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2EDITORIAL

Desde que há um ano a pandemia irrompeu nas nossas cida-
des, nada mais foi o mesmo. E de certa forma, para muita gen-
te nada voltará a ser como antes. A Câmara está atenta e não 
deixa de apoiar e encaminhar os munícipes que, por esta ou 
aquela razão, se viram numa situação de maior fragilidade. Os 
apoios sociais que vimos libertando representam já a maior 
parte do orçamento disponível para investimento e na verda-
de, não podia ser de outra forma. Tivemos que reforçar equi-
pas e meios para dar a resposta que as pessoas nos pediam. 
Reforçámos as condições de trabalho das entidades do movi-
mento associativo que trabalham diretamente com estes pú-
blicos. São os casos da Re-food, entidade à qual cedemos no-
vas instalações para que dessem melhor resposta às mais de 
300 famílias que já ali acorrem, ou do MAPS que dispõe agora 
de 2 apartamentos cedidos e equipados pelo Município para 
resposta emergencial. E são os casos de quase todas as outras 
entidades que trabalham no terceiro setor, que de alguma for-
ma foram ou estão a ser apoiadas pela Câmara para que nestes 
dias difíceis consigam levar conforto e dignidade a mais mu-
nícipes. Todos estes cuidados, que são naturalmente prioritá-

rios, fazem passar para plano secundário um conjunto de 
transformações que estamos a operar no concelho e que, 
em circunstâncias normais, seriam certamente do conhe-
cimento da generalidade dos nossos concidadãos. Falo das 
intervenções que avançam na cidade e nas freguesias e que 
justificam que, nesta edição do Correio de Faro, voltemos a 
abordar a questão das obras. O ênfase vai para a edificação 
do parque de campismo, o avanço do concurso da ponte da 
Praia, o Centro de Recolha Oficial de Animais, a Alameda 
e para a Mata do Liceu. Mas as outras também aqui estão 
plasmadas, para que os Farenses saibam o que está a acon-
tecer no seu concelho e percebam que, apesar das dificul-
dades, Faro esforça-se por voltar a apanhar o comboio do 
desenvolvimento. A Câmara, cuja situação financeira nada 
já tem a ver com o caos e a penúria que encontrámos há 12 
anos atrás, continuará a fazer a sua parte, investindo no 
maior capital do concelho: as suas gentes.

O Presidente da Câmara Municipal, 
Rogério Bacalhau
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MARIA CÁCIMA,
“A BALIzA” E “FLOw URBAN SHOP”

COMO AVALIA O IMPACTO DA MEDIDA “FARO. SOMOS TODOS”
NO ESTíMULO À ECONOMIA E COMÉRCIO LOCAL E APOIO ÀS FAMíLIAS?

CÁTIA ALCOBIA NEVES,
ENCARREgADA DE EDUCAÇÃO 

CRISTINA MARTINS,
“O CANTINHO DA CRISTINA”

NUNO SIMõES,
“BURgERS & BOwLS”

“Na nossa opinião, a ideia foi espe-
tacular e o impacto do “Faro Somos 
Todos” foi muito positivo para o co-
mércio local e em particular para o 
comércio da baixa, porque chamou 
muita gente à baixa da cidade de 
Faro que de outra forma não viria e 
optaria por outros espaços. Houve 
um acréscimo significativo de clien-
tes com esta iniciativa nas nossas 
lojas e em outros estabelecimentos 
da baixa e voltámos a rever muitos 
clientes que já não vinham às nos-
sas lojas há muito tempo e que, com 
esta iniciativa da Câmara Municipal 
de Faro, voltaram a comprar no co-
mércio local.” 

“Sou mãe de uma aluna do 1.º ciclo e 
nunca antes tinha beneficiado de uma 
iniciativa igual [entrega de vales de 
compras com o valor unitário de 15 eu-
ros distribuídos pelos mais de 4.400 
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do con-
celho, ensino público e privado]. Foi 
uma benesse e, no nosso caso, foi usa-
do em alimentação. O site da campanha 
é bastante intuitivo e permite perceber, 
facilmente, quais os estabelecimen-
tos aderentes. Acabou por nos permi-
tir conhecer novos estabelecimentos e, 
já depois de termos utilizado os vales 
de compras, ficámos clientes assíduos. 
Considero uma excelente iniciativa por 
parte do Município.

“O Cantinho da Cristina tem benefi-
ciado muito com esta iniciativa por-
que muita gente, que não tinha esse 
hábito, começou a vir ao Mercado por-
que tinha os vales de compras para 
gastar. Foi uma lufada de ar fresco e 
tem tido um impacto brutal porque 
nos ajuda a nós, mas também aos nos-
sos fornecedores, todos produtores lo-
cais, e às pessoas que vêm comprar. 
Há muitas pessoas que não vinham ao 
mercado e começaram a vir porque ti-
nham “vouchers” para gastar e entre-
tanto já se tornaram clientes assíduos. 
Além disso, é ótimo que a medida te-
nha sido prolongada, o comércio e a 
economia agradecem”. 

Faro tem a sorte de ter um presiden-
te da Câmara que se preocupa com as 
pessoas e com a economia local. Além 
de um estímulo ao comércio e à restau-
ração, esta campanha é um incentivo 
para que os farenses voltem a fazer, 
com toda a segurança, refeições fora 
de casa. Sem restaurantes – tal como 
sem comércio, sem cultura, sem esco-
las, sem espetáculos – não há cidades. 
É uma medida que ajuda os clientes a 
não desistirem dos seus restaurantes 
favoritos. Resta lembrar que o apoio 
mais importante que o nosso restau-
rante “Burgers & Bowls” teve nesta 
crise foi não ter sido esquecido pelos 
seus clientes! 

PROJETOS VENCEDORES DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
VÃO SER EXECUTADOS ESTE ANO
Os seis projetos vencedores da primeira edição do 
Orçamento Participativo (OP) de Faro, com um 
orçamento superior 177 mil euros, vão ser execu-
tados ao longo do ano de 2021.
A requalificação da sede do Grupo 166 da As-
sociação de Escoteiros de Portugal (freguesia 
de Montenegro), o Futebol Lab (Montenegro), o 
Parque de Lazer Mato Cadete - Bordeira (San-
ta Bárbara de Nexe), a Escola do Ser (SB Nexe), 
a requalificação do polidesportivo do São Pe-
dro Futsal no Jardim da Alameda João de Deus 

(União de Freguesias de Faro) e o Centro Inter-
pretativo do Poeta Emiliano da Costa (Estoi) fo-
ram os projetos contemplados no âmbito da vo-
tação que decorreu totalmente no portal online 
criado para o efeito com 4.089 votantes e 4.640 
votos (551 pessoas votaram em dois dos proje-
tos). O Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau, ressalvou ainda que alguns 
dos projetos não eleitos no âmbito deste proces-
so serão alvo de análise e até poderão ser con-
cretizados diretamente pela autarquia. 
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CORREIO DE FARO ENTREVISTA 

JOSÉ SOUSA UVA 
APÓS MAIS UM TÍTULO EUROPEU
DA “SUA” SALTADORA

PATRíCIA MAMONA

José Sousa Uva é um dos mais prestigiados e bem suce-
didos treinadores de atletismo do nosso país. Nascido 
em Faro em 1970, foi orientando Patrícia Mamona no 
triplo salto que ganhou visibilidade mundial. O sen-
sacional título europeu de pista coberta, obtido em 
fevereiro último após luta contra a Covid-19, fez de 
Patrícia Mamona uma heroína nacional. Mas por trás 
do sucesso da saltadora está, desde os seus 12 anos de 
idade, o nosso Farense em Destaque, um homem que 
ostenta desde 2017 a medalha de mérito grau ouro do 
Município de Faro.

Correio de Faro: Qual o estado atual do atletismo 
nacional, sobretudo nas classes de formação?
José Sousa Uva: Apesar da sua grandiosidade, o tempo 
em que só tínhamos grandes atletas internacionais de 
meio fundo e fundo já passou. Neste momento temos 

saltadores, velocistas, lançadores e marchadores 
(alguns algarvios) de grande relevo internacional 
que elevam o nome da modalidade e do País. Este 
facto mostra que a nossa formação está a conseguir 
captar, formar e desenvolver jovens atletas. Claro 
que ainda temos um longo caminho a percorrer e 
muito a aprender, sobretudo na capacidade da mo-
dalidade atrair mais jovens, de criar um corpo de 
treinadores com formação específica em treino de 
jovens e de vincular jovens atletas à modalidade 
depois dos 18 anos de idade, pois é nesta idade que o 
“verdadeiro” atletismo começa. Estou convicto que 
vamos no bom caminho.
 
