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2EDITORIAL

Está na rua mais um número do Correio de Faro. Um dos 
motivos de interesse é bem atual e diz respeito à recente re-
visão orçamental que permite ao Município de Faro dispor 
de uma verba de 4,66 milhões para investimento no conce-
lho. Os últimos anos foram de extremas dificuldades, ten-
do os farenses pago bem caro o retorno da sustentabilidade 
agora alcançado.

Numa linguagem objetiva e com toda a sinceridade clari-
ficamos a situação da autarquia ao dia de hoje, recordando 
como se ultrapassaram as maiores dificuldades e os sacrifí-
cios que houve que fazer e antevendo, por fim, as perspeti-
vas de futuro que se nos afiguram.

Futuro que, em termos de mobilidade, se antecipa riso-
nho com a abertura, em junho, de todos os nós de liga-
ção à Variante Norte. Agora sim, esta artéria pode de-

sempenhar o papel crucial pensado há mais 
de 20 anos atrás. Conheça os passos finais 
desta verdadeira “obra de Santa Engrácia” 
que veio mudar de forma radical os hábitos de 
muitos munícipes.

Mas há diversas outras matérias a merecerem 
uma leitura atenta. Destaco as páginas dedicadas 
à Juventude & Desporto, cheias de novidades: a 
Cultura, página este mês “escrita” por algumas 
das associações mais importantes do panorama 
algarvio, a Ação Social, o Empreendedorismo e 
outras mais.

Estas são as nossas propostas para este mês. Es-
pero que tenha tanto prazer na leitura como a 
nós nos deu produzir o seu “Correio de Faro”.
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3 FARENSES EM DESTAQUE

Como foi crescer em Faro? 
Faro é um meio pequeno e seguro, o que me 
permitiu viver uma infância e adolescência 
tranquila, com uma vida social excecionalmen-
te ativa: os meus amigos de Lisboa não tiveram 
a mesma liberdade.

E onde estudaste?
Fiz o secundário na Pinheiro e Rosa, tendo co-
meçado na Escola Básica do Alto Rodes.

Em que consiste o teu trabalho atualmente?
Sou investigadora no Instituto Gulbenkian de 
Ciência, onde lidero o grupo Desenvolvimento 
de Linfócitos e Leucemia. Os linfócitos T, que 
são o foco do meu trabalho, são células especia-
lizadas do sistema imunitário que eliminam in-
feções e células cancerígenas quando estas apa-
recem no nosso organismo. Crianças que nasçam 
sem estas células podem não sobreviver, a não 
ser que recebam um transplante de medula ós-
sea. É um trabalho de grande responsabilidade: 
visa a compreensão dos processos e não a cura da 
doença, o que a longo prazo é tão ou mais impor-
tante que a própria cura. 

VERA MARTINS
Uma carreira de sucesso que começou
na Escola Secundária Pinheiro e Rosa

Vera Martins é a primeira mulher a figurar na 
seção FARENSES EM DESTAQUE. Esta farense 
encantadora é reconhecida no panorama cien-
tífico mundial há largos anos. Com um percur-
so académico exemplar e uma vasta experiência 
profissional obtida numa das mais consagradas 
entidades mundiais, a Fundação Max-Planck da 
Alemanha, Vera Martins conta-nos um pouco do 
empenho e devoção necessários à prossecução 
dos objetivos profissionais que almejou até ocu-
par o cargo atual na Fundação Calouste Gulben-
kian, em Lisboa. A sua simpatia e profissionalismo 
enchem Faro e os farenses de orgulho.

Aos 25 anos de idade foste para a Alemanha. 
Porquê e como foi? 
Estas áreas de estudo estão quase sempre asso-
ciadas a um requerimento de mobilidade. Duran-
te o estágio percebi qual a área que gostaria de 
seguir e escolhi um dos Institutos da Fundação 
Max-Planck: foram 12 anos de Alemanha, para 
onde parti com a minha família. Na bagagem 
trouxe o doutoramento e pós-doutoramento que 
são a base para aquilo que faço hoje.

Quais as principais diferenças entre Portugal 
e Alemanha?
Quando parti pensava que as grandes diferen-
ças entre países seriam a língua e a comida. Erro 

crasso: o que mais diverge são as pessoas e é sobre elas que 
assenta a sociedade. A Alemanha é uma sociedade extraor-
dinariamente eficiente e profissional, onde a qualidade dos 
serviços públicos se destaca. Mas há muita rigidez e pouca 
flexibilidade. Aqui há calor humano e emoção mas só nos 
apercebemos dos detalhes quando distantes. Temos muito 
por onde melhorar mas, ao seu jeito, Portugal é um canto 
com mais magia e cor.

Como foi regressar?
Regressei porque tenho condições para competir a nível 
internacional com outros investigadores. O Instituto Gul-
benkian tem uma estrutura única no país: tem um ambien-
te particular em que os serviços têm uma qualidade de ex-
celência e o apoio à investigação é exclusivo. No entanto, a 
dependência do financiamento da ciência em Portugal do 
quadro político é muito preocupante. 

Que conselhos darias aos jovens que sonham com um 
trabalho como o teu?
É importante perceber do que se gosta e nos faz felizes. Depois, 
enquadrar princípios básicos de retidão e exigência. A partir 
daí é definir objetivos concretizáveis e lutar por eles, nunca 
esquecendo “que a nossa liberdade termina no nariz do ou-
tro”. E claro, ter um plano B, porque nem tudo depende de nós.  
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A prospeção de petróleo e gás natural no Algar-
ve e a sua eventual exploração tem vindo a ser 
fortemente contestada pelos autarcas e socieda-
de civil. Um dos mais inconformados tem sido 
o presidente da Câmara de Faro que, em diver-
sas ocasiões, tem vindo publicamente, a dar voz 
à apreensão da população. Falando ao jornal O 
Público a 1 de maio, Rogério Bacalhau lamentou 
“o grande mistério e estranho silêncio em que a 
concessão está envolta”.

Mais tarde, falando em Portimão na conferência 
Turismo VS Petróleo, o autarca farense disse não 
compreender por que razão os autarcas não foram 
ouvidos, assim como as instituições regionais e so-
ciedade civil: “num negócio desta envergadura que 

implica um conjunto muito diverso de variáveis, 
não só ao nível ambiental mas também ao nível eco-
nómico e social, era necessário um debate esclare-
cedor de forma a tomar-se uma decisão ponderada, 
equilibrada e que defendesse os interesses da região 
algarvia”, afirmou. Para o edil “em vez disso, o que 
aconteceu foi a assinatura de contratos que garan-
tem uma concessão que pode ir até aos 55 anos sem 
terem sido asseguradas contrapartidas concretas 
para a região”. 

