome. Falamos então da requalificação da EM 
519 e da Rua 25 de Abril na Conceição (53.743,48 
euros), da repavimentação da EM 520 entre a 
Falfosa e Stª Bárbara de Nexe (120.286,85 euros), 
do loteamento da Urbanização Egas Moniz no 
Montenegro (59.107,95 euros) e da repavimentação 
dos arruamentos de Estoi (37.820,83 euros). As 
obras, que ainda não respondem de forma total 
às carências das redes viárias do concelho, são, 
no entanto, reflexo da atenção do Município às 
necessidades do mesmo.

A Av.ª Calouste Gulbenkian, uma das principais 
e mais movimentadas artérias da cidade, irá ficar 
com melhores condições de segurança rodoviária. 
No âmbito do programa “Faro Requalifica”, estão 
a ser implementadas passadeiras e semáforos 
de controlo de velocidade em três pontos da 
avenida, com o objetivo de aumentar as condições 
de segurança para condutores e peões. A obra, no 
valor de 53.983,26€, está compreendida entre as 
imediações de saída para a Av.ª Heróis da Pátria, 
a saída para a Estrada Sr.ª da Saúde e junto ao 
Hospital.

A responsabilidade social e a preservação do nosso património edificado e ambiental 
significam um compromisso com o futuro da nossa comunidade. Com o contributo 

de todos, o futuro de Faro pode ser muito risonho.

FARO REquAlIFIcA: 
O quE é?

FARO REquAlIFIcA 
chEGA àS 
FREGuESIAS  

MENSAGEM AO MuNícIPE

GulbENkIAN, 
cIRculAÇãO MAIS 
SEGuRA!
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O Parque Ribeirinho da nossa cidade é hoje 
procurado diariamente por centenas de pessoas. É 
um espaço público, que merece o respeito e cuidado 
de todos. 
Infelizmente são constantes os atos de vandalismo no 
espaço e nos seus equipamentos. Atos que provocam 
constrangimentos a quem quer usufruir, com 
qualidade, do que é de todos.
Exemplos desta falta de civismo são os sanitários 
existentes, que se encontram encerrados por terem 
sido destruídos ou os inúmeros “graffitis”, que se 
podem ver um pouco por todo o parque.
No sentido de garantir uma gestão, manutenção e 
limpeza mais eficientes a Câmara Municipal de Faro 
celebrou no passado mês de Janeiro um contrato de 
prestação de serviços de limpeza e manutenção 
dos espaços verdes do parque, iniciativa que só foi 
possível após o fim do período de garantia desta obra 
da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa.
Agora que a gestão do parque passou a ser da exclusiva 
competência da autarquia, foi também celebrado um 
protocolo com a Associação Altimetria que permitirá 
a esta associação ter neste espaço a sua sede, numa 
edificação modular, e desenvolver atividades ao ar 
livre no âmbito da sua escola de ciclismo que já hoje é 
um exemplo de dinamismo na cidade de Faro.
Com estas duas iniciativas pretende a autarquia que o 
Parque Ribeirinho seja finalmente o espaço dinâmico, 
amplo, atrativo, polivalente e com condições para a 
prática desportiva ou simplesmente para o puro lazer 
das famílias farenses. Afinal, é essa a sua razão de ser.

A intervenção que permitiu a criação do Parque de 
Lazer do Ludo ao longo de um percurso ribeirinho 
de 6,5Km está terminada. A procura deste espaço 
público de lazer, integrado no programa Polis, 
tem aumentado exponencialmente nos últimos 
anos, sendo a sua parcela mais utilizada a estrada 
de acesso entre a Quinta do Eucalipto e a zona de 
salinas do Ludo, já em plena Ria Formosa. Uma 
excelente notícia para os muitos marchantes, 
corredores e ciclistas, que diariamente usufruem 

Estão em curso importantes intervenções que vão 
melhorar em muito a experiência de aceder à Praia 
de Faro – de veículo motorizado, de bicicleta ou a 
pé. A construção do Parque de Estacionamento 
exterior, junto ao Aeroporto, representa um 
investimento da POLIS Litoral da Ria Formosa 

de 815 mil euros. Já a requalificação do acesso 
rodoviário à ponte e o passadiço, que o ladeia, 
obrigam a um investimento de cerca de 543 mil 
euros e pelos quais a Polis forneceu garantias de 
que estas intervenções estarão finalizadas antes da 
próxima época balnear.

da paisagem e das ótimas condições para a prática 
desportiva. A obra representou um investimento 
de mais de 320.000,00€, tendo o projeto sido 
entregue à Land Design e a execução à Visabeiras.

AuTARquIA ASSuME 
A GESTãO DO PARquE 
RIbEIRINhO

PARquE DE lAzER 
DO luDO
  

NOVOS ESTAcIONAMENTOS E AcESSOS
à PRAIA DE FARO
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“Trabalho, dedicação e uma boa dose de paixão”. É sobre 
esta trilogia de valências que se lhes tecem os mais recentes 
e legítimos elogios. Este projeto nasceu no âmbito do 
amplo planeamento anual educativo do agrupamento 
de escolas Pinheiro e Rosa. Nas palavras de Francisco 
Soares, Diretor do agrupamento, o mesmo planeamento 
tem como raiz conceptual a “valorização e potencialização 
do desenvolvimento de crianças e jovens adolescentes 
Farenses” e acrescenta que “hoje em dia, nesta e noutras 
áreas, já se fazem excelentes trabalhos 
extracurriculares”. 
Os holofotes e a consequente projeção 
nacional vieram com a participação no 
programa televisivo “Got Talent” e com 
a passagem direta do grupo à semifinal. 
Contudo, o impacto daquela atuação não 
seria possível sem o trabalho meritório 
desenvolvido pelas escolas do nosso 
concelho e neste caso potencializado 
pelo talento e empenho tanto de alunos, 
como da professora e ensaiadora Maria 
João Teixeira. 
Não poderíamos encontrar maior eco 
nestes exercícios de esforço e dedicação 
do que na figura da própria Professora. 
Elogiada tanto por alunos como pelo 
Diretor do agrupamento, apenas se 
lamenta, segundo Francisco Soares, que o “seu talento não 
se traduza num reconhecimento efetivo do Estado que lhe 
garanta outra estabilidade laboral”. E é ela, Maria João, que 
está por trás deste grupo de jovens exemplares. 

Segundo a própria - a lecionar no agrupamento de escolas 
de Vila Real de Stº António, face às vicissitudes laborais a 
que atrás nos referimos -, “só com muita paixão se consegue 
organizar e gerir todas estas situações sem defraudar as 
expetativas destes meninos”.
Os “Shadows” e o trabalho que desenvolvem são o exemplo 
mais puro daquilo que se pretende obter dos programas 
educativos: imprimir nos alunos a consciência do valor do 
trabalho, da dedicação, do esforço e do amor em todas as 

suas produções pessoais futuras. No fundo, projetar adultos 
de referência. E esta parece ser uma fórmula de sucesso já 
garantida nos elementos do grupo. Segundo as palavras 
de Inês (15 anos), quando questionada sobre o fator sorte, 

diz-nos que “sorte sim, mas toda a sorte tem mérito. Temos 
trabalhado muito e esse esforço tem sido recompensado” 
e acrescenta “cada vez que atuamos, sentimos que valeu a 
pena todo o esforço e dedicação”. Outro elemento, aliás, 
dá-nos outro bom exemplo de humildade e perseverança. 
Ana Inês (14 anos), garante que “se desistirmos é difícil 
conseguir alcançar a perfeição” e justifica-se dizendo que 
“é fácil desistir quando as coisas se complicam, mas se 
forçarmos mais um bocadinho conseguimos chegar lá”. 

Para todo este talento e humildade 
avassaladores, quando em causa estão 
jovens alunos com idades compreendidas 
entre os 14 e 16 anos, há uma justificação: 
a união. Despois, a amizade e o amor 
facilmente testemunhados entre alunos e 
professora. Desta, só coisas boas: “é como 
uma segunda mãe” (Lorena, 14 anos), “é 
muito mais que uma professora” (Sofia, 
15 anos), “é até difícil explicar aquilo que 
sentimos e o quanto gostamos dela”. Deles, a 
humildade, a alegria e a ambição: “obrigado 
pelo apoio, tem sido fantástico!” (Sara, 14 
anos), “vamos continuar! somos a Shadows 
Team!” (Bárbara, 14 anos), deixando ainda 
o recado: “lutem sempre pelos vossos 
sonhos!” (Stefanie, 14 anos).
Quanto a nós compete-nos simplesmente 

dar os parabéns a estes jovens pelo percurso no “Got 
Talent” e, independentemente da eliminação, para o 
Município de Faro vocês serão sempre um grupo de 
pequenos grandes vencedores!