CF: E no Algarve? O que nos falta para voltarmos 
a produzir os grandes campeões dos anos 80 e 90?
JSU: A vida dos jovens e das suas famílias mudou 

muito desde os anos 80 e 90. Com a era da tecno-
logia, dos videojogos, dos tablets e da TV, termi-
naram as brincadeiras na rua, os jogos tradicionais 
das crianças, o que faz com que, em termos motores, 
os jovens de hoje sejam piores que os dos anos 80 e 
90 e por isso, cada vez mais escasseiam os talentos. 
Quanto ao Algarve, é com grande desgosto que 
constato que a região tem problemas importantes, 
não só no atletismo mas em todo o desporto. Faltam-
-nos mais exemplos de equipas, atletas e treinadores 
de sucesso, que tenham vingado sem ter de sair da 
nossa terra em busca de melhores condições de tra-
balho. Falta-nos uma mentalidade “grande”, ven-
cedora, confiante e ambiciosa para chegarmos mais 
além porque temos tanto ou mais valor que outros 
noutras partes do mundo. Não nos podemos con-
tentar em ser os melhores do Algarve. Se Portugal 
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APÓS MAIS UM TÍTULO EUROPEU
DA “SUA” SALTADORA

já é tão pequeno no mundo, porque é que queremos 
apenas ser os melhores do Algarve? Falta-nos colabo-
ração, trabalho de equipa, troca de conhecimentos, ex-
periências entre treinadores e contacto internacional. 
Ao longo dos tempos temos dado provas ao país e ao 
mundo que temos na nossa terra grandes valores em 
muitas áreas do desporto (e não só). Falta-nos também 
uma aposta clara numa política desportiva que mude 
mentalidades, que valorize a formação desportiva de 
técnicos e atletas, que apoie os melhores valores e so-
bretudo que os mantenha no Algarve. 
 
CF: De que forma é que a pandemia está a afetar a 
progressão dos atletas?
JSU: A pandemia tem sido um grande desafio para 
atletas e treinadores. As mudanças constantes no ca-
lendário competitivo, a proibição de usar instalações 
e equipamentos desportivos tem-nos obrigado a uma 
adaptação e reinvenção constante. Ensinou-nos que é 
possível trabalhar com qualidade de forma diferente 
mas também criou grande stress psicológico em todos 
os agentes desportivos. Devido ao confinamento, a 
saúde mental de atletas, treinadores e suas famílias 
passou a ser um fator a considerar. Do meu ponto de 
vista, os mais prejudicados foram os jovens. Classes de 
formação paradas, aulas online e teletrabalho dos pais 
criaram uma combinação explosiva muito difícil de 
gerir para todos. Os atletas de alta competição, com o 
apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, dos seus 
clubes e do Comité Olímpico de Portugal, conseguiram, 
de alguma forma, contornar melhor a situação, pois o 
desporto de alta competição foi, desde o início, exceção 
ao dever geral de confinamento nas deliberações do go-
verno e DGS. 

CF: Esperava que a Patrícia Mamona se apresen-
tasse tão bem nos Europeus de pista coberta após 
ter lutado com a Covid-19?
JSU: Realmente o Covid-19 constituiu um forte obs-
táculo à nossa preparação. A Patrícia ficou 10 dias 
isolada, com alguns sintomas fortes e não sabíamos 
o que iria acontecer depois de voltar à atividade. Tra-
çámos um plano de regresso progressivo à atividade 
normal e felizmente a Patrícia reagiu muito bem. 20 
anos de trabalho em conjunto deram-nos uma van-

tagem enorme no conhecimento das reações da 
Patrícia em várias situações. O facto de monitori-
zarmos todo o processo de treino também nos deu 
a noção precisa do impacto que a doença teve na 
atleta e permitiu-nos acreditar que seria possível, 
no tempo que faltava, elevar os níveis de força, 
velocidade e técnica de forma a que a Patrícia ti-
vesse uma representação digna nos Campeonatos 
da Europa.

CF: O que lhe disse antes do salto definitivo?
JSU: Disse-lhe para fazer tudo igual ao que estava 
a fazer até ao momento. Tinha estado soberba aí, 
era só continuar. Nestes momentos os treinadores 
devem apenas motivar os atletas, o trabalho impor-
tante já foi feito antes na preparação. Não é altura 
para grandes alterações.

CF: Depois de levar a Patrícia Mamona ao es-
trelato no triplo salto, que objetivos ainda tem 
para a carreira dela?
JSU: Os nossos objetivos são sempre os mesmos desde 
que a Patrícia tinha 12 anos. Cada dia ser melhor que 
no dia anterior. Saltar mais do que alguma vez sal-
támos. O nosso maior adversário somos nós pró-
prios, essa é a nossa filosofia de vida. Assim, e de 
forma concreta, em Tóquio 2021 queremos fazer 
melhor do que o 6.º lugar obtido nos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro 2016 e saltar mais de que os 14,65 
metros, que é o seu recorde pessoal.

CF: E para a sua?
JSU: Os meus objetivos são os mesmos da Patrícia. 
Caminhamos juntos, vencemos juntos, perdemos 
juntos, aprendemos juntos. Os seus êxitos são os 
meus êxitos.

CF: Como foi o seu encontro com o atletismo?
JSU: O meu encontro com o atletismo foi como o de 
muitos jovens. Foi através de uma professora de Edu-

cação Física do Liceu de Faro. A professora Seruca 
viu alguma coisa em mim e mandava-me correr à 
volta do Liceu enquanto os meus colegas faziam 
outros exercícios. Essas corridas permitiram-me dar 
nas vistas num corta-mato do Liceu e o Grupo Des-
portivo da Penha recrutou-me com 13 anos. Como 
treinador/professor comecei pelo desporto escolar, 
sendo responsável pelo Grupo Equipa de Atletismo 
da Escola Joaquim Magalhães.
 
CF: Que conselhos pode deixar para os pais de 
todos os miúdos que querem praticar atletismo 
de competição?
JSU: Quando queremos que um filho nosso pratique 
uma determinada modalidade penso que devemos 
ter em conta alguns fatores:
Desde logo, a criança/jovem é que deve escolher a 
modalidade a praticar e não os pais. A vida de des-
portista exige muitos sacrifícios, temos de fazê-los 
por gosto e não por obrigação.
Ter em mente que o clube a representar não é im-
portante. O atletismo é um desporto individual e o 
fulcro de tudo é o treinador. Escolher um treinador 
com formação (cédula profissional de treinador 
atualizada) ou um professor de Educação Física. 
Treinar não é só diversão, é também agressão ao 
organismo. Só alguém com formação académica, 
profissional e moral adequada deve interferir com a 
saúde dos nossos filhos.
Deixe o seu filho divertir-se no desporto que es-
colheu. Dar o seu melhor e divertir-se devem ser 
os únicos dois objetivos no início da carreira des-
portiva de um jovem. Ganhar deve ser uma con-
sequência do trabalho realizado, nunca um ob-
jetivo. 
Apoie incondicionalmente o seu filho/a no des-
porto que escolheu. É essa a função dos pais, mas 
faça o mesmo no que diz respeito à vida escolar. 
Desporto e bons resultados escolares devem ca-
minhar de mão dada. É possível conciliar os es-
tudos, em qualquer fase em que estes se encontrem, 
com o desporto. É uma questão de gestão do tempo 
e vontade para prescindir das coisas que não são 
necessárias. Temos vários exemplos de atletas que 
têm uma carreira internacional no atletismo e que 
simultaneamente se licenciaram em medicina. 
Temos de impedir que os jovens abandonem o des-
porto precocemente. O desporto a “sério” inicia-se 
com a vida adulta, até aí estivemos só a preparar/
ensinar o jovem para ter mais hipóteses de sucesso 
no futuro. Finalmente, o desporto ensina valores 
para a vida. Organização, método, abnegação, 
gestão do tempo, espírito de equipa e sacrifício, 
saber ganhar, saber perder, confrontar-se com os 
seus limites e treinar para superá-los, etc. Identi-
fique-os, reforce-os em casa junto dos seus filhos e 
pratique-os dando o exemplo.
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MUNICíPIO JÁ INVESTIU
MAIS DE 4 MILHõES NO COMBATE
À CRISE E RETOMA DA ECONOMIA
Autarquia tem vindo a implementar medidas que permitam ajudar a garantir a segurança e 
saúde pública mas também o apoio de empresas, movimento associativo e famílias do
concelho, sem esquecer os mais fragilizados 

Perante o surgimento de um surto pandémico de di-
mensão e duração desconhecidas, o Município apre-
sentou, logo em abril de 2020, o programa “Faro 
Consigo”, um primeiro pacote de medidas que visava 
responder às solicitações das autoridades para 
conter a crise sanitária e, simultaneamente, conter 
os graves prejuízos económicos e sociais que come-
çaram então a assolar o concelho e o País. Desde aí, 
a crise provocada pela pandemia por covid-19 não 
deu tréguas e a Autarquia já investiu, por isso, 
mais de 4 milhões de euros para reforçar estas 
medidas e apoiar famílias, empresas e movimento 
associativo. 
Desse conjunto de medidas, parte significativa foi ca-
nalizada para o combate ao surto e apoio às autoridades 
e unidades de saúde, através da aquisição de equipa-
mentos de proteção ou outros materiais de adaptação 
às restrições vigentes, higienização e desinfeção do 
espaço público, entre outras ações urgentes.