Sem resposta a estas apreensões, o presidente da 
câmara farense vai agora interpelar diretamente o 
Governo que, no entanto, se tem mostrado insen-
sível ao posicionamento unânime das 16 câmaras 
da região.

NÃO à ExPLORAÇÃO DE PETRóLEO!
A posição do presidente da Câmara de Faro

SAbIA QUE...
Pode atravessar o país de lés-a-lés numa ligação direta de 
Faro a Chaves?

VARIANTE, UMA REALIDADE 
As últimas etapas de um longo processo

14 de outubro de 2013 – Primeira re-
união entre Presidente da Câmara e 
Secretário de Estado dos Transportes. 
Começa então um longo processo ne-
gocial para resolver o bloqueio pro-
vocado pelas dificuldades do consórcio 
responsável pela obra.

19 de agosto de 2014 - Recomeço 
efetivo das obras que haviam ficado 
interrompidas no dia 24 de março de 
2012. A esperança renascia depois de 
longos 903 dias de impasse.
 
28 de maio de 2015 – Abertura do 
troço que liga a Penha à Conceição 
de Faro. Por exigência da autarquia, 
as Estradas de Portugal deram prio-
ridade a este troço para que o con-
gestionado trânsito naquela zona 
da cidade começasse imediata-
mente a escoar.

17 de agosto de 2015 - Rogério Bacalhau 
procede à abertura do eixo central da 
Variante Norte a Faro, acompanhado 
por António Ramalho, presidente das 
Infraestruturas de Portugal (ex-estradas 
de Portugal). O sonho, de 25 anos, estava 
mesmo ao alcance dos farenses.

A Variante Norte está a funcionar em pleno desde o dia 2 de Junho – 7 anos e 14 milhões de euros depois. É tempo de recordar os momentos que conduziram à 
conclusão de um projeto absolutamente decisivo para o desenvolvimento do concelho e da região.

2 de junho de 2016 – Abrem as ligações intercalares à Va-
riante: nó da EN2, viaduto do Rio Seco e acessos à rotunda 
do Jumbo. Com estas conclusões, a Variante já retira da 
cidade milhares de carros por dia, oferecendo nova mobi-
lidade a Faro e ao Algarve.

Data a anunciar pela tutela – Concluída a conexão entre 
a Variante e a A22. A obra corresponde à exigência efetuada 
pelo presidente da Câmara de Faro, em Junho de 2016, por 
ocasião da abertura dos nós de ligação à Variante.

1ª Fase Variante Norte a Faro 2ª Fase Variante Norte a Faro
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LIgAÇÃO DIRETA à A22
A reivindicação de um sonho

A Doca de Recreio de Faro é um dos principais 
elementos cenográficos da nossa cidade e, nesse 
sentido, o presidente da Câmara Municipal en-
dereçou, no mês passado, uma carta à adminis-
tração da Docapesca, entidade responsável pela 
administração da Doca, a denunciar o aspeto 
sujo e odor nauseabundo que frequentemente 

Rogério Bacalhau, aproveitando a inauguração 
da rotunda de acesso à EN2 e do Viaduto do Rio 
Seco, reivindicou junto do Secretário de Estado 
Guilherme d’Oliveira Martins a concretização de 
uma ligação entre a nova rotunda e o Chelote: o 
tão almejado acesso direto de Faro à Via do In-
fante. Segundo o autarca, esta seria “uma obra es-
truturante e que validaria finalmente um acesso 

mais rápido à Via do Infante, uma ligação do Aeroporto à 
A22 e, naturalmente, a Espanha.”

Apesar de não se comprometer com um prazo, Guilherme 
d’Oliveira Martins garantiu que a obra em causa estará con-
templada no «Plano de Proximidade» - plano de obras da In-
fraestruturas de Portugal para os próximos 4 anos. 

DOCA DE FARO
Município denuncia condições

debilitam a imagem da capital.

A maré vaza deixa em claro – demasiado claro 
– a deselegância do estado das paredes e um 
amontoado de lixo, sinónimo da falta de manu-
tenção, tantas vezes alertado pelo autarca em 
reuniões anteriores com a mesma entidade. Não 

bastasse, e para além destes constrangimentos esté-
ticos e ambientais, foi constatado pelos técnicos da 
autarquia que existem infiltrações que poderão im-
plicar situações difíceis na sua envolvente. Na rea-
lidade, há mais de 20 anos que não é feita uma ma-
nutenção de fundo, pelo que, mais que nunca, se sub-
linhou a urgência de uma intervenção.

MAIS PERTO DO PARAíSO
O regresso das carreiras marítimas para as ilhas

Até ao dia 6 de setembro estão novamente garantidas as ligações entre o Cais das Portas do Mar e 
as ilhas do concelho.

Mais informações em: http://www.cm-faro.pt/421/barcos-para-as-ilhas.aspx

FARO - FAROL - CULATRA FARO - PRAIA DE FARO

Partidas FARO

08h30 - 10h35 - 12h25 -  14h45 - 18h45

Partidas FAROL

09h20 - 11h20 - 13h10 -  18h00 - 19h30

Partidas CULATRA

09h35 - 17h30

Partidas FARO

09h00 - 10h30 - 12h00
14h30 - 16h00 - 18h30

Partidas PRAIA FARO

09h45 - 11h15 - 12h45
15h15 - 17h30 - 19h30
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MENTES EMPREENDEDORAS 
Uma aposta de sucesso em Faro

O projeto Mentes Empreendedoras cresce a olhos 
vistos: reflexo disso é a cada vez maior participação 
dos alunos da Escola Secundária João de Deus. No 
núcleo concetual deste está o estímulo e fomento 
nos jovens de uma postura mais interventiva e de 
maior responsabilidade na nossa comunidade: um 
auguro e suporte para um futuro de sucesso.