“ShADOwS”: DAS 
SOMbRAS PARA
O SucESSO

A aposta constante na educação como veículo para 
o desenvolvimento do concelho, levou a Câmara 
Municipal a reforçar o apoio às escolas, aprovando 
no passado dia 7 de Março um protocolo de 
transferência de competências e meios para os 
vários agrupamentos, reforçando-lhes, de forma 
significativa, a capacidade de atuação.
Com este protocolo o município prevê transferir 
284.283,00€ pelos 5 agrupamentos existentes, 

reforçando a sua autonomia na intervenção, 
manutenção e conservação dos espaços, gestão 
dos recursos físicos e humanos, ação social 
escolar e ainda na ação educativa em contexto de 
aprendizagem no ano de 2016. Esta medida surge 
depois de, em Fevereiro, a autarquia ter investido 
87.850,00€ na aquisição de livros e material escolar 
para os alunos carenciados do Ensino Pré-Escolar e 
1.º ciclo do Ensino Básico.
Sendo uma área de enorme importância para o 
futuro do concelho, que jamais poderá ser colocada 
em causa por falta de recursos económicos, o 
município continuará a oferecer os manuais 
escolares, os materiais pedagógicos, o pequeno-
almoço, o almoço e o transporte de forma gratuita 
aos que mais necessitam, abrangendo mais de 50% 
dos nossos alunos.

Decorreu em Março, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Faro, a sessão distrital do Parlamento 
Jovem, com a presença do deputado António Eusébio 
e de 72 alunos do ensino secundário e básico da região.
O objetivo desta fase foi apurar 4 propostas de lei 
para a Assembleia Nacional sobre os temas “Racismo, 
Preconceito e Discriminação” (Ensino Superior) e 
“Portugal: assimetrias litoral/interior” (Ensino Básico), 
nomeando 4 deputados de cada ciclo para apresentar 
essas propostas no Parlamento, em Maio.

FARO INVESTE PERTO 
DE 400.000,00€ NA 
EDucAÇãO

PARlAMENTO
JOVEM
2016

Nesta secção o Correio de Faro compromete-se a dar relevo a todas as 
instituições e individualidades que contribuam para a potencialização de 
capacidades e desenvolvimento pedagógico do concelho. 
Como tal, esta peça terá em foco o mais recente projeto de sucesso
made in Faro: a “Shadows Team”.
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A Praia de Faro recebeu nos dias 14 e 15 de Março, 
a 2ª Etapa do Circuito Regional de Surf do Sul 2016 
“Four Oceans powered by Forum Algarve 2016”, uma 
referência no panorama do surf nacional.
Organizada pelo Clube de Surf de Faro o evento 
qualificou atletas, até Sub-18, para as finais nacionais 
de Esperanças.

Esta etapa do circuito do Sul foi disputada em seis 
categorias oficiais: Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, 
Sub-16 Feminino e Sub-18 Feminino e incluiu ainda 
a categoria extra Longboard, tendo a categoria Open 
(Masculino e Feminino) sido adiada por falta de 
condições e, por isso, as inscrições continuam abertas 
até dia 15 de Maio.

JuVeNtude & desporto

Com 32 anos de existência e 300 membros ativos, 
o Centro de Ténis de Faro está mais forte que nunca. 
Dispõe de uma variedade de atividades desportivas que 
vão desde a escola de ténis, à escola de Padel e agora 
também a uma escola de futebol com cerca de 50 
atletas. Em termos de instalações, o CTF está também 
em franco crescimento. Conta hoje com 6 courts de 
ténis, 5 campos de padel e 1 campo de futebol de relva 
sintética iluminados, além do club house e do parque 
infantil. A qualidade dos serviços prestados é atestada 
pelas competências do staff, composto por técnicos 
formados e com habilitações nas áreas específicas em 
que se encontram. É também no CTF que, anualmente, 
durante o mês de março, se realiza o torneio internacional 
mais antigo do Algarve. Trata-se do Faro Future, uma 
competição que reúne alguns dos melhores tenistas do 
circuito e que este ano comemorou as suas “bodas de 
prata”. Nesse sentido, é oportuno falar com o principal 
responsável do clube, o Prof. José Rosa Nunes.

CF: Como está o ténis em Faro? 
Forças e Debilidades..
JRN: Até hoje não tem parado de crescer. Existem 
já quatro clubes e vários treinadores que vão 

Faro viveu mais uma “Urban Race” no passado dia 
19 de Março numa organização da Algarve Nature 
Adventure com a Câmara Municipal de Faro. 
Destinada a todo o tipo de atletas, federados ou não, 
participaram na prova 127 atletas, dos quais 87 na 
vertente de duas horas e 40 na vertente de três horas 
desta prova de resistência de BTT urbana, onde os 
atletas passaram pelo coração da cidade, como a zona 
comercial ou a Cidade Velha e terminaram no Jardim 
Manuel Bívar.
Os vencedores desta edição foram o António Apolo 
(Bikeland Team) na prova de três horas, enquanto 
na prova de duas horas os vencedores foram David 
Arroio (Fish League/Grupo Motard de Pechão/G-
Ride) em masculinos e Marlene Costa (BCF/Algarve 
Bike Challenge) em femininos.

Realizou-se no fim-de-semana de 12 e 13 de Março, 
no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, a Prova 
Qualificativa de Trampolim Individual, com vista ao 
apuramento dos atletas participantes no Campeonato 
Nacional de Trampolim.
Este evento, da responsabilidade da Federação de 
Ginástica de Portugal, teve a preciosa co-organização 
do CEDF - Clube Educativo e Desportivo de Faro e 
juntou cerca de 400 ginastas vindos de todo o País.
Até Faro vieram ainda os seus treinadores, famílias e 
muitos amigos da ginástica que contribuíram para o 
sucesso desta qualificativa, tanto a nível desportivo, 
como a nível de espetadores. 
Uma palavra final ao CEDF - Clube Educativo e 
Desportivo de Faro, que esteve em grande destaque com 
a qualidade da organização.

desenvolvendo a modalidade em vários pontos do 
concelho. No entanto, destacamo-nos por ser o clube 
com mais campos, mais atletas e mais eventos. 
Para além do Future, realço o torneio de Ténis de 
Praia em agosto e o Open de Faro de Padel em 
setembro. Em consequência, fomos mais uma vez 
considerados o clube de ténis do ano em 2015. Em 
termos de debilidades, aponto duas em particular: 
a inexistência de campos cobertos, e de um projeto 
conjunto com a Câmara de Faro, 
para levar o ténis a todos os 
alunos das escolas do 1º ciclo de 
Faro.

CF: Que balanço faz do 
25º Faro Future?
JRN: É um orgulho. É o torneio 
internacional de ténis que há 
mais tempo se faz em Portugal 
ininterruptamente e com sucesso. 
Foi um grande torneio, talvez 
dos melhores de sempre! Este 
ano atingimos o número limite 
de jogadores permitidos pelo 

ATP (160) e a qualidade dos jogos foi excelente. 
Como é um evento bastante caro, o Faro Future só é 
possível graças ao empenho dos nossos profissionais. 
Isto porque os apoios continuam a ser insuficientes. 
Eu sei que a autarquia está em reequilíbrio e faz o 
que pode – agora não compreendo a falta de apoio 
de outras entidades como a RTA em relação a um 
evento que, em época baixa, traz aqui mais de 300 
pessoas de 30 países.

cENTRO DE TéNIS 
DE FARO

3ª “FARO uRbAN 
RAcE”

FOuR OcEANS 
POwERED by FORuM 
AlGARVE 2016

PROVA quAlIFIcATIVA DE 
TRAMPOlIM INDIVIDuAl 
2016 REAlIzOu-SE 
EM FARO

Na secção do Desporto, os holofotes incidem sobre aqueles que 
se destacam pela contribuição para a projeção e desenvolvimento 
da atividade desportiva no Concelho.
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Foi a 20 de março que Faro assistiu a mais um Trail 
da Ria Formosa e à tradicional Marcha Corrida da 
Ria Formosa. A 17ª edição da Marcha Corrida teve a 
presença de cerca de 4000 participantes que iniciaram 
no Vale das Almas os dois percursos da Marcha 
Corrida, com 7km e 10km e os 20km do percurso do 
Trail.
Este ano o evento teve algumas novidades a pensar 
nas famílias, com espaços diferenciados onde 

Há 18 anos na Câmara Municipal de Faro na 
Divisão de Desporto, Vítor Filipe, licenciado em 
Educação Física, assumiu em 2013 a chefia da 
Divisão com 68 colaboradores. É um dos principais 
responsáveis pelo sucesso desta edição e estivemos 
à conversa com ele.