Por outro lado, a Autarquia procurou também a apli-
cação de iniciativas que aportassem um importante es-
tímulo à recuperação económica do concelho, nomea-
damente através de medidas como a suspensão tem-
porária do pagamento de parquímetros, da redução do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 2021 para 
0,35%, da isenção do pagamento de derrama para em-
presas com volume de negócios inferior a 150 mil euros 
ou com a campanha “Faro Somos Todos”, que já gerou, 
até ao início de 2020, compras diretas no comércio local 
no valor de mais de 2 milhões de euros.
Tendo em conta o agravamento gradual da crise pro-
vocada pela pandemia, o Município de Faro procurou 
também desde logo garantir um reforço do apoio ao as-
sociativismo (916.300€) e – de forma direta ou através 
do trabalho em rede com os vários parceiros sociais do 
concelho – um conjunto de apoios que permitissem mi-
nimizar situações de carência existentes entre a popu-
lação do concelho. 

INVESTIMENTO PARA CONTER CRISE SANITÁRIA 
Uma primeira linha de ação do Município passou 
por uma resposta imediata à crise sanitária, através 
de medidas como a instalação do Posto de Coor-
denação da Proteção Civil Municipal na Biblioteca 
Municipal, a preparação de instalações municipais 
para acolhimento de comunidades identificadas 
para quarentena ou a compra e doação de ventila-
dores e equipamentos de proteção individual (EPI) 
no âmbito da aquisição efetuada pela AMAL - Co-
missão Intermunicipal do Algarve. 
A limpeza e desinfeção contínua do espaço público foi 

também uma prioridade da autarquia, bem como a en-
trega de EPI (máscaras e viseiras) a todas as respostas so-
ciais do concelho e o investimento em respostas hospita-
lares de retaguarda para apoio ao Centro Hospitalar Uni-
versitário do Algarve (CHUA).
Também a adaptação de instalações e de equipa-
mentos de trabalho para garantir maior segurança 
a profissionais e utentes implicou um forte inves-
timento municipal. Noutro âmbito, o Município ad-
quiriu e entregou ao Centro de Saúde de Faro quatro 
bicicletas elétricas para apoios domiciliários.

MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA
Desde março de 2020 que o Município tem vindo a 
aplicar medidas de apoio à recuperação económica do 
concelho. Uma delas foi a suspensão da obrigação de 
pagamento da renda nos contratos de arrendamento 
dos espaços municipais abrangidos pelo encerramento 
decorrente das restrições motivadas pelo covid-19 
- medida que se traduziu em ganhos para os opera-
dores de 19.132,98€. A mesma suspensão referente aos 

operadores do Mercado Municipal significou uma perda 
de 31.365,48€ e a suspensão da cobrança de taxas rela-
tivas à ocupação do espaço público até 19 de agosto uma 
perda de 47.131,85€. A Câmara decidiu ainda reduzir 
o IMI urbano em 2021 para 0,35% (num ganho para 
as famílias de cerca de 1.000.000€) e a isenção de 
derrama para empresas com volume de negócios in-
ferior a 150 mil euros (450.000€). 

MAIS DE
4.000.000€
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AUTARQUIA REFORÇOU MALHA DE APOIOS SOCIAIS

Uma das grandes preocupações do Município foi 
tentar conter os efeitos sociais da crise pandémica, 
que deixaram e vão continuar a deixar marca no 
concelho e no País. Assim, a Autarquia imple-
mentou várias medidas para tentar reforçar a malha 
de apoios sociais, tanto de forma direta, como 
através do aumento de apoios a parceiros sociais 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS), com quem foi intensificado o trabalho em 

rede. Entre outras medidas, a Autarquia estabe-
leceu vários protocolos com entidades do concelho 
para apoio à saúde e apoio alimentar a pessoas ca-
renciadas ou sem abrigo, forneceu de refeições es-
colares a alunos com escalão A e B da Ação Social 
Escolar, intensificou o processo de atribuição do 
cartão Abem e a implementação do programa de 
teleassistência domiciliária, promoveu a aquisição 
e entrega de cabazes de alimentação e vales de 

PRESIDENTE DA CÂMARA ANALISA IMPACTO DO COVID-19 EM FARO
Correio de Faro: Como está a situação pandémica 
no concelho?
Rogério Bacalhau: Neste momento ainda há alguns 
focos de perigo, mas a situação está bastante melhor 
do que há algumas semanas. Este decréscimo é fruto 
do confinamento, claro, mas também do acréscimo 
de responsabilidade dos farenses que se estão a 
aperceber cada vez mais que o êxito no controlo da 
pandemia depende, em grande medida, da adoção 
de comportamentos responsáveis.

CF: Como estamos de vacinas em Faro?
RB: Sinceramente, é difícil saber. Eu e todos os au-
tarcas, infelizmente, embora os tenhamos pedido, 
não temos dados precisos nem atualizados sobre 
a campanha de vacinação. A Câmara fez o que lhe 
competia que era criar um centro municipal de va-
cinação (ver última página) e apoiar logisticamente 
todos os serviços de saúde para que esta seja uma 
campanha de larga escala e com sucesso. Desejo ar-
dentemente que assim seja.

CF: E qual tem sido o papel da Câmara no aspeto 
sanitário?
RB: Há um ano que estamos a colaborar com tudo 
aquilo que nos é pedido e temos feito um investi-
mento bastante avultado para corresponder. Do-
támos todas as instituições de máscaras e equi-
pamentos de proteção e fizemos os planos de con-
tingência a todas as que nos solicitaram. Dotámos 

todas as casas comerciais, escolas e instituições 
com doseadores de álcool gel. Para além disso for-
necemos camas às unidades hospitalares, venti-
ladores (via AMAL), carros e bicicletas elétricas e 
outros equipamentos e criámos respostas de re-
taguarda nos pavilhões desportivos do concelho. 
E finalmente, fizemos muitas campanhas de sen-
sibilização e comunicação para que todos perce-
bessem a importância de adotarmos comporta-
mentos adequados ao momento que estávamos 
a atravessar. Em tudo isto devemos ter investido 
qualquer coisa como um milhão de euros.

CF: E depois veio a questão social…
RB: Sim. A Câmara fez um investimento grande, 
é certo, mas foi sobretudo uma catalisadora da 
vontade generosa de toda a sociedade civil, o que 
inclui instituições e associações, empresas, paró-
quias e milhares de cidadãos a título individual. 
Todos juntos temos conseguido levar alimen-
tação, teto condigno, cuidados de saúde e apoio a 
quem necessita. Enquanto precisarem de nós aqui 
estaremos e não deixaremos ninguém para trás.