Têm sido vários os trabalhos desenvolvidos desde que, 

SAbIA QUE...
A Universidade do Algarve tem uma nova licenciatura em 
Gestão Marinha e Costeira?

em 2013/2014, o projeto chegou a Faro e, este ano, numa par-
ceria com o Serviço de Comunicação, Imagem, Eventos e Ju-
ventude da autarquia farense, os alunos inseridos no Mentes 
Empreendedoras avançaram com uma iniciativa direcionada 
para a comunidade residente e turistas: a pintura das caixas de 
eletricidade do Largo de São Francisco, numa requalificação es-
tética e criativa daquela zona da cidade, tornando-se ao mesmo 
tempo motivo de atração e curiosidade para quem nos visita.

É com este positivismo e inspiração que o projeto procura 
ativar nos mais jovens o ímpeto de liderança, concreti-
zação e realização pessoal, promovendo o desenvolvi-
mento das suas potencialidades individuais, assim como 
a inserção e interajuda num grupo de trabalho. O Mentes 
Empreendedoras desenvolve-se por todo o país, tendo sido 
distinguido em diversas ocasiões pelo seu contributo na 
“criação de novos líderes com impacto na sociedade”.

bISAFE
Aplicação inovadora Made in Faro
A tecnologia e o trabalho evoluem de mãos dadas. 
Nesse sentido, alunos e professores da Escola Se-
cundária João Deus, dos cursos de Ciências e Tec-
nologias e Profissional de Multimédia estão a de-
senvolver uma aplicação ao serviço da indústria do 
mar, tão importante na nossa região. O intuito é 
criar uma plataforma de apoio que permita ao uti-
lizador decidir se é seguro apanhar, comercializar 
ou consumir determinado tipo de bivalves. Tendo 
em conta a segurança alimentar, a aplicação tem 
como principal objetivo prevenir qualquer tipo de 

intoxicações, de acordo com as ocorrências de blooms 
sazonais de microalgas produtoras de biotoxinas e das 
consequências graves da sua ingestão, que levam a 
que tantas vezes se desencadeiem ações de interdição 
à apanha e comercialização na Ria Formosa. 

A importância deste projeto assume maior proemi-
nência ao ser selecionado no concurso de ideias da 
13ª edição do Prémio Ciência na Escola, da Fundação 
Ilídio Pinho, que conta com o apoio do Ministério da 
Educação e Ciência e do Ministério da Economia.

UALg NA
OCEANS bUSINESS WEEk 
O reafirmar das competências
na área dos mares e oceanos

No início de junho realizou-se o Oceans Business 
Week na FIL: um encontro de entidades associadas 
aos negócios da economia do mar. A UAlg fez-se re-
presentar no certame pelo CRIA – Divisão de Em-
preendedorismo e Transferência de Tecnologia e 
centros de investigação, demonstrando o seu papel 
e potencialidades a nível nacional e internacional, 
como instituição universitária de grande trabalho 
associado ao mar e aos oceanos.

UM PROJETO EDUCATIVO
“FORA DA CAIxA”

Para os alunos do 2º ciclo da Esc. Neves Júnior, as 
aulas de Português são agora “mais interessantes e 
descontraídas”. Em 2010 nasceu o projeto de escrita 
colaborativa, desafiando as turmas de 5º e 6º anos 
a criar uma história comum. Desde então, todos os 
anos é desenvolvida uma história onde são abor-
dados temas como a amizade, amor ou medo.

O projeto já mereceu a distinção da Fnac que comer-
cializa e acolhe o lançamento de cada nova publi-
cação. Neste trabalho de equipa, os alunos são au-
tores e ilustradores, dão corpo às ideias e azo à cria-
tividade. 

No passado dia 17 de junho, o Centro Hospi-
talar do Algarve/Faro e a UAlg acolheram a 
2ª ação de divulgação do projeto LINK ,coor-
denada pela Profª Drª Maria da Graça Ruano 
da FCT da UAlg. 

Com o objetivo de reforçar a cooperação cien-
tífica na área da informática clínica e de edi-
ficar atividades de investigação conjuntas entre 
profissionais de saúde e universidades, este é 
um projeto europeu para a investigação e de-
senvolvimento centrado na área dos algoritmos 
inteligentes para suporte à gestão de doenças
cardiovasculares, no contexto de cuidados de 
saúde personalizados. É por isso de saudar o 
papel e colaboração destas duas instituições 
farenses, numa área de tão meritório recorte.

PROJETO LINk
Colaboração entre UAlg e
o Centro Hospitalar do Algarve

O sentido de pertença é reforçado e o ambiente escolar notoriamente mais harmonioso.
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24 HORAS ALTIMETRIA
Uma prova para gente dura
24 Horas ao pedal: foi este o repto lançado 
aos 400 participantes da edição de 2016 do 
24H Altimetria que se reuniram no fim-de-
-semana de 4 e 5 de junho. Numa organi-
zação da Altimetria apoiada pela autarquia 
de Faro, o circuito, de cerca de 8km, envolvia 
o Estádio do Algarve e toda a sua envolvente: 
uma simbiose perfeita entre a beleza natural 
da zona interior do nosso concelho e o amor 
pela prática desportiva. 
Informações: http://www.altimetria.pt/pt/

II ALgARVE MINI
bASkET CUP
INTERNATIONAL 
Faro invadido por
mini-basquetebolistas

O Pavilhão Municipal da Penha viu-se re-
centemente inundado por cerca de 300 mini-
-basquetebolistas com idades entre os 5 e os 
11 anos. Oriundos de 24 equipas portuguesas 
e espanholas, participaram no “II Algarve 
Mini Basket Cup International Tournament 
Faro Summer 2016”, que decorreu entre os 
dias 24 e 26 de junho. 
Organizado pelo Clube de Futebol “Os Bon-
joanenses”, nesta edição de 2016 o destaque 
foi para a inclusão do basket adaptado, onde 
a relação entre o minibásquete e a sua impor-
tância para a população diminuída mental 
estiveram em foco.

O tenista farense Rui Machado acaba de anunciar o fim da sua carreira. A decisão difícil foi 
tomada aos 32 anos, após mais de 15 de alta competição, com 26 títulos de singulares rele-
vantes alcançados, devido ao cansaço motivado por sucessivas lesões. 

Machado foi o 1º tenista português a entrar no top60 mundial. Da sua brilhante carreira, 
muitos lembram a prestação no Estoril Open de 2005 quando alcançou os quartos de final; 
outros, a copiosa derrota infligida em 2014 ao russo Dmitry Tursunov, 34º do Mundo, por 
6-0 e 6-0 no Portugal Open. Para todos fica a recordação de um tenista de eleição e de um 
cavalheiro, sempre humilde fora dos courts. 