A Marcha Corrida é o maior evento desportivo de 
Faro, este ano com cerca de 4000 pessoas. A aposta é 
fazer grandes eventos como este?

O importante não é o tamanho ou o número de 
participantes. Faro tem uma estratégia desportiva 

O concelho de Faro, no campo desportivo, caracteriza-se pela forte dinâmica 
associativa, onde cerca de 50 coletividades ativas assumem um papel preponderante 
no fomento da prática desportiva do concelho e, conjuntamente com a autarquia, 
servem mais de 11000 praticantes regulares de todas idades, desenvolvendo mais de 
107 atividades distintas e promovendo cerca de 110 eventos anualmente.

O investimento anual com o desporto é de 1.446.505,60€

N.º de Utilizações das Instalações

   2012  2013  2014                          2015
Piscinas   142.671  188.973  208.067                 221.263
Pista de Atletismo  28.539  25.999  28.330                      28.577
Campos e Pavilhões 53.025  60.082  68.104                  82.861
Centro Náutico  13.995  9.568  11.835                      16.088

definida: “Desporto 365 dias por ano”. Os benefícios da 
atividade física e do desporto são hoje reconhecidos como 
essenciais para o desenvolvimento equilibrado e integral do 
cidadão, assumindo um papel fundamental na promoção 
de uma vida saudável. O praticante desportivo deixou de 
procurar só ter o melhor rendimento, para passar a ser todo 
o cidadão, independentemente do seu nível físico ou técnico. 
Por isso, a aposta é criar condições para dar autonomia a 
todos os farenses para praticar desporto.

Mas essa ideia pode parecer demasiado generalista, 
como se chega a esse objetivo?

A autarquia tem um papel fundamental, quer na criação 
de espaços, passeios e ciclovias adequadas, como também 

na promoção de projetos e eventos que vão ao encontro das 
novas tendências desportivas e motivações dos praticantes, 
numa perspectiva de “desporto para todos”. O concelho 
tem mais de 60 clubes e associações, que fomentam as 
mais variadas modalidades desportivas e foi pensando 
nesta realidade que definimos o eixo estratégico de ação 
“Faro Desportivo”, que passa por dar condições a estas 
coletividades para potencializar as suas actividades. A 
autarquia tem hoje um papel fundamental no apoio 
logístico e financeiro, que permite uma dinâmica desportiva 
envolvendo centenas de pessoas no concelho e queremos 
que envolva ainda mais.

17ª MARchA-cORRIDA 
DA RIA FORMOSA 
2º TRAIl DA RIA 
FORMOSA

VíTOR FIlIPE - O 
OuTRO lADO DA 
MARchA

DINâMIcA 
DESPORTIVA FARENSE

01

podiam descansar, comer – comida de rua e produtos 
regionais -, beber um café, ou apenas experimentar 
alguns desportos diferentes. 
O evento contou ainda com a Guarda Nacional 
Republicana de Faro que, através do Serviço de 
Proteção da Natureza e do Ambiente, assinalou o 
“Dia Mundial da Árvore e da Floresta” plantando 
uma árvore e sensibilizando os presentes para a 
importância da floresta e os riscos que lhe estão 
associados.
E se uns foram pelo prazer da prática desportiva, a 
parte competitiva do 2º Trail Ria Formosa contou 
com um elevado número de participantes que 
puderam correr 20km numa paisagem de encher a 
alma e o coração. Foi exatamente com um coração 
humano gigante que se 
iniciou esta festa do 
desporto farense para 
toda a família.
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06
Ulisses Camões e Patrícia Cachola
“Achamos o percurso muito giro, 
espetacular em alguns pontos, porque 
está mais bonito com o Ludo limpo 
e arranjado. A organização estava 
muito boa, a localização dos apoios 
esteve impecável. Pena que não se 
aproveite as condições que temos, é 
um luxo poder fazer exercício aqui”

A edilidade tem passado por dificuldades financeiras. 
Isso não condiciona um apoio mais efetivo, com mais 
infraestruturas por exemplo?

É claro que gostávamos de ter mais campos de futebol, 
mais piscinas, mais pavilhões desportivos, mas isso não é 
impeditivo de realizar um trabalho eficiente nesta área. A 
nossa aposta passa pelo planeamento, pela criação de hábitos 
de prática desportiva, pelo aproveitamento das condições 
naturais que o concelho oferece, procurando adaptar a 
oferta às possibilidades existentes e indo ao encontro das 
necessidades das pessoas. Além disso, há uma preocupação 
pedagógica direcionada aos mais jovens, no sentido de os 
“educar” para o futuro. Exemplo desta preocupação são 
as ações que fazemos junto dos alunos do1º ciclo. Há uma 

grande preocupação com o imediato, mas nós estamos 
também a perspectivar um futuro que se quer diferente, 
mais saudável.

Está na moda a prática de caminhadas, marchas, etc., 
em detrimento dos chamados desportos de competição. 
Será este o caminho para tornar os farenses mais ativos?

O desporto ao ar livre surge hoje como um dos fenómenos 
mais emblemáticos dos novos conceitos de lazer e também 
das novas formas de praticar desporto, em que se podem 
associar motivações diversas, entre as quais a necessidade 
de evasão do quotidiano urbano, a importância conferida 
à prática informal e o gosto pelo contacto com a natureza.
É neste contexto de adaptação à mudança que a Câmara 

Municipal promove um conjunto alargado de iniciativas 
das quais se destaca a Marcha Corrida da Ria Formosa. 
Este evento, que ano após ano, tem vindo a ganhar mais 
aderentes, é o expoente máximo do eixo “Faro Ativo”, 
que consiste numa política de promoção e generalização 
das práticas desportivas. Esta marcha é a prova de que 
os farenses, se tiverem oportunidades, podem alterar os 
seus hábitos e assumir uma postura mais participativa, 
mais dinâmica e, em consequência, mais saudável. Hoje 
já temos resultados visíveis e sabemos que é uma aposta 
ganha, que queremos continuar a desenvolver.

08
Isabel e Teresa Barracha 
“Participamos todos os domingos e 
esta estava muito bem organizada, 
com boa sinalização e um percurso 
lindíssimo”

01
Maria L. Rufino, António Ferreira, 
Guilherme Santos e Isaltina Santos 
“Fazemos marchas há 24 anos e esta é 
a melhor marcha que fazemos”

03
Carlos e Nídia  
“Estamos habituados a participar 
nas marchas de sexta-feira à noite, 
esta é a 1ª vez que participamos e 
está espetacular, muito melhor que 
as outras”

02
Malim e Carla 
“Costumamos participar sempre mas 
este ano superou as expetativas, está 
mesmo muito bom com tanta gente a 
participar”