CF: Que cuidados lhe merece a economia local?
RB: A obra de recuperação da economia do con-
celho não pode ser apenas da Câmara. Ela depende 
acima de tudo da capacidade de resistência dos 
nossos empresários e das suas equipas. Pela nossa 
parte, tentamos ajudar a manter a dinâmica. Temos 

mais empreitadas para gerar mais emprego e negócio, 
compramos cada vez mais no mercado local pagando 
bem e a horas e implementamos campanhas de su-
cesso como o “Faro.Somos Todos”, injetando mais de 
100 mil euros na economia local. Ao mesmo tempo, 
suspendemos o pagamento de taxas e licenças, de 
algumas rendas, não cobrámos parquímetros, bai-
xámos novamente o IMI e suspendemos a derrama. 
Tudo junto, foram mais de 2 milhões investidos, mas 
que darão retorno pois acho que os farenses vão dar 
a volta por cima e reencontrar-se com o caminho de 
sucesso que estavam trilhando.

compras a famílias carenciadas, atribuiu um apoio su-
plementar ao Banco Alimentar para aquisição de bens 
e entrega a famílias carenciadas e garantiu um paga-
mento de 1,5€ por almoço (cinco almoços por semana) 
a famílias com filhos com apoio social escolar, através 
da atribuição de vales de refeição. Simultaneamente, 
foram igualmente reforçados os apoios a instituições 
como o Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 
(MAPS), à Re-food Faro, à Associação de Proteção à 
Rapariga e à Família (AIPAR), Fundação Algarvia de 
Desenvolvimento Social, entre outras. 
No caso da Re-food, e tendo em conta o aumento 
do número de pedidos de apoio que passou a ter ao 
longo de 2020, o Município de Faro adquiriu, em de-
zembro, e cedeu através de protocolo de comodato, 
assinado em março, um novo espaço que passou a 
funcionar como centro de operações desta insti-
tuição. Ao todo, esta cedência representou um in-
vestimento de perto de 140 mil euros (110 mil euros 
pela aquisição e 29 mil euros em obras de adaptação 
do espaço – ver mais na página 16).
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28 MILHõES DE EUROS PARA REALOJAR
205 FAMíLIAS CARENCIADAS

O Município de Faro vai ter cerca de 28 milhões de 
euros para materializar um programa de construção 
de habitação social e a custos controlados, a imple-
mentar nos próximos quatro anos, ao abrigo do pro-
tocolo com o Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana (IHRU), aprovado no passado dia 1 de feve-
reiro em reunião de câmara.
O mecanismo de acesso a estas verbas é o Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação (1.º Direito), um pro-
grama estatal que tem como objetivo promover o di-

Protocolo com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) foi aprovado no passado dia 1 de fevereiro em Reunião de Câmara

APOIO AO MAPS PARA ALOJAMENTO TEMPORÁRIO

A Câmara de Faro aprovou no dia 1 de fevereiro um con-
junto de apoios ao Movimento de Apoio à Problemática 
da Sida de Faro (MAPS), no sentido de assegurar a viabi-
lização do projeto de apartamentos partilhados para ha-
bitação temporária para cidadãos que estão em situação 
de sem-abrigo. 
Intitulado “TMN – Tua, Minha, Nossa”, o projeto, proto-
colado com a Segurança Social e com o Município, con-
siste na preparação de dois apartamentos partilhados 
para acolhimento temporário de 10 pessoas nestas duas 

habitações. Para esse fim, a Câmara aprovou igual-
mente a cedência de um apartamento municipal, de 
tipologia T3, sito na Av. Cidade Hayward. A cedência 
assume a forma de um contrato de comodato e terá 
a duração de um ano, ficando este apartamento a ser 
gerido pelo MAPS. 
A Câmara irá também custear o arrendamento de um 
segundo apartamento, com a mesma tipologia, para 
reforço desta medida. O valor deste apoio cifra-se em 
6.240 euros para 2021 e cobre todas as despesas com 

reito a uma habitação condigna e que se enquadra 
na Estratégia Local de Habitação de Faro, instru-
mento aprovado em Assembleia Municipal em 26 
de novembro de 2018.
O valor total do investimento é de 27.996.789,37 
euros, com uma comparticipação não reembolsável 
do IHRU de 11.939.725,43 euros. 
O restante financiamento será realizado através da 
contração de um empréstimo bancário bonificado, 
de 15.278.408,01 euros, e de verbas próprias do 

Município de cerca de 800 mil euros.
No âmbito deste acordo e da execução no terreno 
do programa 1.º Direito, está prevista a cons-
trução de 205 fogos sendo que 49 são destinados 
ao realojamento dos pescadores da Praia de Faro 
e os restantes a famílias carenciadas do con-
celho. Paralelamente a este processo, a Câmara 
tem já em marcha também a tramitação tendente 
à construção e venda de 90 fogos de habitação a 
custos controlados.

rendas e caução.
Para além disto, a Câmara aprovou, ainda por una-
nimidade, a atribuição ao MAPS de Faro de um apoio 
financeiro de 10.377,23 euros, destinado à execução 
de obras de adaptação no apartamento municipal e 
aquisição de equipamentos para ambos os imóveis, 
no âmbito do projeto TMN – Faro.
Recorde-se que em junho do ano passado, o Muni-
cípio assinou outro protocolo com o MAPs com vista 
à criação de um equipamento social para alojamento 
temporário de pessoas em situação de sem-abrigo.
Para o efeito, foram cedidos, pela Direção Regional 
de Agricultura e Pescas do Algarve, os edifícios de-
nominados por luso-alemão e o imóvel contíguo, de-
nominado por ex-Laboratório de Apoio à Produção 
Vegetal, localizado em Braciais, Patacão.
Este alojamento temporário – situado em edi-
fícios pertencentes à Direção Regional de Agri-
cultura e Pescas do Algarve, atualmente em 
obras de adaptação - poderá vir a ter capacidade 
para acolher até 49 pessoas: 30 lugares para alo-
jamento de emergência, dos quais 20 destinados 
a alojamento temporário.
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“FARO. SOMOS TODOS” CONTINUA ATÉ FINAL DE JUNHO

Perante um balanço muito positivo da campanha “Faro 
.Somos Todos”, o Município de Faro, em parceria com 
as associações parceiras, voltou a reforçar o programa 
para continuar a apoiar o comércio local. Esta ini-
ciativa, que só de 24 de novembro a 6 de janeiro, já fez 
circular mais de 2 milhões de euros pelos 270 estabele-
cimentos aderentes, vai agora ser prolongada até dia 30 
de junho com uma nova dinâmica. 
Com a alteração da campanha, que consiste numa ação 
de economia circular que pretende beneficiar consumi-
dores e empresários (comércio, serviços locais e restau-
ração), os sorteios de vouchers de compra são “substi-
tuídos” por vouchers de desconto de 15 por cento para 
utilização nos estabelecimentos aderentes.
Por cada 50€ de valor acumulado de faturas de 
compras efetuadas no comércio aderente, o consu-
midor terá direito a um vale de desconto no valor de 
€7,50 para descontar em quaisquer outros estabeleci-
mentos aderentes. Para perfazer o montante de 50€, 
poderá apresentar mais do que uma fatura mas cada 
uma deverá ter um valor mínimo de 5€ e um valor 
máximo de 500€.
O cliente deve apresentar as faturas com NIF e iden-
tificação na loja “Faro. Somos Todos”, localizada na 
Rua do Lethes, em Faro, de segunda a sexta feira, das 
10h00 às 18h00, e sábados, das 11h00 às 13h30.

Campanha que já fez circular mais de 2 milhões de euros nos estabelecimentos conta agora com uma nova dinâmica

“FARO. SOMOS TODOS” EM NúMEROS
Iniciativa contabiliza com cerca de 275 estabelecimentos aderentes;
Foram entregues cerca de 7 mil brindes na roda da sorte; 
Aproximadamente 12 000 pessoas visitaram a loja da iniciativa;
Até ao momento, foram realizados 6 sorteios (5 com 200 prémios num valor de 10 mil euros e o primeiro, com 400 prémios no valor de 20 
mil euros). O montante total aplicado foi de 69.700 euros - dois cupões, um de 100€ e outro de 200€, foram considerados inválidos;
Foram entregues, até 6 de janeiro, cerca de 200 mil cupões. Tendo em conta que cada cupão era entregue por compras superiores a 10€, 
esse número corresponderá a vendas no comércio local em mais de 2 milhões de euros;
Nova dinâmica da campanha irá aplicar um desconto direto em todas as segundas compras de 15 por cento e representará um investi-
mento suplementar de 150 mil euros, com impacto superior a 1 milhão de euros; 
O Município atribuiu cerca de 4.400 vales de compras no valor de 15 euros dirigidos para todos os alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo 
do concelho, num investimento de 66.000 euros.