Um exemplo como desportista e homem que levou, no passado dia 29 de junho, a Assembleia 
Municipal a agraciá-lo com a Medalha da Cidade, Grau Ouro. Uma honraria que assenta bem 
àquele que, ainda hoje, é o 2º melhor tenista português de sempre e que, desde Faro, abriu 
novos mundos ao ténis português. 

RUI MACHADO DIZ ADEUS AOS COURTS
Lesões e cansaço extremo ditam o fim da carreira profissional do “melhor de sempre”

O que o levou a tomar esta decisão agora?
Essencialmente as minhas limitações fí-
sicas. Devido às várias lesões dos últimos 
meses deixei de competir e treinar ao nível 
que pretendia.  

Do que é que vai sentir mais falta no circuito?
Do sabor das vitórias e de todas as emoções 
da competição.  

O que pode dizer aos jovens que querem ter 
uma carreira de sucesso como a sua?
O segredo está no trabalho, na persistência e 
sobretudo em fazermos o que gostamos. Muitas 
vezes focamo-nos só no resultado final dos 
nossos ídolos e esquecemos todo o processo até 
atingirem o topo.

Algum dia pensou chegar a este nível?
Em criança o meu sonho era ser dos melhores 
do mundo.
Mais tarde dei por mim a duvidar se algum 
dia chegaria a jogar com os melhores. Feliz-
mente consegui.

Agora que a raquete está definitivamente 
pendurada, que vai fazer?
Ainda não decidi mas provavelmente conti-
nuarei ligado ao ténis. 

NO FIM DA CARREIRA,
RUI MACHADO REVELA
O SEU SEgREDO

17.º TORNEIO DE VOLEIbOL 
“MEMORIAL CARLOS JOÃO”
A homenagem póstuma
O Pavilhão Desportivo Municipal recebeu no passado 4 
de junho, as finais da 17.ª edição do Torneio “Memorial 
Carlos João”, em homenagem póstuma ao professor 
Carlos João Dias. 

Esta edição, que decorreu ao longo de 3 meses, contou 
com a participação de cerca de 130 atletas.  

Organizada pela autarquia farense, em parceria com 
a Associação Académica da UAlg, a prova é meritoria-
mente reconhecida como a maior competição de voleibol 
da região, estatuto que se pretende continuar a defender.

CAIAQUE à LUA CHEIA
Passeios noturnos até à Quinta do Lago

O Centro Náutico de Faro organizou, no passado dia 
19 de junho, o seu Open Day de 2016 e o Correio de 
Faro teve a oportunidade de participar no primeiro 
passeio de caiaque noturno do ano: da organização ao 
entrosamento entre participantes e com a nossa Ria 
Formosa em plano de fundo, foram 3 horas de puro de-
leite. Para os interessados, o próximo passeio será no 
dia 23 de julho. Inscrevam-se!
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DOSSIER “CONTAS DO MUNICíPIO”

O que é o PAEL? Para que serve a Revisão Orçamental?
Já estamos acima da “linha vermelha”?
Quando baixa o IMI?
Qual a dívida que já pagámos?
O que podemos esperar do futuro?

Queremos que perceba um pouco destas e de outras matérias que 
se relacionam com o difícil caminho percorrido até aqui e que foi 
efetivamente feito para melhorar a situação da sua câmara que, em 
2009, se encontrava com um passivo gigante e a pagar tarde 
e mal. Hoje recuperou a credibilidade, liquidou todas as dívidas a 
fornecedores e tem as suas contas em dia. 
Saiba como.

REVISÃO ORÇAMENTAL: 
4,66 Milhões para investimento

A Câmara Municipal aprovou, no dia 13 de junho, a 1ª revisão 
ao Orçamento de 2016 que vai permitir um investimento de-
cisivo na melhoria da rede viária e equipamentos públicos. O 
plano prevê também a recuperação do parque escolar e des-
portivo, a duplicação de apoios ao associativismo e juntas 
de freguesia bem como a dinamização do comércio. Foram 
ainda contempladas verbas para amortização de PAEL e para 
habitação social. O investimento global será de cerca de 4,66 
milhões de euros, provenientes do exercício de 2015.

O ESFORÇO COMPENSOU: 
Dívida em queda sustentada

A dívida total do município está hoje no 
valor mais baixo dos últimos dez anos: 42,88 
milhões de euros. No final de 2014, este valor 
estava nos 52,70 milhões e em 2010 cifrava-
-se em 71,73 milhões. Ou seja, em 5 anos, a 
autarquia amortizou cerca de 40% da dívida.
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PAgAMENTOS EM DIA 

O Município não tem atrasos nos pagamentos a 
fornecedores. Paga dentro dos limites legais sem 
exceção. Em 2009, o prazo médio de pagamento 
era de 453 dias. 

ENFOQUE
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TAxA DE ExECUÇÃO
ORÇAMENTAL

O Município apresenta uma taxa de execução orçamental 
exemplar. A receita total atingiu os 40,17 milhões de 
euros, o que equivale a uma taxa de execução orça-
mental de 98,80%. 

PERgUNTAS E RESPOSTAS
Respondemos a cinco questões fundamentais 
para a compreensão do “problema financeiro” 
do município farense.

Como surgiram os problemas financeiros 
da autarquia?
Os problemas financeiros são consequência de 
quase uma década de gastos superiores às re-
ceitas recolhidas. Isto criou um quadro em que 
a autarquia deixou de ser capaz de honrar os 
seus compromissos.

O que é o Plano de Reequilíbrio Financeiro?
Para fazer face ao grande endividamento da au-
tarquia (faturas com muitos anos por pagar), a As-
sembleia Municipal deliberou, em 2010, aprovar 
um plano de contingência – o Plano de Reequi-
líbrio Financeiro. Aí se traçam as linhas de orien-
tação do município para 20 anos e se definem as 

medidas que ajudam a aumentar as receitas e a re-
duzir os custos correntes, bem como as condições 
de liquidação do empréstimo de longo prazo con-
tratado, no âmbito da Lei das Finanças Locais. 