07
Dina, Noémia, Soledade, Cristina, 
Gonçalo e Tânia
“A paisagem, o terreno, as condições, 
tudo perfeito”

04
Maria Ivone 
“Tenho 80 anos e gosto de marchas 
mas esta é especial”

05
Joaquim Dourado e Márcia 
“Costumo participar às vezes nas 
marchas e hoje trago a “Lua” pela 1ª 
vez e vim com uma amiga que gosta 
de fazer marchas”

eNfoque
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No passado dia 26 de Março deu-se mais um 
dos bonitos episódios culturais de consagração e 
talento possíveis de testemunhar na nossa cidade. 
Mais de que um concerto, foi um espectáculo de 
comunhão entre artista, convidados e audiência, 
numa celebração do mérito e carreira de Viviane 
enquanto cantora. Reviveram-se vários momentos 
ao longo dos 25 anos de trabalho da artista, numa 
viagem musical entre Entre Aspas, Camaleão 
Azul, Linha da Frente e o próprio momento 
a solo. O concerto contou com participações 

condicionalismos à sua atividade diária. O Diretor-
delegado do Teatro das Figuras, Joaquim Guerreiro, 
entregou um memorando, com dados sobre a atividade 
daquele equipamento cultural, nomeadamente a evolução 
do público, taxas de ocupação, desafios que se têm colocado 
à gestão e a candidatura de Faro a Capital Europeia da 
Cultura 2027. No mês de março, a Secretária de Estado 
da Cultura, Isabel Botelho Leal, acompanhada de Carlos 
Vargas, Presidente do Opart – Organismo de Produção 
Artística (entidade que gere o Teatro Nacional de São 
Carlos e a Companhia Nacional de Bailado), realizou 
um périplo pelos equipamentos culturais do distrito de 
Faro, com o objetivo de conhecer as diferentes realidades 
regionais, no âmbito da cultura, assim como o contexto 
de produção artística de âmbito local e regional. No final 

da visita e em declarações aos jornalistas, Isabel Botelho 
Leal afirmou: “levo um grande conforto pelo trabalho 
fantástico que as pessoas estão a fazer, muitas vezes com 
algumas dificuldades, mas com um amor muito grande 
à camisola”.

No dia 1 de fevereiro o Ministro da Cultura , realizou 
a sua primeira visita oficial ao Algarve, tendo visitado 
monumentos e equipamentos em toda a região, entre 
os quais o Teatro das Figuras. Acompanhado pela 
Diretora Regional da Cultura, Alexandra Rodrigues 
Gonçalves, pelo Presidente do Município de Faro, 
Rogério Bacalhau e pelo executivo municipal, o 
governante procurou conhecer a realidade do Teatro 
das Figuras, a sua estratégia de programação e os 

de nomes como Ludo, Mundo Pardo, Nome, 
Funkarmónica, as Gaijas, Diogo Piçarra, Tércio 
Nanook, os DJ GI Joe e Lord Vegan. Tudo isto 
surge em função de mais um dos novos produtos 
artísticos assinado pelo Teatro das Figuras, o 
“Artistas Figuras 2016”, lançado pela primeira vez 
este ano. Joaquim Guerreiro, Diretor do teatro, 
assume que a escolha de Viviane se justificou 
porque a cantora “é hoje uma marca da região, 
levando o nome do Algarve a todo o país”. 
Este foi o primeiro de três espetáculos desta 
parceria a decorrer ao longo de 2016, justificando 
e aumentando as expectativas pelo sucesso desta 
noite de arranque.

VIVIANE
ENTRE AMIGOS

MINISTRO E SEcRETáRIA DE 
ESTADO DA culTuRA VISITAM 
O TEATRO DAS FIGuRAS

culturA

O amor à arte. A paixão pelo espetáculo. 
A dança enquanto instituição e veículo de 
expressão de sentimentos e emoções. Foram 
e são estes a génese e motriz daqueles que 
um dia se atreveram a sonhar com a CDA - 
Companhia de Dança do Algarve. Acabou 
por nascer em 2004 pelas mãos de Evegueni 
Beliaev, suprimindo aquelas que eram até 
então algumas das carências na área da 
dança clássica e contemporânea da cidade 
e da região. A amplitude etária dos seus 
alunos revela a genuína disponibilidade 
da Companhia para abraçar todos os 
interessados. Com cerca de 150 alunos por ano, com idades 
compreendidas entre os 5 e os 60, a CDA pode orgulhar-
se do trabalho que tem sido desenvolvido em prol da 
evolução técnica, intelectual, artística e cultural dos seus 
elementos. Contudo, segundo Laura Andrade, Produtora 
da Companhia, “ainda existe algum tipo de preconceito 
sexista relativamente a este tipo de projetos. Temos 15 
alunos, homens, distribuídos pelas várias disciplinas, mas 
há de facto menos homens que mulheres” e acrescenta 
que “adorava ver mais farenses a assistir a espetáculos 

de dança, cultivando o gosto e aprendendo a apreciar e 
valorizar o nosso trabalho”, estando aí, talvez, a solução 
para esta disparidade de géneros. Contudo, a Companhia 
não treme. Desde que iniciaram a participação em 
concursos internacionais, diz, “regressámos a casa com 
prémios. Sempre, sem exceções. Invariavelmente somos 
até a escola melhor classificada”. No fundo, dão pinceladas 
de excelência no plano artístico e cultural da cidade, 
assumindo ainda o compromisso para com a mesma, 
nas suas palavras: “Faro tem o nosso coração. A intenção 

mantêm-se em ficar por cá e levar o nosso talento lá 
fora”.  Um dos melhores exemplos da projeção do talento 
made in Faro é Alexandre Joaquim. Bailarino da CDA 

desde os 4 anos de idade, foi recentemente 
selecionado para o maior concurso para 
jovens dançarinos do mundo: o Prix de 
Lausanne. Segundo o próprio e apesar da 
grande paixão pelas artes no geral, a dança 
é aquela que melhor lhe permite expressar 
aquilo que sente, pelo prazer que tem em 
transmitir emoção através do seu corpo: 
“falo através de movimentos, não só pelas 
palavras”. Esta seleção diz, acessível apenas 
aos 70 melhores candidatos do mundo, é 
um motivo de orgulho enorme tanto para si 
como para a própria Companhia e “marcará 
seguramente de forma perpétua a sua 
carreira enquanto bailarino”. Perpétuo será 
também com certeza o trabalho da CDA em 

Faro. Os seus alunos, apesar da dispersão após o término 
do secundário, acabam sempre por regressar, ajudando 
inclusivamente como voluntários em determinadas 
atividades, denunciando os tremendos laços de afinidade 
e compromisso que se desenvolvem ao longo de anos. 
O trabalho e a excelência não são sinónimos. Apenas 
o são, quando o amor, rigor e dedicação se assumem 
face a qualquer obstáculo. Neste caso são-no para lá de 
sinónimos. Convivem numa simbiose perfeita e com 
resultados frequentes. Uma fórmula de sucesso.

cOMPANhIA DE DANÇA DO AlGARVE
PINcElADAS DE ExcElêNcIA.



11 em fAro AcoNtece

Faro é um concelho 
ativo, com muitos 
eventos a decorrer 
em simultâneo em 
múltiplos espaços, 
produzidos pelas mais 
diversas entidades e 
frequentados por todos 
os públicos. São mais 
de 600 eventos por ano 
que merecerão sempre a 
nossa particular atenção. 
O Município de Faro está 
a preparar para si um 
conjunto de novidades 
nesta matéria que em 
breve terá o prazer de 
divulgar. Para este mês, 
a título de referência, 
destacamos:

O Centro Náutico da Praia de Faro vai promover, 
entre os dias 12 e 19 de abril, a 11ª edição da ação 
ecológica “Limpar a Ria Formosa”.
O evento, integrado nas actividades de educação 
ambiental do Programa Bandeira Azul – 2016, faz 
parte da Estratégia “Faro Natural” da Divisão de 
Desporto, contando com as parcerias habituais das 
diversas freguesias, associações, clubes e entidades.
Estas ações de limpeza decorrerão na Ilha da 
Culatra, Praia de Faro (núcleo poente), Ilha Deserta 
e Ilha do Farol. No dia 16 estão previstas ações de 
limpeza onde toda a população pode participar na 
Praia de Faro (ria e costa), Barrinha e Ilhotes.

O flamenco invade o Teatro das Figuras nos dias 
29 e 30 de abril. Na sua décima segunda edição o 
Festival de Flamenco de Faro vai proporcionar, aos 
muitos adeptos deste género, um workshop com os 
bailadores Ramón Martínez e Alicia Márquez e no 
dia 30 às 21h30 o espetáculo “BailArte Flamenco”. 
Um espetáculo no qual a essência mais pura do 
corpo se expressa sem complexos, sem normas, 
somente dois corpos que dançam.

A Academia de Dança do Algarve vai realizar a 9ª 
Convenção Internacional Hip Hop Dance Algarve 
nos dias 15, 16 e 17 de Abril no Pavilhão Municipal 
da Penha em Faro. 
São 3 dias de muita paixão pelo Hip Hop, 
uma forma de arte urbana que conjuga ritmo, 
movimentos ousados e muito improviso.
Com participantes de todas as idades e vindos 
de vários países esperam-se grandes atuações e 
grandes “Battles”. A não perder.