Como forma de apoiar a economia local (restauração 
e comércio de bens alimentares) durante o período de 
confinamento decretado pelo Governo, o Município 
de Faro garantiu, até dia 18 de abril, a entregas de re-
feições, bens alimentares e produtos farmacêuticos ao 
domicílio. 
Esta medida, que tinha sido acionada no final de 
novembro - quando foi decretado o recolher obri-
gatório impedindo a restauração e restantes esta-

belecimentos de bens alimentares do concelho de 
exercer a sua atividade normal aos fins de semana 
- foi articulada diretamente entre os estabeleci-
mentos e os prestadores dos serviços de entregas, 
neste caso, a Rotáxi e a plataforma “Comidas.pt”. 
Ao todo, mais de 50 estabelecimentos do con-
celho - entre restauração, estabelecimentos de 
produtos alimentares e farmácias - beneficiaram 
de serviço.

AUTARQUIA
gARANTIU
ENTREgAS
AO DOMICíLIO
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TERCEIRA CIRCULAR AVANÇA
COM LIgAÇÃO EN2 / ESTRADA DA PENHA

BOAS CONTAS PERMITEM MAIS INVESTIMENTO:
SALDO DE GERÊNCIA DE 2020 UTILIZADO PARA MELHORIAS NO ESPAÇO PúBLICO EM 2021

Os bons resultados alcançados em 2020 permitiram incorporar agora, para investimento, uma verba de aproximadamente 11,5 milhões 
de euros (ver página 18). Damos a conhecer as principais intervenções a avançar na sequência desta revisão orçamental. 

Depois da Variante a Faro, que retirou do centro 
da cidade mais de 25 mil viaturas, a designada 
Terceira Circular a Faro será o próximo e estru-
turante investimento a realizar no domínio das 
acessibilidades, criando uma via de circulação ex-
terior à cidade entre a sua entrada nascente e, no 

extremo poente, as Pontes de Marchil. O projeto 
pretende para já dar continuidade ao troço já 
existente da Avenida 25 de Abril, junto à EN2, 
de forma a criar a sua conexão com a Estrada da 
Penha, através de uma rotunda.
Os trabalhos compreendem, para além de inter-

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DO MOINHO DA PALMEIRA
–CICLOVIA URBANA DE FARO
Outra das artérias cruciais a ser já requalificada é a 
Estrada Moinho da Palmeira – Ciclovia Urbana de 
Faro.  A obra consistirá na repavimentação da via e 
calçada e marcação rodoviária, bem como a implan-
tação de mais uma ciclovia que passa assim a compor 
a rede de ciclovias de Faro, que já se estende até à 
Praia de Faro. O valor base é de 404.301 euros e o 
procedimento está em fase de receção de propostas.

REQUALIFICAÇÃO DA AV. ALMEIDA CARRAPATO
(ENTRE ROTUNDA HOSPITAL E RUA REITOR TEIXEIRA gUEDES)
Esta intervenção dá continuidade aos tra-
balhos já realizados entre a rotunda da estrada 
de Olhão e a rotunda do Liceu. Encontra-se 

em fase de adjudicação, prevendo-se o seu ar-
ranque nas próximas semanas. O investimento 
previsto é de cerca de 110 mil euros.

venções no tramo existente, trabalhos nos 
acessos pedonais às Ruas António Gedeão 
e Rua da Amendoeira, bem como ao Bairro 
Mendonça. A empreitada encontra-se adju-
dicada a José de Sousa Barra & Filhos, Lda., 
por 803.268 euros.
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MONTENEgRO: ARTÉRIA FULCRAL É REQUALIFICADA
À medida que os trabalhos da Rua Bento de Jesus 
Caraça entram na fase mais decisiva, a autarquia de-
senvolve já o procedimento para requalificação da 
Rua Dr. Egas Moniz. Trata-se de cerca de um quiló-
metro de recuperação e alargamento das faixas de cir-
culação para carros e peões. O investimento será de 
aproximadamente 781 mil euros.

Depois das Mouras Velhas, Pé da Cruz e São 
Pedro, é a vez do emblemático Largo da Pal-
meira e arruamentos contíguos conhecerem 
uma intervenção profunda de requalificação, 
para tornar toda a zona mais arranjada e 
bonita, confortável para peões e apelativa 
para quem nos visita e cá quer investir. O in-
vestimento camarário será da ordem dos 500 
mil euros, com mais cerca de 21 mil já com-
prometidos para trabalhos de arqueologia. Os 
trabalhos deverão começar a seguir ao verão.

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FERREIRA DE ALMEIDA

RUA DO OUTEIRO
(CONCEIÇÃO E ESTOI) SERÁ RENOVADA
Ainda com verbas do saldo da gerência de 2020, a 
autarquia prepara-se para fazer mais um inves-
timento na reconversão das vias de circulação 

PARQUES INFANTIS
VÃO SER RENOVADOS

Encerrados e algo degradados devido à Covid-19, os 
parques infantis da cidade vão finalmente ser reabi-
litados. O investimento está em lançamento procedi-
mental e levará o Município a um investimento su-
perior a 150 mil euros.

ARRANJO DA ESTRADA
DA ESPARgUEIRA (ESTOI)

Em concurso. 201 mil euros.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA
DE LOULÉ (SANTA BÁRBARA DE NEXE)

Em concurso. 246 mil euros.

da União das Freguesias de Conceição e 
Estoi. Trata-se da Rua do Outeiro, um iti-
nerário com mais de 1800 metros entre o 

sítio dos Caliços e a Conceição de Faro, cuja 
completa requalificação implicará um in-
vestimento de 440 mil euros.
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Arrancaram em abril as obras de construção do 
Centro Cultural e de Inovação de Bordeira, na fre-
guesia de Santa Bárbara de Nexe. Esta empreitada 
vai implicar um investimento da autarquia de 
1.418.327 euros e foi adjudicada à empresa Martins 
Gago & Filhos, Lda. Finda a obra, Bordeira vai ter 
o tão sonhado edifício de âmbito cultural e re-
creativo, com os museus da Pedra e Acordeão, e o 
renovado compromisso de todos de continuarmos a 
promover e a divulgar a identidade desta povoação, 
através de manifestações artísticas no âmbito da 
música, teatro e trabalhos de cantaria. No espaço 
exterior, haverá um espaço destinado a bar, uma 
esplanada, e uma área destinada à exposição de 
peças de cantaria de maior porte.

EspAçO púbLIcO

OBRAS EM CURSO
ARRANCOU A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BORDEIRA

AUTARQUIA PREPARA UMA NOVA VIDA
PARA O CELEIRO DE SÃO FRANCISCO

Há muitos anos que a Câmara tentava pôr cobro à 
degradação do Celeiro de São Francisco, edifício no-
tável do século XVIII. Agora, após generosa doação 
da Doutora Maria Rita Ramalho, este edificado de 
grande significado para a memória coletiva farense 
poderá conhecer uma nova vida, após a obra em curso 
adjudicada à empresa Ambartrans, Transportes Lda, 
no montante de 51.715 euros. Na sequência desta 
intervenção, serão ainda realizadas obras de repa-
ração do logradouro, num valor aproximado de 30 
mil euros. O futuro do imóvel, que é parte integrante 
do roteiro cultural da cidade, passará pela sua utili-
zação como espaço de apoio à cultura e património 
histórico do concelho.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA BENTO DE JESUS CARAÇA
EM MONTENEgRO JÁ ARRANCARAM
Está cada vez mais avançada a obra de “Requa-
lificação da Rua Bento Jesus Caraça e Rotunda, 
no Montenegro”, Esta significativa obra, en-
tregue à empresa algarvia José de Sousa Barra & 
Filhos, Lda, consiste num conjunto de melhorias 
ao nível das condições de acessibilidade rodo-
viária e pedonal. A intervenção tem valor total 
de 506.978,81 euros e, se tudo correr dentro da 
normalidade, deverá estar concluída durante o 
mês de agosto.

SABIA QUE a EB1 de Estoi vai ter um refeitório requalificado? (ver mais na página 18)



EspAçO púbLIcO13

TRABALHOS DE REQUALIFICAÇÃO DA ALAMEDA
EVOLUEM A BOM RITMO

Está a correr bem a empreitada de re-
qualificação da Alameda João de Deus, 
intervenção que arrancou no passado 
mês de dezembro, após adjudicação à 
empresa Martins Gago & Filhos, Lda., 
pelo montante de 736.431 euros. Com 
os trabalhos em curso, pretende-se 
dar uma nova vida a um dos mais icó-
nicos jardins públicos do nosso País e 
que clamava por uma requalificação 
há dezenas de anos.