O que é o PAEL?
O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) é um 
empréstimo superior a 16,7 milhões de euros, con-
traído no final de 2014, para liquidar dívidas antigas 
de curto prazo. Com isto, regularizámos a nossa si-
tuação com todos os fornecedores, associações, clubes 
e juntas de freguesia, resolvendo um problema de 
dívida de curto prazo que o Plano de Reequilíbrio, por 
si só, não podia garantir. Significou ainda uma injeção 
importante de capital na economia local.

Amortizando o PAEL, a Câmara pode descer as taxas 
máximas de IMI?
Não. As taxas máximas de IMI (0,5%) derivam das 
obrigações assumidas com o Plano de Reequilíbrio e 
não do PAEL. 

Como se pode então baixar os impostos municipais?
Para o município voltar a ganhar autonomia financeira 
e na definição dos seus impostos é necessário que o Go-
verno autorize a nossa “saída” do Plano de Reequilíbrio 
Financeiro. Para isso é necessário ter os pagamentos em 
dia, o que já foi alcançado e não ter excesso de endivida-
mento o que, tudo indica, se conseguirá até final do cor-
rente ano.

2010 2015

34,33% 98,80%

RECUPERAÇÃO: UM CONTRIbUTO COLETIVO
Reduzir dívida em quase 40%, pagar tudo a tempo e 
horas, restituir a credibilidade na relação com fornece-
dores, banca, associações, juntas de freguesia e outras 
entidades e conseguir, ainda assim, libertar verba para 
investimento no espaço público e na comunidade, são 
excelentes sinais. Sinais que não se anteviam, quando 
a dimensão do problema financeiro era tal que a au-
tarquia se encontrava completamente paralisada. Mas 
a verdade é que, apesar do caminho andado, o muni-
cípio está ainda longe de se encontrar financeiramente 
bem. Na verdade, subsiste uma situação de endivida-
mento excessivo e isso impede-nos, por ora, de escapar 

às obrigações ditadas pelo equilíbrio financeiro (ver 
secção Perguntas e Respostas). Seja como for, quase 
todos reconhecem que estamos saudavelmente 
melhor. Tal deve-se, é certo, às profundas e difíceis 
reformas operadas mas, essencialmente, a cada um 
dos farenses, entidades e colabores do município. A 
todos um sincero obrigado, pela generosidade 
e altruísmo com que compreenderam os sacri-
fícios que lhes foram sendo pedidos. O desagra-
vamento da situação financeira e os augúrios de um 
futuro, agora promissor, podem antecipar desde já 
uma melhoria da circunstância de cada um.
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20º ANIVERSáRIO DA FUNDAÇÃO PEDRO RUIVO
Um programa recheado de qualidade e momentos únicos

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento social e cultural da re-
gião algarvia, foi da perseverança de Pedro Ruivo, esposo da grande pianis-
ta Maria Campina e homem empenhado na disseminação da cultura, que 
surgiu esta instituição.

Casal umbilicalmente ligado à cultura, não foi com surpresa que Faro viu Pedro 
Ruivo, homem consciente da necessidade de uma verdadeira formação artísti-
ca na região, deixar no seu testamento a vontade de criar uma Fundação para a 
qual destinou os meios financeiros para a sua concretização. É desta forma que 
em 1994 uma comissão da responsabilidade da Direção do Conservatório dá os 
primeiros passos para a constituição da Fundação Pedro Ruivo. 

À frente desta instituição, desde sempre, tem estado Maria de Jesus Bispo: um 
nome que se confunde com a própria instituição, tal o seu empenho e dedica-
ção no trabalho realizado em prol da cultura algarvia. É em função desse tra-
balho e da própria que se projeta a Fundação Pedro Ruivo como uma das mais 
importantes e reconhecidas fundações culturais do Algarve e do país. Hoje, 
com um laboro pleno de mérito e destaque, a grande bandeira é o Concurso In-
ternacional de Piano Maria Campina, um dos mais prestigiados concursos na-
cionais e internacionais e uma verdadeira rampa de lançamento para grandes 
valores nessa arte.

Apostada na divulgação da cultura como forma de educar, a Fundação Pedro 
Ruivo tem sido um exemplo na promoção de iniciativas de qualidade. Este ano, 
aliás, já desenvolveu eventos como a exposição “Novas Rotas da Seda Pela Paz” 
e o projeto “Histórias em sons” de Alena Khmelinskaia que conjuga música, 
pintura e multimédia ou ainda o espetáculo do Trio Vivillo Ensemble, acompa-
nhado pela bailarina Melissa. 

Com uma programação intencionalmente diversificada nas comemorações do 
seu 20º aniversário, a fundação já proporcionou também momentos de grande 
diversão para todos os públicos: o teatro revista “Bagunçada à Portuguesa” ou 
o espetáculo “Carochinha – o musical infantil” são exemplos disso mesmo e 
refletem a transversalidade do seu trabalho. Contudo, o ponto alto das come-
morações aconteceu no passado dia 28 de maio com um concerto do conhecido 
cantor Tito Paris, no Teatro das Figuras, que veio apenas abrilhantar este ano 
de festividades. Parabéns à Fundação Pedro Ruivo.

SAbIA QUE...
O 11º Aniversário do Teatro das Figuras será celebrado no dia 
1 de Julho com um concerto da Orquestra Clássica do Sul e do 
pianista Artur Pizarro?

DIAS DO SOLSTíCIO
Coral Ossónoba assina mais um evento de sucesso

O grupo Coral Ossónoba organizou, no fim de semana de 24 e 25 de junho, na 
baixa de Faro, o evento “Dias do Solstício” que contou com a presença, entre 
outros, das fadistas Teresa Tapadas e Aurora Espada, dos grupos Ossónoba 
Juvenil, Pequenos Cantores d’Ossónoba e do grupo Coral “Divo Canto”. Des-
taque ainda para a participação da Associação Filarmónica de Faro e do 
Atelier do Movimento, também de Faro, que proporcionaram dois dias de 
melodia e harmonia na nossa cidade.
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FARO REVISITADO
Uma viagem ao passado

MALAPATA DE DIOgO MORgADO
Faro nas telas de cinema nacionais

Diogo Morgado, Rui Unas, Marco Horácio, Luciana 
Abreu, Manuel Marques, entre outros: uma chuva 
de estrelas que banhou a nossa cidade de talento e 
veio comprovar e enriquecer o seu potencial no pa-
norama cultural português. Durante cerca de 15 
dias, rodaram-se as gravações do novo filme rea-

lizado por Diogo Morgado, o “Malapata”, numa 
comédia que promete levar Faro às melhores 
salas de cinema do nosso país. Numa história 
100% made in Faro, Diogo Morgado diz que a 
escolha da cidade se deveu às valências ceno-
gráficas e climatéricas que por aqui encontrou: 

“uma cidade que tem tanto de urbana, como de tra-
dicional. Temos a luz e as cores do verão, o encanto da 
zona histórica e a beleza natural da Ria Formosa. Não 
escondemos Faro em ponto algum da rodagem: es-
tamos muito satisfeitos com a nossa escolha”. A estreia 
do “Malapata” está prevista já para outubro deste ano.