A homenagem ao Poeta nascido em Faro e 
vulto maior do panorama poético nacional e 
internacional conta já com quatro edições, tendo 
sido entregue em 1999, 2001, 2007 e 2009 e volta a 
ser entregue em 2016 com o mesmo objectivo de 
promover o aparecimento de novos poetas, assim 
como reconhecer o labor dos já consagrados.
No próximo dia 23 de Abril, pelas 17h, na 
Biblioteca Municipal, o Município de Faro revelará 
o vencedor da V Edição. Com um prémio no valor 
de 5 mil euros, o júri desta edição é composto 
pelo Dr. Gastão Cruz (poeta/ensaísta), Professor 
Doutor Pedro Ferré (Vice-Reitor da Universidade 
do Algarve) e Dr. António Carlos Cortez (crítico 
literário).

A Biblioteca Municipal de Faro comemora o seu 
15º aniversário no próximo dia 23 de Abril. Para 
assinalar a data, que coincide com o Dia Mundial 
do Livro, a Biblioteca preparou um diversificado 
programa, de onde se destaca a cerimónia de 
entrega do Prémio Nacional de Poesia António 
Ramos Rosa, a presença dos Calceteiros de Letras 
com uma performance de poesia, um concerto pelo 
Agrupamento de Música de Câmara da Orquestra 
Clássica do Sul e ainda uma colaboração dos alunos 
da Escola Secundária Tomás Cabreira, orientados 
pelo Prof. António Gambóias com “Fragmentos” a 
partir de Eugénio de Andrade. Não falte.

As eleições para a Assembleia Constituinte foram 
as primeiras eleições livres com sufrágio universal 
realizadas no país e simultaneamente as mais 
participadas de sempre. Realizaram-se no dia 25 
de abril de 1975 e elegeram os 250 deputados da 
Assembleia Constituinte em cujos ombros repousava 
a enorme responsabilidade de elaborar e aprovar 
a Constituição da República Portuguesa de 1976 
que, ainda hoje, é o alicerce do nosso ordenamento 
jurídico. O Círculo Eleitoral de Faro elegeu nove 
deputados, sufragados em pluralidade partidária. Foi 
também com o seu contributo que o País trilhou o 
difícil caminho para a normalidade democrática. 

O UM AO MOLHE vai fazer-se à estrada e pelo 
caminho vai dar boleia a vários artistas solitários. O 
objetivo é promover uma amostra do que de melhor 
se tem feito ao nível de bandas de um homem só em 
Portugal e criar um circuito para o crescente número 
de músicos emergentes. Ao longo de três meses, vão 
ser várias as cidades que vão acolher este festival. A 
Faro o UM AO MOLHE traz as atuações de Alek 
Rein, Grutera e Luís Severo, no dia 23 a partir das 
21h30.

DE 12 A 19 DE AbRIl
“lIMPAR A RIA 
FORMOSA”

DIAS 29 E 30 DE AbRIl
xII FESTIVAl DE 
FlAMENcO DE FARO

DE 15 A 17 DE AbRIl
9ª cONVENÇãO 
INTERNAcIONAl hIP hOP 
AlGARVE

DIA 23 DE AbRIl
PRéMIO NAcIONAl DE 
POESIA ANTóNIO RAMOS 
ROSA ESTá DE VOlTA

DIA 23 DE AbRIl
bIblIOTEcA MuNIcIPAl 
DE FARO cOMEMORA O 
15º ANIVERSáRIO

DIA 25 DE AbRIl
40 ANOS DA 
cONSTITuIÇãO DE 1976: 
I A cONSTITuINTE

DIA 23 DE AbRIl
“uM AO MOlhE” 
FESTIVAl ITINERANTE DE 
ONE-MAN-bANDS  
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Angie Davis – 70 anos
“…nós queríamos um sítio que fosse sossegado e 
português.”

Há poucos dias tivemos oportunidade de conhecer 
um sítio que nos provou, uma vez mais, que somos 
abençoados por viver no paraíso. Na fronteira entre o 
concelho de Faro e Olhão encontra-se um cantinho 
precioso que nos afaga a alma e nos enche os pulmões 
do ar mais puro e revigorante, falamos dos sítios 
Azinheiro e Barranco de S. Miguel. A proximidade 
ao Cerro de S. Miguel, um dos pontos mais altos do 
Algarve, legitima a inspiradora vista que se admira 
do alto destes montes. Se para o interior admiramos a 
Serra do Caldeirão, para o litoral contemplamos a bela 
Ria Formosa. Do verde ao azul, duas paisagens distintas, 
igualmente arrebatadoras. A população destes sítios está 
envelhecida, há poucas crianças e, cada 
vez menos, pessoas. Susana Viegas, que 
vive no Azinheiro há 53 anos, altura em 
que nasceu, recorda “Há 20 anos atrás, 
praticamente isto estava tudo habitado, 
agora não está ninguém.” Apesar disso, 
ainda há quem escolha o Azinheiro para 
viver ou mesmo empreender um projeto 
profissional. Foi o caso de Paulo Alfaiate, 
proprietário do único café local, que 
trocou a vida de emigrante na África do 
Sul pelo desafio de reavivar um negócio 
que já está na família há mais de 50 
anos. “Eu venho de uma cidade de 8 
milhões de pessoas e isto é uma coisa 

completamente diferente 
e é muito bom!”. Entre os 
moradores, encontra-se 
uma considerável amostra 
de residentes estrangeiros, 
segundo Paulo “todos eles 
querem esta vista, todos eles 
querem esta tranquilidade. 
Estão fartos das cidades, das 
Albufeiras, das Quarteiras, 
das Vilamouras, querem 
um bocadinho mais de 
tranquilidade.” Angie 
Davies, britânica de 70 anos 
de idade, decidiu em 2004 
vir viver para Portugal e 
explica porque escolheu o 
Azinheiro: “Antes tínhamos 
uma casa ao longo da costa 
de Albufeira e aquilo não 
era Portugal, era muito 
movimentado e tinha muitos 
turistas, e nós queríamos 
um sítio que fosse sossegado 

e português. Este sítio é ideal para famílias desfrutarem 
entre si, é muito agradável e tranquilo.” Ao passear por 
entre as ruas e catrapiscar com os residentes, podemos 
perceber a humildade das gentes e o seu modo de vida. 
Na opinião de Paulo, chegado há 6 meses ao Azinheiro, 
“As pessoas são trabalhadoras, pessoas do campo em 
geral, pessoas simples e honestas.”. Angie relata que 
“As pessoas são muito agradáveis. Nós temos uma 
empregada que é portuguesa, ela é maravilhosa, não 
fala inglês e eu falo apenas um pouco de português mas 
conseguimos comunicar.” Nesta comunidade ainda 
perduram os laços de vizinhança, como reforça o Sr. 
Máximo, conterrâneo nascido e criado no Barranco de 

S. Miguel, “A gente todos nos damos uns com os outros, 
um mora aqui, outro mora acolá, mas todos se dão.” A 
simplicidade e harmonia que se fazem sentir tornam 
este lugar ímpar e atractivo para os turistas que chegam 
cada vez em maior número. O “tuc-tuc” tem sido um 
dos meios de transporte privilegiado para visitar este 
lugarzinho da União de Freguesias Conceição-Estoi. O 
Sr. Máximo conta que os turistas “Passam para o Cerro, 
que tem uma vista que é o maior encanto e onde se vê o 
mar lindamente, depois voltam para cá outra vez, vêm 
devagarinho aí pre’fora e vão vendo o panorama”.
O empresário Paulo recomenda a visita ao Azinheiro 
pois “A vista do Cerro é espetacular e também para 
conhecer a outra parte de Portugal, que é a parte mais 
simples e mais acolhedora.” Sublinha que “Portugal 
não é só praia e golf ” e considera necessário que se 
invista nos acessos para facilitar a mobilidade de 
ciclistas, caminhantes e caravanistas, abundantes nas 
redondezas. Angie salienta que há muitas atividades 
que podem ser praticadas nos locais em redor, mas 
que o Azinheiro é o local ideal para “relaxar, caminhar 
e desfrutar da natureza…”. Aqui, num momento 
pode-se estar a desfrutar dos encantos do campo e 
no instante seguinte a mergulhar nesta extensão de 
Atlântico que se estende à nossa frente. Para Susana 
não há melhor sítio para viver, “Gosto de morar 
aqui porque não há trânsito, não há barulhos, não 
há confusões.”. Na despedida, o Sr. Máximo falou 
orgulhosamente sobre os trabalhos de artesanato que 
faz em pedra: “Faço tudo à mão, há muitas que eu 
não faço, acho, e depois acabo por lhes dar uns jeitos. 
Como esta: achei-a e depois fiz-lhe esta carinha, este 
rabinho e ficou um gatinho.” O concelho de Faro 
oferece-nos um leque infindável de experiências e 
emoções: da praia à serra, do urbano ao rural, do 
empresário ao agricultor, tudo faz parte deste paraíso 
à beira mar. Um lugar a revisitar.

luGAres
Em cada edição do Correio de Faro iremos procurar 
destacar Lugares do nosso concelho que queremos 
partilhar consigo. Este mês, delicie-se com o que lhe 
desvendamos…

O SOSSEGO AquI
TãO PERTO

Paulo Alfaiate – 53 anos
“Todos eles querem esta vista, (…) esta tranquilidade.”