MATA DO LICEU VAI SER REQUALIFICADA
Estão quase a começar os trabalhos 
de requalificação da Mata do Liceu. 
A obra será levada a cabo pela em-
presa Arquijardim, S.A, e deverá estar 
pronta até final do ano. Para tanto, 
o Município investe o montante de 
1.049.140,87 euros.

REQUALIFICAÇÃO DO LARgO DO PÉ DA CRUz
AVANÇA PARA A FASE FINAL

Decorre a todo o vapor a obra de requalificação 
do Largo do Pé da Cruz. A obra está adjudicada 
à JEVOP Construções, S.A, pelo valor total de 
337.980 euros e com ela a autarquia está a re-
formular este largo histórico, tornando-o mais 
aprazível para os moradores, transeuntes e vi-
sitantes. Pretende-se ainda valorizar a zona 
comercial, potenciando a procura dos restau-
rantes e demais negócios. Salvo imponderável, 
teremos inauguração em maio deste ano.

REPARAÇÃO DO PASSADIÇO NASCENTE DA PRAIA DE FARO
Tem mais de 20 anos de vida e, apesar da 
notável resistência ao tempo, aos rigores 
do clima e, acrescente-se, a alguns maus 
tratos, a autarquia decidiu que está na 
hora de se reparar o passadiço nascente 
da Praia de Faro (Barrinha).
Para tanto, está lançado procedimento 
para fornecimento e colocação de pas-
sadiço em deck. O investimento, a con-
cretizar até ao verão, será de aproxima-
damente 130 mil euros.
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Duas grandes esculturas de cavalos-marinhos 
da autoria do artista Bordalo II foram inau-
guradas no dia 9 de abril em Faro. Uma delas 
situa-se no depósito de água do renovado 
Parque de Campismo da Praia de Faro e a outra 
num dos edifícios do Campus de Gambelas da 
Universidade do Algarve (UAlg). Além de em-
belezar os dois espaços, o objetivo é comum: 
alertar para o estado de conservação deste 
símbolo da Ria Formosa.
Criadas pelo artista plástico Artur Bordalo, co-
nhecido como Bordalo II ou Bordalo Segundo (neto 
do pintor Artur Real Chaves Bordalo da Silva, co-
nhecido como Bordalo), a partir de um convite do 
Município de Faro e da UAlg, estas peças foram ela-
boradas a partir de lixo e desperdício, parte dele re-
colhido na própria Ria Formosa.

Intervenções do artista plástico construídas a partir de lixo e desperdício
alertam para a preservação de espécie ameaçada na Ria Formosa 

CAVALOS MARINHOS DE BORDALO II
DÃO COR A PARQUE DE CAMPISMO E UNIVERSIDADE

“É importante quando se faz uma obra de arte 
na rua ou uma intervenção artística que, para 
além da parte estética e de ter cores e formas 
que possam ser agradáveis à vista, que pos-
samos ter uma  mensagem e fazer parte ativa na 
luta pela chamada de atenção relativamente às 
espécies em via de extinção e destruição do pa-
trimónio natural, neste caso o cavalo marinho”, 
explicou Bordalo II, na cerimónia de inaugu-
ração do cavalo marinho do renovado Parque 
de Campismo.
Também o presidente da Câmara de Faro, Ro-
gério Bacalhau, destacou a importância de “uma 
obra que se tornará icónica no espaço renovado 
do Parque de Campismo, pela ligação da arte 
urbana ao ambiente e à Ria Formosa e à defesa 
de um animal que é um dos seus símbolos”.

QuEM é BORDAlO II?
Neto do artista plástico conhecido como Bordalo, 
Artur Bordalo nasceu em Lisboa em 1987. Começou 
pelo “graffiti”, antes de começar a desenvolver o tipo 
de trabalho pelo qual se tornou conhecido: instalações 
e esculturas feitas com recurso a lixo e desperdí-
-cios. No âmbito da sua série de trabalhos “Big Trash 
Animals”, tem espalhado em vários pontos do mundo 
grandes esculturas coloridas de animais (muitos deles 
em vias de extinção) feitas com este tipo de mate-
riais, aliando a vertente artística inovadora e também 
a preocupação ecológica e de alerta para o consumo 
excessivo e elevada produção de lixo. Agora, depois 
de espaços públicos em cidades como Lisboa, Es-
tarreja, Loures, Vila Nova de Gaia ou Covilhã, 
também Faro já conta agora com obras deste con-
ceituado artista plástico.
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Dino d’Santiago, Júlio Resende, Nuno Guerreiro,
Viviane e  Zé Eduardo são os embaixadores do 
evento, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de junho

Faro, cidade candidata a Capital Europeia da 
Cultura 2027, vai transformar-se na Capital 
da Música em Portugal, com a realização da 
primeira edição do “South Music”, nos dias 15 
e 16 de junho de 2021. O evento, que vai ter 
como embaixadores Dino d’Santiago, Júlio Re-
sende, Nuno Guerreiro, Viviane e Zé Eduardo, 
músicos consagrados com fortes ligações ao 
Algarve, vai incluir ações de formação, ca-
pacitação de projetos musicais, “showcases”, 
“networking” e conferências.
Para se candidatarem ao “South Music”, os ar-
tistas, a solo ou em banda, deverão cumprir 
alguns requisitos, nomeadamente apresentar 
criações originais e ser algarvios ou residentes 

no Algarve, sendo valorizada a ligação dos pro-
jetos a Faro. 
Os projetos serão avaliados por um painel de 
júri constituído pelos jornalistas Inês Meneses 
e Rui Miguel Abreu; pelo animador de rádio 
Fernando Alvim; pelo diretor do Teatro das Fi-
guras Gil Silva; pela promotora, agente, ma-
nager e presidente da direção da APEFE (Asso-
ciação de Promotores de Espetáculos, Festivais e 
Eventos) Sandra Faria; pelo compositor, músico 
e produtor Renato Júnior; por Paulo Silva, pro-
gramador do Festival Med e do Cine-teatro Lou-
letano; e por Nuno Silva, presidente da AMAEI 
(Associação Profissional de Músicos Artistas e 
Editoras Independentes em Portugal). 

Os projetos selecionados terão oportunidade de se 
apresentar em formato “showcase” aos participantes 
no “South Music” e frequentar ações de formação pre-
paratórias, em áreas fulcrais para o desenvolvimento 
do seu percurso artístico.
Após o evento, o “South Music” continuará como uma 
plataforma, que servirá para alojar vídeos, áudios, in-
formações e contactos das bandas participantes, funcio-
nando como agregador de conteúdos e veículo de comu-
nicação com a indústria musical. 
O “South Music” é uma iniciativa da Câmara Municipal 
de Faro, Teatro Municipal de Faro e Faro 2027. Mais in-
formações sobre o evento ou inscrições podem ser feitas 
no sítio www.southmusic.eu ou através do e-mail info@
southmusic.eu .

SOUTH MUSIC VAI TORNAR FARO CAPITAL NACIONAL DA MÚSICA

BIENAL BOCA TRAZ gUS VAN SANT A FARO
O Teatro das Figuras será um dos pontos de pas-
sagem da edição de 2021 da bienal BoCA, um 
evento cultural que vai decorrer entre 3 de se-
tembro e 17 de outubro e que vai trazer a Faro, 
entre outros, um projeto de Gus Van Sant.
A estreia mundial da peça “Andy”, deste rea-
lizador norte-americano, é a primeira grande 
confirmação da 3ª edição do BoCA, cujo tema é 
“Prove you’re human”. 
Este é um espetáculo inspirado em Andy Warhol 
e marca a estreia deste realizador na escrita e 

criação de palco. Com uma equipa artística por-
tuguesa, o elenco é composto por adolescentes e 
jovens, e a direção musical cabe a Paulo Furtado 
(“The Legendary Tigerman”). Além do Teatro 
das Figuras, esta peça será apresentada no Teatro 
D. Maria II, em Lisboa. A programação completa 
do BoCA vai decorrer em Lisboa, Almada e Faro. 
Também está confirmada a presença na bienal 
de Grada Kilomba, de Andreia Santana e de um 
projeto que celebra 100 anos de Joseph Beuys.
Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de 

Faro, considera que “receber este importante momento 
de encontro e partilha das artes é motivo de satisfação, 
porque é sinal que cada vez mais o sul, e Faro, em parti-
cular, estão a produzir resultados num caminho de mais 
e melhor produção artística”.
Produzido em parceria estratégica com a Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Almada e a 
Câmara Municipal de Faro, o programa da bienal BoCA 
2021 é financiado pela Direção-Geral das Artes/Minis-
tério da Cultura, pela Fundação Calouste Gulbenkian e a 
pela Fundação Millennium BCP.