Faro é sol, praia e calor, mas também é história, cultura e 
diversidade - uma miscelânea de gentes e costumes onde 
tantos povos foram e continuam a ser aceites: é sob esta 
trilogia que nasceu o Faro Revisitado.

Com coordenação do Serviço Educativo do Teatro das Fi-
guras, em colaboração com o Museu Municipal de Faro, 
cerca de 180 participantes reviveram um pouco do passado 
fenício, romano e árabe da cidade. A criação e interpretação 
estiveram a cargo da ArQuente, do LAMA e do TeAtrito. 
Um sucesso!

86º ANIVERSáRIO DO gRUPO FOLCLóRICO DE FARO
Finalmente com uma sede de que se pode orgulhar

O Grupo Folclórico de Faro subiu ao palco do Passeio da 
Doca, no passado 9 de junho, para comemorar o seu 86º 
aniversário. O espetáculo contou com a presença das suas 
quatro atuais secções de atividade: Escola de Acordeão, 
Cancioneiro, Grupo Infantil e Grupo Adulto.

Como forma de reforçar o seu papel como uma das prin-
cipais instituições da cidade, o grupo mereceu, recen-
temente, por parte do Município de Faro, a atribuição do 
piso superior do edifício histórico do Solar do Capitão-Mor, 
onde pode, agora, usufruir de instalações dignamente 
compatíveis com o seu valor.
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ILHA DA CULATRA
A identidade genuína das gentes do mar

A ocupação da Culatra começou em 1850 por pescadores 
oriundos de várias zonas piscatórias do país: vinham 
para trabalhar mas, ao se aperceberem das suas poten-
cialidades, começaram a fixar-se. Hoje, são já cerca de 
400 famílias a residir nesta aldeia do mar, bem no co-
ração da Ria Formosa.

Quem cá habita retira o seu sustento dos recursos naturais. 
Como nos explica Sílvia Padinha – presidente da Asso-
ciação de Moradores e Pescadores da Ilha da Culatra, aqui 
respira-se água salgada: “os homens vivem da pesca, as 
mulheres, dos bivalves, apanhando amêijoa e trabalhando 
na produção de ostra, as principais espécies aqui captu-
radas e produzidas”.

Apesar de dura, a vida do mar continua a seduzir muitos 
jovens que aqui encontram a liberdade, o dinheiro e a 
dignidade que procuram. No entanto, conhecer a Culatra 
é sobretudo embebermo-nos das suas gentes. Nas pa-
lavras de João Arrais “nasci nesta areia e sempre fui pes-
cador. Hoje, são os meus filhos que seguem as minhas 
pegadas. É um trabalho muito rigoroso e incerto - há 
dias em que se trabalha um dia inteirinho e não se traz 
um tostão para casa”.

Sente-se uma enorme ligação destas pessoas à ria, bem 
mais acentuada que à praia. Não obstante, este é outro dos 
atributos da Culatra: caminhar pelo passadiço de madeira 
junto à costa; submergir os pés na areia fina e mergulhar 
neste mar - uma experiência incomparável. 

O turismo é uma realidade consequente. Diariamente, 
várias dezenas de pessoas aqui desembarcam. Por entre 
passeios e visitas, são convidadas a aprender um pouco 
mais sobre pesca, a conhecer os costumes e tradições das 
gentes e a deliciar-se com a sua pronúncia e expressões tão 
características. Uma experiência na primeira pessoa, num 
abraço entre ilha e residentes: genuínos, bem-humorados, 
comunicativos e de brilho nos olhos por entre as histórias 
das suas raízes. 

A identidade culatrense está muito vincada. No entanto é 
um vínculo à ilha, denotando-se alguma dificuldade em 
reconhecer sentimentos de pertença relativamente à sua 
cidade de origem: “Vocês são farenses ou olhanenses?”, 
“Nós somos culatrenses!”. 

Quanto à origem do nome Ilha da Culatra, as opiniões di-
vergem. Há quem diga que se deve ao facto do formato da 
ilha ser parecido à culatra de uma arma; outros afirmam 
que é por a ilha estar localizada na ponta de Portugal, o 
ponto habitado mais a sul de Portugal Continental.

As condições e infraestruturas existentes hoje 
são fruto do trabalho desenvolvido nos últimos 
30 anos. Aqui fala-se orgulhosamente de cada 
uma dessas conquistas, destacando o acesso 
à electricidade e água potável, a existência de 
serviços de saúde, o Porto de Abrigo para as 
embarcações de pesca e a placa de emergência 
médica (heliporto). João Arrais diz que “agora 
já temos de tudo um pouco, mas aqui na ilha 
já se passou muita fome. Eu e outras pessoas 
da minha idade sofremos, mas aguentámos. 
E agora é isto: cafés, restaurantes, mini-mer-
cados, a escola, o centro social e as associações 
que nos ajudam muito”. 

Por último, não podemos deixar de referir as 
festividades da Culatra que são o ex-líbris do 
verão. As mais emblemáticas são a do “Dia da 
Ilha da Culatra” e “Aniversário da Associação 
de Moradores”, no dia 19 de julho e a “Festa 
em Honra da Nossa Senhora dos Navegantes”, 
uma procissão por mar com os barcos propo-
sitadamente enfeitados, realizada no 1º fim de 
semana de agosto”. 

Enfim, Culatra tem tanto de pesca como de 
magia. Tanto de gente como de emoção. Culatra 
é uma maravilha mergulhada noutra. Um por-
menor de deleite, no encanto da Ria Formosa. Há 
quanto tempo não a visita?

Sílvia Padinha
“Sentimos que Faro está longe. Nós queremos 
muito aproximar-nos e gostaríamos que os farenses 
também tivessem essa vontade, que sentissem que 
a Culatra lhes pertence e que a defendessem.”