Joaquim Máximo Viegas – 73 anos
“… fiz-lhe esta carinha, este rabinho e ficou um gatinho.”
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Como caracteriza o trabalho 
da Associação?
Na minha perspectiva tem 
feito um trabalho meritório 
desde a sua fundação a 
18 de Novembro de 1968. 
E entretanto, ao alargar a 
quantidade e a qualidade das 
respostas que proporciona, 
foi-lhe atribuída o grau de 
excelência na prestação de 
serviços sociais. Aliás, estamos já 
na preparação da renovação dessa 
certificação que terá lugar em Julho. 
Ao nível das respostas, são a várias dimensões: 
respostas ocupacionais, laborais, de formação 
profissional, o desporto adaptado, o lar de apoio e ainda 
temos também intervenção no âmbito do projeto Recria 
que tem foco na população cigana. É uma associação 
que tem cerca de 51 colaboradores, entre formadores 
e trabalhadores e que dá resposta a um universo 
diversificado de 300 clientes, quer em casos de deficiência 
leve ou de deficiência grave. Temos procurado não 
responder apenas aos desafios eminentes, mas trabalhar 
também com enfoque e perspectivas de futuro.

Quais são as principais dificuldades de uma 
associação destes contornos?
Existem várias. A primeira tem a ver com a relação com 
o próprio estado. Nós temos protocolos com a segurança 
social, com o próprio município, mas preocupa-nos a 
durabilidade e contornos do corrente apoio do estado. 

Os contornos pelos quais se regem as tendências modistas 
de hoje são ingratos e afastam-nos inconscientemente do 
contacto com todas as problemáticas dos vários extratos 
da realidade social. Esta alienação debilita drasticamente a 
sensibilidade com que devem ser encarados os processos 
integracionistas e de inclusão. Neste sentido, o projeto 
do Restaurante Pedagógico “O Compromisso” acaba por 
ser uma lufada de ar fresco neste panorama.Seguindo a 
linha de trabalho da AAPACDM e integrando os próprios 
clientes da mesma, a obra pretende reconverter um espaço 
num restaurante pedagógico que possa ser dinamizado por 
jovens com deficiência intelectual. No fundo, um local de 
trabalho que lhes permita treinar e transferir para o contexto 
prático as aprendizagens realizadas nas aulas teóricas. Com 
o tempo, permitir-lhes-á desenvolver as suas habilidades e 
competências nas áreas de formação contempladas, de forma 
a aumentar a sua autoestima, autonomia e com repercussões 
no seu potencial de empregabilidade. Não bastasse, foram 
já estabelecidas parcerias com cadeias hoteleiras da região 

(Hilton, Vila Galé, Tivoli, Real, Hotel Faro), onde se 
desenvolverão, por exemplo, refeições gourmet com os Chefs 
de cozinha das referidas unidades hoteleiras. Se a simples 
sensibilização da comunidade para as competências da 
população com deficiência está na génese deste projecto, já as 
actividades a desenvolver no Restaurante são ainda um pouco 
mais ambiciosas. No projeto, inclui-se a realização mensal 
de uma refeição solidária, a concretização de workshops de 
cozinha saudável e ainda a confeção de almoços temáticos 
que permitam, pela partilha de experiências, o aumento do 
sentimento de pertença e valorização da multiculturalidade. 
O restaurante pedagógico servirá como um catalisador de 
mudança na forma como se desenvolve o processo formativo 
destes jovens: em termos sociais, pretende-se uma mudança 
na visão tradicional que liga a deficiência à incapacidade. 
Mas essa é uma preocupação bilateral. Se, por um lado, se 

alicerça o integracionismo e aceitabilidade por parte da 
sociedade dita “normal”, por outro, procura-se também 
promover o sentimento de solidariedade e responsabilidade 
social dos formandos, através da possibilidade das refeições 
confecionadas pelos próprios para os mais carenciados. 
No fundo, este projecto do restaurante pedagógico “O 
Compromisso” é uma demonstração de afeto e atenção 
por parte dos seus edificadores, mas também uma genuína 
demonstração de sensibilidade face às reais necessidades 
dos jovens com deficiência intelectual. Apelar à integração 
sim, mas acima de tudo fazê-lo de forma complexa e com 
mecanismos que enraízem esses processos de forma perpétua. 

O “como” e o “até quando”. Em 
resposta, tentamos de reduzir 
as dependências da própria 
associação e é nessa lógica 
que surge este Restaurante 
Pedagógico: um equipamento 
comprometido à unidade 

de formação profissional, 
mas com um cunho de 

autossustentabilidade: uma 
tendência paralela a outros 

projectos que estão em curso. 

Que projectos são esses?
Antes de mais referir o apoio do Município que 

tem sido, de facto, relevante. O projeto nasce de uma 
candidatura ao movimento Mais Para Todos, na sua 
1ª edição em 2015 e que acabámos por vencer. Essa 
candidatura permitiu financiar as obras que criaram 
um espaço que basicamente simula um quarto, uma sala 
e uma cozinha, acoplados a uma sala de observação, 
permitindo aos técnicos e famílias observar como os 
nossos clientes - normalmente com grau de deficiência de 
moderado a grave - se comportam numa multiplicidade 
de espaços de forma independente. O objetivo é dotar 
as famílias de maior capacitação na abordagem e de 
estimular uma maior autonomia aos próprios clientes. 
A inauguração será para Julho.

O que pode ser feito por parte dos cidadãos para vos 
ajudar no vosso trabalho na Associação?
Acima de tudo com o voluntariado. Nesta área, o 

voluntariado tem o virtuosismo de contribuir para o 
aprofundamento da democracia, valores clássicos do 
cooperativismo neste setor da economia social. Contudo, 
do ponto de vista da Associação, permite-nos ainda 
chegar a um maior número de casos e clientes, sem 
que isso signifique maiores despesas, tendo em conta 
as nossas bem reais limitações financeiras. Por outro 
lado, o fenómeno da renovação. A participação social 
potencializa a renovação de colaboradores, que, sem 
diminuir o mérito e importância da experiência dos 
mais antigos, fortalece as perspectivas de futuro. Criar 
nos novos o hábito à realidade em que a diferença não é 
estigmatizante. 

É fácil integrar os voluntários?
A integração é fácil. Ter uma estrutura de voluntariado 
organizado é que é difícil. Ter uma base de dados, um 
compromisso mínimo assegurado por algum tipo de 
contrato, seguros, etc. A organização do voluntariado 
permite-nos criar um certo compromisso de parte 
a parte, porque o tipo de serviço prestado não se 
compadece com apoios meramente episódicos: embora 
importantes, não bastam. Em relação aos desafios 
para o futuro, para além da questão financeira e do 
posicionamento do estado face a estas associações, 
existe outro desafio de igual importância: o trabalho em 
rede. Neste tipo de setor é absolutamente fundamental. 
De que forma é que os parceiros podem colaborar uns 
com os outros, que sinergias se podem gerar, enfim…
potencializar dinâmicas numa região difícil como o 
Algarve, sobretudo porque sabemos que tanto recursos 
nacionais como internacionais escasseiam.