AUTARQUIA APOIA ARTISTAS
O Município de Faro continua a implementar 
medidas de apoio à cultura e aos artistas. A ini-
ciativa mais recente é o “Faro Música na Rua”, 
um projeto de apoio a músicos da região, nomea-
damente DJ’s e artistas de música tradicional e 
popular, com concertos transmitidos em direto 
no canal de Facebook e YouTube da autarquia a 
partir de vários pontos do concelho.
Esta é uma das iniciativas inseridas nas me-

didas do Município de Faro para apoio às ativi-
dades afetadas pela pandemia, em particular os 
agentes culturais. Assim, além do “Faro Música 
na Rua” e do Programa de Apoio ao Associati-
vismo Cultural, a Autarquia continua a dina-
mizar o programa “Emergente” e o “Bandas ao 
Figuras” (que contam com uma segunda edição 
em 2021). O “Emergente” consiste num pro-
grama de residências artísticas dirigido a quem 

trabalha no âmbito das artes performativas e artes plás-
ticas ou visuais, cujo resultado será apresentado em 2022 
no Teatro das Figuras, nos espaços expositivos do Muni-
cípio ou seus parceiros, em espaço público ou em inicia-
tivas organizadas pela autarquia. O ciclo “Bandas ao Fi-
guras” permite a realização de concertos no palco e com 
os meios deste grande auditório e, ainda, a transmissão 
em streaming através das plataformas digitais do Teatro 
das Figuras e do Município de Faro.
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O presidente da Câmara de Faro assinou no dia 22 de março o pro-
tocolo de comodato para cedência de novas instalações à Re-food Faro. 
O espaço, situado na Rua de Santo António do Alto, foi adquirido pela 
autarquia com o objetivo de criar melhores condições para que a Re-
-Food Faro possa desenvolver o apoio aos seus utentes e ter melhores 
condições para aumentar a capacidade de resposta social à população 
do concelho. A fração, com uma área de 130,30 metros quadrados, fun-
ciona agora como base operacional, logística e administrativa da insti-
tuição, mantendo-se as anteriores instalações, com menos de metade 
da área das novas, como um espaço de apoio. “A Re-Food Faro é, desde 
o primeiro minuto, um exemplo de solidariedade, apoio e altruísmo e 
esperamos por isso que as novas instalações permitam agora ampliar 
a sua ação e o enorme impacto que têm na vida de tantas famílias do 
concelho”, referiu o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, 
após a assinatura do contrato.

RE-FOOD JÁ APOIA MAIS
DE 370 PESSOAS EM FARO

Pouco mais de três anos depois da 
sua criação, o movimento Re-food 
chegava também a Faro, a 1 de se-
tembro de 2014, com a criação de um 
núcleo local constituído por um grupo 
de cidadãos. Em 2016, inaugurou o 
seu centro de operações na baixa da 
cidade, mas o maior desafio deste 
núcleo estaria, no entanto, reservado 
para o ano passado: com a crise pro-
vocada pela pandemia, o núcleo, que 
tinha pouco mais de 100 beneficiários 
em março de 2020, passou a apoiar, 
um ano depois, mais de 370 pessoas.
“O primeiro desafio foi o choque, em 
março de 2020, quando entra o pri-
meiro confinamento e os restaurantes 
fecham todos, nós estávamos a tra-
balhar com cerca de 70 restaurantes e 
tínhamos mais de 100 pessoas que de-
pendiam de nós e de repente ficámos 
sem comida”, conta Carlos Reis, vice-
-coordenador da Re-food Faro. 
“Não tendo excedentes de restau-
rantes, começámos a fazer cabazes 
alimentares, com recurso a parcerias 
muito importantes, nomeadamente 
com o Banco Alimentar contra a Fome 
e com a Câmara Municipal, e não po-
dendo ter mais de 100 pessoas a ir à 
Re-Food buscar comida, passámos a 
fazer entregas em casa das pessoas”, 
explica Carlos Reis.
Simultaneamente, a Re-Food rea-
lizou então várias obras de adap-
tação do espaço, com introdução de 

Impacto da pandemia mais do que triplicou número de pessoas
apoiadas pelo núcleo do movimento em Faro, que conta agora
com novo centro de operações cedido pelo Munícipio

um acrílico e de outras medidas de 
segurança para recomeçar a receber 
pessoas no centro de operações. Ao 
mesmo tempo, o número de pedidos 
de apoio começou a subir abrupta-
mente. “Em março ajudávamos 114 
pessoas e em junho do ano passado 
já apoiávamos quase 200”, lembra 
Carlos Reis. Desde aí, o número não 
parou de aumentar: no final de 2020, 
já eram quase 300. Em março deste 
ano, o núcleo atingiu novo máximo: 
mais de 370 pessoas. 
“Felizmente, não nos faltam volun-
tários nem comida, porque nos vi-
rámos para os supermercados, e já 
trabalhamos com 14 atualmente, 
que têm quebras superiores às da 
restauração”, refere, adiantando 
que a limitação passava apenas 
pelo espaço do centro de operações, 
que não permitia apoiar um maior 
número de pessoas. 
A solução chegou precisamente 
com o apoio do Município de Faro, 
que adquiriu em dezembro um 
novo espaço e o cedeu, através de 
protocolo de comodato, para que 
este funcione como novo centro 
de operações da Re-Food Faro (ver 
texto ao lado). “Com este espaço 
poderemos apoiar, para já, 400 
pessoas”, refere Carlos Reis, acres-
centando que este número poderá 
aumentar mediante uma reestru-
turação da operação da instituição.

ESPAÇO CEDIDO PELA AUTARQUIA 
AUMENTA RESPOSTA SOCIAL

Uma ideia que começou em Faro com um grupo de poucos cidadãos 
conta atualmente mais de 300 voluntários, quase o mesmo número de 
beneficiários. “Infelizmente, o número de pessoas a recorrer à Re-Food 
é cada vez maior e inclusive de pessoas que faziam donativos ou volun-
tariado e nunca pensaram estar nesta situação”, explica Carlos Reis, re-
velando que pessoas com profissões como enfermeiros, professores ou 
até assistentes sociais têm recorrido a este apoio alimentar. 
No entanto, o responsável garante que também há cada vez mais gente 
a querer ajudar: “Houve muita gente com mais tempo livre que pre-
tende usá-lo para ser ativa e útil e tentar ajudar um problema que é 
comum”. Entre os voluntários, existem muitos universitários, mas até 
pessoas em “layoff” ou que ficaram recentemente desempregadas.  

QUEM SÃO OS VOLUNTÁRIOS... 
...E OS BENEFICIÁRIOS?

Pode contactar o Departamento de Desenvolvimento Social e Edu-
cação do Município de Faro através do contacto telefónico 289 870 869. 
O seu processo será depois encaminhado de forma célere para uma das 
várias respostas sociais que trabalham em rede com a autarquia.

PRECISA DE AJUDA?
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NOVA HORTA COMUNITÁRIA NO PATACÃO
Projeto da Autarquia, em parceria com Direção Regional de Agricultura e Pescas,
é direcionado para famílias carenciadas e instituições

Os munícipes poderão usufruir em breve de uma 
nova horta comunitária, depois do seu regula-
mento ter sido aprovado pela Câmara de Faro no dia 
19 de fevereiro.
O novo projeto de hortas sociais, direcionado a 
famílias carenciadas (munícipes recenseados no 
concelho há mais de três anos) e instituições, está 

a ser desenvolvido pela autarquia e pela Direção 
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Al-
garve e a sua implementação teve início com 
a assinatura, em novembro, de um protocolo 
entre as duas entidades. 
Este acordo visou a cedência de um terreno com 
2500 metros quadrados no Patacão, da DRAP 
Algarve à autarquia, para ampliar o projeto de 
hortas sociais, em funcionamento na zona da 
Vila Adentro desde 2010.
Com o regulamento aprovado, o terreno está 
agora a ser preparado, vedado e dividido em 26 
talhões para posteriormente ser entregue a fa-
mílias ou instituições. Esta nova horta comuni-

tária vai aumentar substancialmente a capacidade 
já instalada, num terreno público e subaproveitado, 
colocando-o ao serviço da comunidade, numa altura 
particularmente difícil.
Além de poderem explorar os talhões para pro-
dução de hortícolas de regadio da época em regime 
biológico, os beneficiários poderão ter apoio e for-
mação de técnicos da DRAP.
Com esta iniciativa, o Município de Faro procura 
promover o desenvolvimento sustentável do con-
celho, boas práticas agrícolas e a melhoria da qua-
lidade de vida dos munícipes, ao mesmo tempo 
que tenta minimizar possíveis situações de ca-
rência no concelho.