João Arrais
“Viver na Culatra é especial, é viver em paz e em 
família. Conhecemo-nos todos uns aos outros e 
se alguém faz algo de mal, damos conselhos e fa-
zemos tudo para levar a situação a bom porto.”
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UM TRAbALHO DE PERSISTÊNCIA QUE SE FAZ COM O CORAÇÃO
AOA, há 22 anos a salvar vidas 

D. FRANCISCO gOMES DO AVELAR
Uma homenagem a um dos grandes nomes da nossa história

No bicentenário da morte daquele prelado que foi 
bispo do Algarve, de 1789 a 1816, a Escola Profissio-
nal D. Francisco Gomes do Avelar, da Stª Casa da Mi-
sericórdia de Faro, homenageou o seu patrono com a 
bênção e inauguração de um painel de azulejos com 
a imagem do antigo bispo, realizada por 12 alunas fi-
nalistas daquela escola.

“A Santa Casa, como entidade proprietária deste estabe-
lecimento de ensino, acertou quando propôs ao Ministé-
rio da Educação o seu nome. D. Francisco Gomes do Ave-
lar foi uma figura brilhante e querida durante os 27 anos 
que passou pelo Algarve”, afirmou José Candeias Neto, 
provedor da Santa Casa, durante a inauguração.

FESTA SÉNIOR NA ALAMEDA
A festa do fim de época 

Decorreu, no Jardim da Alameda João de Deus e na Bi-
blioteca Municipal de Faro, no dia 15 de junho, a festa do 
fim da época do projeto “Sénior Ativo 2015” e das suas 
atividades desportivas promovidas pelo Município de 
Faro, servindo igualmente para antever o próximo ano 
do projeto. Os participantes tiveram, nesta festa, a opor-
tunidade de obter informações acerca dos serviços dis-
poníveis para se tornarem mais ativos aos níveis físico e 
intelectual. Puderam também realizar vários rastreios de 
saúde, praticar atividades como o taichi, ginástica, mini-
golfe e danças e assistir a palestras.

Mais que um cirurgião, o Dr. Santos Pereira é um 
ser humano notável que esteve na génese da As-
sociação Oncológica do Algarve (AOA) e que tem 
como missão de vida tratar com dignidade os 
doentes oncológicos.

Como surge a AOA?
A AOA foi fundada a 1 de Julho de 1994. Verifiquei 
que não existiam serviços de atendimento ao 
cancro da mama nem de tratamento de cancros. 
Isto mexeu comigo e pensei que era preciso in-
tervir: começou-se pelas consultas de senologia 
no hospital e, de seguida, avançou-se com a 
criação da AOA para dar às pessoas a infor-
mação e apoio que careciam. 

Que apoios faculta a AOA?
Temos uma equipa de psicólogos que acom-
panha os doentes e respetivas famílias e mé-
dicos que se responsabilizam pela leitura das 
mamografias. Além disso, cedemos próteses 
capilares e mamárias a preço de custo e cons-
truímos a Unidade de Radioterapia do Algarve, 
uma grande conquista pois antes o doente era 
forçado a tratar-se em Lisboa.

Que atividades desenvolve? 
São várias, destaco a Corrida do Dia da Mulher, em 
Tavira e a MamaMaratona, em Portimão. Em Faro 
temos o Pedalar Pela Vida e a campanha Verão 
Sem Escaldão, ambas direcionadas à prevenção 
do cancro da pele. Há ainda o Jantar Convívio, 
numa parceria com o Município de Faro e UAlg,  
que conta já 17 anos. Aqui, os voluntários são 

essenciais: têm formação e colaboram con-
nosco no terreno.

Com que fundos têm mantido a associação?
Além de informativos, estes eventos servem para 
angariação de fundos. Depois, contamos com as 
quotas dos sócios, doações de entidades e parti-
culares, verbas angariadas na campanha Da Tam-
pinha à Garrafinha e fundos europeus.

A completar 22 anos, quais os projetos para 
o futuro?
Em breve teremos um mamógrafo que permite 
o diagnóstico numa fase mais inicial. Além 
disso, existe o sonho da criação da Casa Flor 
das Dunas - uma residência temporária para o 
doente usufruir quando está em tratamento.

Paula Borges é a cara que nos recebe na sede da 
AOA. Hoje, administrativa da instituição, co-
meçou como doente oncológica e voluntária. Com 
a sua simpatia e experiência de vida cria facil-
mente empatia com os doentes e confessa vestir 
fielmente a camisola da AOA: “estamos aqui de 
braços abertos para receber toda a gente, somos 
uma família.”

Sede: Faro 
Delegações: Albufeira e Portimão
Núcleos: Fuzeta e em breve Quarteira e Tavira
Unidade de Radioterapia do Algarve: Faro
Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da 
Mama (percorre 16 concelhos do Algarve)
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Apanágio das restantes edições, a secção Empreendedorismo destina-se inteiramente aos empresários que, por mérito próprio, se destacam 
pela sua performance, percurso ou património empresarial. Contrariamente ao que tem sido feito até aqui, o Correio de Faro optou por destacar 
um conjunto de negócios de traços comuns: de rodas, cavalo ou a pé, qualquer um dos empresários que se seguem detêm em si a força de pro-
mover a história, a gastronomia e os segredos da cidade, aos visitantes.

FARO DE “OUTROS MODOS”
Formas de locomoção que surpreendem

ALgARVE by SEgWAy 

FAR-ECOTUk

Um farense com ideias que projetam a nossa cidade à escala internacional: Nelson Leal é licenciado em Enge-
nharia Informática pela Universidade de Évora e trabalhou na área de programação e desenvolvimento tecno-
lógico até 2008, ano em que abriu a empresa Algarve by Segway, em Faro. Procurando valias, inovações e as-
petos que a distinguissem no mercado algarvio, é hoje a única empresa portuguesa a deter 5 certificados 
de excelência. Com um leque de serviços e passeios transversais à região, continua a apostar em equipa-
mentos de última geração, rotas diferenciadas e uma relação personalizada com cada um dos seus clientes. Um 
homem de ideias, numa cidade em crescimento: a melhor das combinações.
O Correio de Faro foi convidado a dar um passeio pela cidade e ficou rendido às maravilhas deste meio de trans-
porte amigo do ambiente. Aconselhamos vivamente a experimentar. 