Ao longo das próximas edições, iremos falar-lhe sobre o trabalho de muitas 
entidades que desempenham um papel crucial na nossa sociedade. O destaque desta 
primeira edição vai para a AAPACDM - Associação Algarvia de Pais e Amigos de 

Crianças Diminuídas Mentais e para o seu Presidente. 

ENTREVISTA A 
cARlOS FIGuEIRA, 
PRESIDENTE 
DA AAPAcDM

O cOMPROMISSO,
uMA luFADA DE 
AR FREScO

AçÃo sociAl
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CF- Como foi crescer em Faro? 
MG- A maior parte da minha família nasceu em Faro e 
por cá ainda continua a viver. Lembro-me de estar de férias 
naqueles 3 meses de Verão e viver muito a Ria Formosa. 
O Verão era excecional, sempre ligado ao mar. Apanhar 
berbigão, amêijoa ou lingueirão. Apanhar de manhã, fazer 
à tarde, comer na hora. Não há dinheiro que pague isso. 
Podias não ter nada, mas aquilo sabia-te a tudo. 

CF- Qual é a história por trás do projeto Columbus? 
MG- Eu sempre estudei cá, mas foi a entrada no curso de 
Restaurante-Bar da Escola Hoteleira de Faro que fez toda 
a diferença. Na altura foi um choque. As escolas anteriores 
tinham outro registo, mais tranquilas. Ali tinhas de levar 
farda, barba feita, cabelo arranjado, crachá posto, sapato 
engraxado e andar sempre com saca-rolhas, caneta e bloco 
no bolso. Muito rigoroso. Foi um choque enorme, mas hoje 
em dia entendo perfeitamente a tamanha contribuição que 
essa fase teve para a minha evolução enquanto profissional. 
Rigor e qualidade em tudo o que produzes. Mais tarde iniciei 
o curso de Técnicas de Gestão Hoteleira, complementado por 
diversos estágios de trabalho que me deram a oportunidade 
de aprender a trabalhar em todas as áreas: desde a copa até 
ao bagageiro, dos quartos ao comercial, do controle de custos 
ao economato, enfim, aprendemos sempre qualquer coisa. 
Por pouco que seja, aprendes coisas simples, básicas, mas 
que dão outra perspetiva sobre todas as áreas da Hotelaria. 
Por cá a sazonalidade é inevitável. Não se pode combater, 
é impossível. Nessa altura a única hipótese que tive foi vir 
trabalhar para Faro. Fui para o Hotel Don Bernardo durante 

6 meses, das 16h à 00h, com duas 
folgas por semana. Lembro-me 
que das 19h à 00h já não estavam 
abertos os serviços e eu aproveitava 
para explorar a logística e 
plataformas do Hotel, tentando 
melhorar sempre qualquer coisa. 
Sempre me considerei pró-ativo e 
foi por isso que acabei por arriscar 
no projeto Columbus. Algumas 
pessoas perguntaram-me porque 
não arrisquei com o meu pai uma 
vez que já tinha o bar aberto… 
mas lá está. Era o negócio dele, os 
jeitos dele e eu quis fazer as coisas 
à minha maneira. Falei com ele, 
mas a minha ideia era ficar com o 
espaço onde agora está o Maktub, 
antigo Bora-Bora. Ainda assim ele 
acabou por me convencer, e bem, a 
não ir para ali. Acabei por vir para 
aqui nunca me esquecendo das 
palavras exatas do meu pai: “ficas 
com o Columbus que é mais fácil 
de trabalhar”. 

CF- Como foi o trajeto desse 
momento ao Columbus
de hoje?
MG- No primeiro ano foi difícil. 
Eu não queria um café, queria um 
bar e até ao segundo ano pediam-
me cafés e fumavam. Os teóricos 
do café, da chávena fria, dos chás em bule. Tive que assumir 
uma política diferente. Baixei o preço do que queria vender 
e aumentei o preço de cafés e chás. Resultou. Aqui sempre 
tivemos um lema: faça o que se faça, fazer como se fosse 
para nós próprios. Isto é a nossa casa. Temos de trabalhar 
assim, com amor e carinho. Demore o tempo que demorar. 
Felizmente, em Faro e no Algarve gozamos da proximidade 
com as matérias-primas. As frutas biológicas, as melhores 
framboesas, os melhores frutos cítricos. O que em Nova 
Iorque é uma moda, aqui é uma realidade do dia-a-dia. 
E temos de saber aproveitar isso. Eu exijo a excelência no 
meu bar. Para veres, as framboesas e os morangos vamos 
buscar a Pechão, os limões e as laranjas vêm da Fuseta. São 
os melhores e eu só quero o melhor aqui.

CF- E que visão tens para o bar? 
Como vês o Columbus daqui a 10 
anos?
MG- A mesma que tenho para a cidade. 
Investirmos em prol da qualidade, para 
sermos uma referência em Portugal. 
Que os turistas venham pelo país, mas 
que sintam necessidade de visitar Faro. 
Eu vejo o Columbus nesse sentido. Gosto 
de dar boas experiências às pessoas. Eu 
sinto que é dar um pouco de mim. É 
óbvio que gostava de ver o Columbus 
como um dos melhores 50 bares do 
mundo ou o melhor bar do país, mas 
para já e acima de tudo, gosto de dar 
um bom serviço aos meus clientes e às 
pessoas que nos visitam.

CF- Tens a melhor equipa de bar do 
país. Como se consegue?
MG- 5 pessoas têm o logotipo tatuado. 
5! Em primeiro lugar ter amor por isto, 
acreditar no trabalho, na casa, no que 
se faz. E percebo e orgulho-me dessas 
tatuagens. Significa que, fiquem ou 
não, o Columbus foi uma passagem na 
vida profissional deles e, acima de tudo, 
uma passagem feliz.

CF- Aos 34 anos e a título pessoal, 
és pai, tens miúdos, vais casar: o que 
gostarias de fazer?
MG- Para já, gostava de ter mais tempo 

para a minha família. Como é que se consegue fazer isso com 
bar, escola hoteleira, pegar no projeto do meu pai e renovar 
o conceito? Delegando. Confiando no trabalho deles e no 
conceito. Projetos de futuro…sempre ligados à hotelaria.

CF- Tens algum conselho para aqueles que estão agora a 
entrar na área?
MG- A palavra é Coragem. Eu comprei o Columbus por 
necessidade. As pessoas se querem andar de bicicleta precisam 
de comprar uma, se quiserem andar de avião têm de comprar 
bilhete. Eu não tive uma oportunidade de negócio, tive uma 
necessidade. Escolhi, arrisquei e dediquei-me. Lutem, vão 
atrás dos sonhos. Tentem. Nós só não conseguimos fazer o 
que não queremos. E se quisermos, conseguimos tudo.

Miguel Gião é uma das 
figuras de Faro. Apesar 
da sua importância, 
pelo interesse e 
dedicação em prol do 
desenvolvimento da 
cidade, mantém uma 
humildade avassaladora 
que o valorizam tanto 
ao nível profissional 
como humano. O 
Correio de Faro esteve 
à conversa com o 
mesmo, deixando 
aqui um pequeno 
excerto de uma longa 
conversa com um 
homem que nos fascina 
pela diversidade 
de experiências 
e pela dinâmica, 
vanguardismo e 
capacidade de trabalho. 
Um prazer.

A concessão da exploração do estabelecimento de bebidas no Largo da Pontinha está adjudicada desde o 
dia 7 de Março. A decisão recaiu sobre o concorrente Palavras Espontâneas, Restauração e Bebidas, Lda., 
cuja proposta foi admitida pelo valor mensal de 1.250€ mais IVA, para o prazo de 5 anos. Está assim dada 
satisfação à legítima reivindicação dos munícipes, que se têm visto privados do usufruto de um espaço de 
lazer por excelência, situado numa zona emblemática da cidade, o Largo da Pontinha.

“SAcA-ROlhAS, 
cANETA E blOcO NO 
bOlSO…”

cAFé DA 
PONTINhA VAI 
REAbRIR
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SE foSSE hojE ElEito como o novo PrESiDEntE Da câmara
municiPal DE faro, o quE faria no SEu PrimEiro Dia DE trabalho?

A VoZ do fAreNse

Jorge Gabriel
70 anos – Médico

Eleito não seria, que a minha idade 
já não mo permite. No entanto, a 
acontecer, gostaria muito de ver a cidade 
com outro apuramento estético. Faro 
tem muitos artistas, gente de talento e 
filhos da terra, com capacidade para 
embelezar a nossa cidade. Alegra-me 
passar pela rotunda do Aeroporto e ver 
aquelas estátuas…seria tão bonito ter as 
entradas de Faro com algo semelhante. 
Talvez pudesse encontrar um concilio 
entre a criatividade e a história da 
cidade e representá-la de forma 
artística em vários pontos: rotundas, 
jardins e outros espaços públicos. Isso 
traduziria a nossa sensibilidade face ao 
nosso passado e antepassados. Depois, 
e tendo em conta a minha área de 
labor, regressaria à luta pelo Hospital 
Universitário no nosso Parque das 
Cidades. Mas já é um tema antigo. Seria 
ótimo poder desenvolver um núcleo 
de especialidades muito apropriadas 
à região: o da tiroide por exemplo, já 
que temos tantos casos. Faro (Hospital) 
está esgotado, Portimão ainda não está 
devidamente desenvolvido e sobre Lagos 
teríamos de discutir até que ponto se 
vai desenvolver o hospital ou não. Ou 
seja, Hospital Universitário teria um 
papel fundamental do ponto de vista do 
panorama médico algarvio. Por último, 
tentaria arranjar uma solução para a 
linha de caminho-de-ferro que atravessa 
a cidade e nos estrangula os projetos 
mais ambiciosos. A solução poderia 
estar na passagem da linha por fora 
da cidade, projetando uma estação no 
Parque das Cidades e aglutinando ali 
os serviços de transporte para Faro. São 
apenas ideias. Há muito a fazer. 

Pedro Lobato
28 anos - Operador de Armazéns

Não seria fácil, mas teria de pensar em 
Faro como uma cidade global e não 
desperdiçaria tempo e dinheiro apenas 
numa área específica. Gostaria de tocar 
o maior número de farenses possíveis 
com a obra feita. Aliás, acima de tudo 
iria procurar responder às vontades das 
nossas gentes. Requalificaria a cidade 
de forma geral, redes viárias e espaços 
públicos. Contudo, e por cunho pessoal, 
seguramente não descuraria a atividade 
desportiva e as causas animais!

Dina Vieira Neto
32 anos – Consultora Financeira

Sou muito racional em tudo o que faço. 
Ou seja, seguramente não partiria para a 
construção de infraestruturas ou espaços 
físicos. Para esses, um dia não chegava do 
ponto vista da análise de recursos, etc. Os 
temas que a mim me são mais afetos têm 
em conta as carências sociais do nosso 
concelho. É pena que se tenha perdido 
aquele espírito bairrista…a sensação de 
pertença. No entanto, de há uns anos para 
cá, têm-se visto melhorias significativas. 
Espero sinceramente que seja uma 
tendência para continuar.

Alda Orvalho
60 anos – Empresária

É muito relativo. Não sei sequer se 
lidaria bem com tanta burocracia. 
Mas se conseguisse, tenho a certeza de 
que interviria na zona das salinas de 
Faro! Criaria um cais com condições de 
embarque e desembarque para turistas! 
Traria muita gente a Faro e à nossa baixa. 
E nesse projeto incluiria um parque de 
lazer também, enfim…com tanta área 
seguramente que daria para ser criativa.

O Que é?
É uma praga florestal que, para além 

de causar danos importantes em 
matas, pode provocar intoxicações 
severas em humanos e animais 
domésticos através do contacto 
com os seus pelos urticantes. 
Entre Fevereiro até fins de Maio, 

as lagartas descem das copas das 
árvores hospedeiras até ao solo, em 

procissão.

Como sei que o meu animal foi afetado?
Os sinais são focinho inchado (edemaciado), 
língua grossa (macroglossia) por vezes azulada 
(cianótica), babar intenso (hipersiália e 
sialorreia), comichão (prurido), vómito e dor 
intensa. Em casos menos frequentes surge a 
tosse, as dificuldades respiratórias e a asfixia. 
O choque anafilático está descrito como 
muito raro na sequência do contacto com a 
processionária. 

Que consequências pode ter esta patologia 
para o animal?
O estado deplorável em que muitas vezes fica 
o animal, impedindo-o de continuar a fazer 
coisas tão básicas como 

comer e beber pode levar o dono a optar pela 
eutanásia. Não chegando a este extremo é, 
infelizmente, frequente a queda de parte da 
língua ou lábios. 

Como prevenir?
Em zonas florestais onde a lagarta do pinheiro é 
hóspede, deve evitar-se o passeio ou a pastagem 
dos animais, bem como a aproximação das 
crianças, principalmente na Primavera. 

O que fazer?
Em caso de contacto com a processionária, o 
tratamento médico ou médico-veterinário é 
urgente!

FONTE: PRAVI.org

ESPAÇO “ANIMAl cIDADãO”
a processionária ou Lagarta-do-pinheiro
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Promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Faro 
decorreu no dia 25 de Março, Sexta-feira Santa, a solene 
Procissão do Enterro do Senhor, das mais imponentes 
manifestações litúrgicas que decorrem no Algarve. A 
celebração foi presidida pelo reverendíssimo bispo do 
Algarve, D. Manuel Quintas, que pronunciou o sermão 
à saída do préstito da igreja da Misericórdia. 

PROcISSãO DO 
SR. MORTO 

últimAs

O Correio de Faro encontrou Ana Moura no Hotel 
Faro, no início de abril, aquando da sua passagem 
pelo Teatro das Figuras, onde apresentou o seu 
último trabalho “Moura”, perante três plateias 
absolutamente esgotadas e rendidas ao talento e 
empatia que a artista estabelece com o seu público.

CF – O que podemos esperar deste novo trabalho 
“Moura”? O que é que ele traz de diferente?

AM – Embora seja produzido pelo Larry Klein, 
o mesmo produtor do “Desfado”, é um disco que 
traz arranjos totalmente diferentes. O “Desfado” 
era um disco mais cru, este é um disco muito mais 
elaborado nos arranjos e até bastante mais arriscado. 
Por exemplo, no tratamento que demos à guitarra 
portuguesa, em algumas músicas, em que foi 
reamplificada através de um amplificador de guitarra 
elétrica, para ter um determinado som. Portanto, 
o disco está cheio destes pequenos detalhes, que o 
diferenciam do “Desfado”.

CF – Como tem sido apresentar ao vivo este 
trabalho? Qual tem sido a reação do público? Em 
Faro, onde habitualmente se realiza uma sessão por 
espetáculo, foi necessário abrir mais duas sessões 
porque o concerto teve uma adesão fantástica.

AM – Tem sido extraordinário, porque as pessoas 
reconhecem [as músicas] aos primeiros acordes e a 
recetividade tem sido incrível. Aliás viu-se no concerto 
de ontem [sábado] e vamos tocar mais duas noites! 
Nós começámos em Paris, no Olympia, que esgotou 
com imenso tempo de antecedência, depois seguimos 
para o Luxemburgo, onde tivemos de fazer mais 
uma data porque também esgotou. O disco tem sido 

extremamente bem recebido e as mensagens que nos 
chegam do público, na altura dos autógrafos e mesmo 
através das redes sociais, são incríveis. As pessoas estão 
a identificar-se muito com o disco! Aliás, em duas 
semanas atingiu o galardão de platina e, portanto, foi 
surpreendente a forma como as pessoas “agarraram” o 
disco.

CF – Que memórias guarda do Teatro das 
Figuras? A Ana já esteve neste teatro várias 
vezes.

AM – Sim, estivemos em Faro a apresentar o 
Desfado e a recetividade foi incrível. E ontem 

O Correio de Faro é uma publicação da Câmara Municipal de Faro, distribuída em mais de 
1.000 locais de todo o Concelho e que tem por objetivo principal dar a conhecer aos farenses o 
que de melhor se faz no Concelho. 

Colabore connosco: correiodefaro@cm-faro.pt!

também senti isso, as pessoas foram extremamente 
carinhosas e mesmo nos autógrafos aguardaram 
imenso tempo para poderem trocar uma palavra 
comigo. O público aqui é muito querido, fica muito 
atento ao que temos para mostrar e no final, 
demonstra o seu afeto pedindo insistentemente para 
regressarmos a palco. Tenho memórias muito bonitas 
do Teatro das Figuras!

ANA MOuRA ESGOTOu 
TRêS SESSÕES NO TEATRO 
DAS FIGuRAS