Dois farenses apaixonados por Faro: falamos de Sofia Cavaco e Henrique Almeida. Abriram a Far-Ecotuk em janeiro 
de 2015 e desde então ofereceram à nossa cidade uma mais-valia nas ofertas turísticas. Fundindo a vontade e o es-
pírito empreendedor às preocupações ecológicas (com uma viatura 100% elétrica) e ao potencial dos passeios tu-
rísticos no concelho, concretizaram o sonho. A Far-Ecotuk tem passeios diversificados para todos os gostos e 
idades, desde tours focados no património histórico e natural da região, passando pelos gastronómicos que 
nos apresentam os sabores típicos da região. Para além dos percursos que dinamizam por Faro, Ria Formosa, 
Praia de Faro, Estoi ou Cerro de São Miguel, a Far-Ecotuk também estimula atividades de grupo como eventos, pas-
seios em família ou de negócio. Hoje sentem que a empresa deu um salto qualitativo, fruto da captação turística que 
Faro potencializou nos últimos anos e do recurso às redes sociais: Facebook, website ou plataformas como o Tripad-
viser. O Correio de Faro pode falar por experiência: a tranquilidade do silêncio da viatura em movimento, aliada às 
histórias e segredos da nossa capital, nunca dissociadas da boa disposição da equipa. Sublime!

LOOk-AL
Ernesto Barbosa é a cara e sócio-gerente da empresa Look-Al, um negócio de passeios culturais que associam 
a magia de um brilhante contador de histórias, às lendas e curiosidades do nosso concelho. Depois de de-
cidir encerrar um capítulo num trajeto profissional de mais de uma década, mudou e tornou-se empreendedor. 
Um ano de estudos e investigações levaram-no a desenvolver o seu próprio manuscrito sobre a cidade, o “História 
e Historinhas de Faro”. O seu leque de ofertas varia entre as visitas guiadas no concelho, degustações da 
gastronomia local, recitais, passeios pela Ria Formosa e rotas dos castelos e fortalezas do Algarve: um 
olhar profundo sobre o nosso património cultural, material e imaterial. Cónios, fenícios, gregos, cartagineses, 
romanos, visigodos, árabes – entre eles, o detentor do nome que deu origem ao nome da nossa cidade: Mahomed 
Said Ibn Harum –, todos têm histórias e curiosidades e Ernesto conhece-as todas. Surpreenda-se!
 

PASSEIOS DE CHARRETE bARbOSA
Cavaleiro desde os 5 anos, não foi a tenra idade que o atemorizou. João Barbosa, aos 19, abriu com o pai uma em-
presa que alia o amor pelos cavalos a uma tremenda oportunidade de negócio: os “Passeios de Charrete Barbosa”. 
Na companhia da “avozinha” e da “nova”, a parelha de éguas que puxa o veículo, trilham-se experiências de 
um encanto especial: o som das ferraduras na calçada, a beleza dos animais e a magia da nossa cidade. 
Por entre os velhos e estreitos caminhos, num cenário de verdadeira pompa e circunstância, João pretende dar 
um toque de classe e requinte aos passeios turísticos de quem nos visita. Faro numa perspetiva romântica, numa 
charrete para 4 pessoas propositadamente desenhada para a nossa cidade. Deleite-se!
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CONCENTRAÇÃO: COMO MELHORAR A ExPERIÊNCIA DE QUEM A VIVE?

RICARDO CARTAxO
38 anos - Operador Siemens, Sé e S. Pedro

bRUNO MORAIS
35 anos - Optometrista, Sé e S. Pedro

ANTóNIO ESTEVENS
35 anos - Tatuador, Sé e S. Pedro

ÉLIA FRADE
52 anos - Formadora, Montenegro

“Não podemos dissociar a Ilha de 
Faro da concentração porque esta 
última está diretamente ligada ao 
usufruto da festa no seu máximo es-
plendor. Temos de contar sempre 
com a sensibilidade e uma atitu-
de responsável de todos os par-
ticipantes mas, ainda assim, deve-
-se garantir que o acesso à praia em 
toda a sua extensão não pode ser 
condicionado”.

“Eventos desta envergadura são uma 
tremenda montra de projeção e um 
estímulo para a economia local. De-
vemos potencializar estrategicamen-
te o seu impacto na cidade através 
da dinamização de pontos-chave 
como o Largo da Pontinha. Só des-
sa forma o tornaremos mais urbano e 
inclusivo do ponto de vista humano e 
comercial”.

“Há que repensar o posicionamen-
to das entidades fiscalizadoras num 
evento deste género. Sou tatuador e 
artista e, no entanto, tenho uma mota 
personalizada que não pode circular 
nem no melhor evento…de motas. Fal-
ta alguma flexibilidade. Não nas me-
didas de segurança e controlo de ve-
locidade mas em termos de liberdade 
criativa. Seria uma experiência muito 
mais envolvente.”

“É um evento pelo qual nutro um grande 
carinho e, nesse sentido, sinto que care-
ce de empatia entre cidadãos e o mesmo. 
Não obstante, parece-me que pouco tem 
sido feito pela Região de Turismo para 
apoiar um evento de projeção europeia. 
Mais apoio seria sinónimo de melhores 
condições logísticas, nomeadamente sani-
tárias. Ah, e num evento desta escala com 
a duração de 4 dias, parece-me que entida-
des como a ASAE têm um interesse e inter-
venção de um rigor desproporcionado”.

O verão traz-nos calor, sol, praia e férias, mas traz-nos inevitavelmente novas preocupações. O abandono ani-
mal atinge o seu pico percentual no verão e isso só pode ser sinónimo – e que péssimo sinónimo! – da influên-
cia manifestamente negativa deste período para a vida dos nossos patudos. Os animais não são objetos des-
cartáveis: são criaturas fiéis, dedicadas e de sentimentos tão ou mais intensos que os humanos. Além disso, 
o turismo e o calor exigem-nos também outros cuidados nos próximos meses. Por isso este verão lembre-se:

- Partilhe as suas férias com eles ou procure alternativas toleráveis! 

- Não os deixe no carro durante as suas compras ou períodos de lazer!

- Esteja atento ao risco de contração de leishmaniose!

- Não os ignore em caso de abandono ou atropelamento!

ESPAÇO “ANIMAL CIDADÃO”
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