CABAzES DE PÁSCOA PARA
400 MUNíCIPES

Dada a altura difícil vivida devido à pandemia, o Mu-
nicípio de Faro decidiu este ano atribuir 400 cabazes 
de Páscoa a famílias carenciadas de todas as fre-
guesias do concelho.
A iniciativa, que é já uma tradição da Autarquia na 
época natalícia, foi este ano alargada à Páscoa, re-
presentando um contributo para uma quadra mais 
condigna entre os munícipes com mais vulnerabili-
dades sociais e financeiras.
Dos 400 cabazes, 350 foram entregues diretamente 
a munícipes referenciados pelos serviços sociais do 
Munícipio, incluindo os utentes do Gabinete de Apoio 
ao Idoso, tendo 50 sido destinados a instituições do 
concelho.
Para o presidente da câmara, Rogério Bacalhau, “esta 
iniciativa foi uma forma de atenuar algumas das ca-
rências com que infelizmente muitas famílias fa-
renses se deparam nesta altura e também uma forma 
de assinalar que o Município está lado a lado com os 
seus munícipes, em particular aqueles que passam 
por momentos mais difíceis”.

SABIA QUE
a Câmara de Faro tem em vigor desde outubro de 2020 o Regulamento Municipal 
de Apoio à Recuperação/Beneficiação de Habitações Degradadas de extratos so-
ciais desfavorecidos? 
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REDE ESCOLAR
LIVRE DE AMIANTO 

MUNICíPIO ATRIBUI MAIS
100 MIL EUROS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
PARA ALUNOS CARENCIADOS
Comparticipação extraordinária aos agrupamentos de escolas acontece no 
âmbito dos protocolos de delegação de competências e transferência

A Câmara de Faro aprovou, a 1 de março, a atri-
buição de uma comparticipação financeira ex-
traordinária de 20 mil euros a cada um dos cinco 
agrupamentos de escolas do concelho, num mon-
tante total de 100 mil euros, para aquisição de 
equipamentos informáticos no âmbito do apoio 
ao processo de ensino e aprendizagem à distância, 
para distribuir pelos alunos de famílias caren-
ciadas do concelho.

A autarquia, que já tinha aprovado através dos 
protocolos de delegação de competências e trans-
ferência de meios, celebrados no dia 19 de janeiro 
de 2021, a transferência de mais de um milhão de 
euros para os estabelecimentos de ensino, aprovou 
assim esta medida que pretende continuar a con-
tribuir para a melhoria da realidade educativa do 
concelho, ao mesmo tempo que reforça a auto-
nomia das direções dos agrupamentos. 

Recorde-se que, já em 2020, para fazer face aos 
efeitos da pandemia, e no âmbito dos protocolos de 
delegação de competências então celebrados, o Mu-
nicípio decidiu aprovar igualmente a atribuição de 
uma comparticipação financeira extraordinária aos 
agrupamentos de escolas, num montante idêntico 
(100 mil euros), para aquisição de equipamentos in-
formáticos para alunos mais carenciados no âmbito 
do apoio ao ensino à distância.

Todas os escolas do concelho de Faro vão ficar 
livres de amianto, depois de o Município de Faro 
ter assinado, no dia 8 de fevereiro, um contrato 
para remoção deste tipo de fibra em mais quatro 
estabelecimentos de ensino: a EB 2,3 D. Afonso 
III, a EB 2,3 José de Jesus Neves Júnior, a EB 2,3 Dr. 
Joaquim Magalhães e a EB1/ JI Montenegro.
A intervenção, adjudicada à Sociedade José 
Quintino, Lda., pelo valor total de 792.358,62 
euros, vai permitir a remoção de todos os ves-
tígios deste material, além da posterior colocação 
de novo revestimento de cobertura constituído 
por painéis em chapa de aço zincado e lacado. 
Para o presidente da Câmara Municipal, Ro-
gério Bacalhau, “este é mais um passo es-
sencial para garantir maior segurança para 
todos os alunos e professores e assim, con-
tinuar a afirmar o concelho pela excelência da 
sua rede de escolas”.

NOVO MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

MAIS 28 FUNCIONÁRIOS NAS ESCOLAS
Os agrupamentos de escolas do concelho de Faro 
contam, desde o dia 15 de março, com um reforço de 
mais 28 assistentes operacionais. Após contratação 
do Município, foram integrados mais 4 trabalhadores 
no Agrupamento de Escolas D. Afonso III, mais 3 no 
Agrupamento de Escolas de Montenegro, mais 10 no 
Agrupamento de Escolas de João de Deus, mais 6 no 

O Município de Faro adquiriu um novo minibus, com 
capacidade para 17 lugares, destinado sobretudo a 
transporte escolar de alunos do interior do concelho 
(Estoi, Santa Bárbara de Nexe, Bordeira e Areal Gordo).
A compra deste minibus – adquirido após concurso na 
modalidade de consulta prévia pelo valor de 34.923,58 
euros mais IVA à empresa Fiaal – Fomento Industrial 
e Agrícola do Algarve, Lda – reforçou assim a frota do 
Município, que conta atualmente com dois outros “mi-
nibus” com capacidade para 17 passageiros, três auto-
carros de dimensão média (um para 27 passageiros e 
dois para 39 passageiros), um autocarro para 51 passa-
geiros e outro para 55 passageiros. 

Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa e mais 5 
no Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira. Este re-
forço de pessoal não docente permite assim colmatar 
carências e melhorar o serviço prestado a toda a co-
munidade educativa. Ao todo, a autarquia aumenta 
assim para 329 o número de funcionários colocados 
nos cinco agrupamentos de escolas do concelho.  

A Escola EB1 de Estoi vai contar com um refeitório 
ampliado e requalificado. A obra, já em curso, prevê a 
criação de uma área de copa suja, uma despensa, uma 
arrecadação e uma área de vestiário e sanitário para o 
pessoal. O valor global da obra é de 202.203 euros.

EB1 DE ESTOI
COM REFEITÓRIO
REQUALIFICADO

SABIA QUE                            mais de 4.400 alunos do ensino          
                                 pré-escolar e 1.º ciclo das escolas 
do concelho receberam “vouchers” (vales de 
compras) no valor de 15 euros, no âmbito da 
campanha “Faro. Somos Todos”, promovida 
pelo Munícipio? Estes vales, que podem ser 
utilizados em compras nos estabelecimentos 
comerciais aderentes, representam um inves-
timento municipal superior a 65 mil euros.
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O tenista russo Alen Avidzba (468 do 
ranking ATP) venceu no passado dia 7 
de março a histórica 30ª edição do Faro 
Open em ténis, torneio internacional 
de 25 mil dólares em prémios mone-
tários organizado pelo Centro de Ténis 
e Padel de Faro (CTPF) com os apoios do 
Município de Faro e da Federação Por-
tuguesa de Ténis. 
Depois de derrotar na meia final, por 
desistência, o principal favorito Mischa 
Zverev, alemão ex-top 30 do mundo e 
irmão de outra estrela do ténis (o top 
10 Alexander Zverev), Avidzba venceu 
na final o francês Lucas Poullain (514.º) 

TENISTA RUSSO ALEN AVIDZBA
VENCE 30ª EDIÇÃO DO FARO OPEN 

Apesar das apertadas restrições impostas pela
pandemia, Centro de Ténis e Padel de Faro recebeu
torneio internacional de 25 mil dólares

por autoritários 6/2 e 6/2. 
Já na variante de pares, destaque para o por-
tuguês Gonçalo Falcão que conseguiu o título 
ao lado do jogador turco Tuna Altuna.
Apesar das restrições em vigor em Portugal 
e na maioria dos países europeus devido à 
pandemia, o CTPF procurou fazer um esforço 
acrescido para a realização deste já histórico 
torneio, de acordo com todas as normas e 
exigências da Direção-Geral da Saúde (DGS). 
“Não podíamos parar e estamos orgulhosos 
por termos conseguido realizar este que é o 
torneio internacional há mais tempo em Por-
tugal”, referiu o presidente do CTPF, José 
Rosa Nunes.

Vítor Pereira, aluno de Engenharia In-
formática, tomou posse no passado dia 
3 de março como novo presidente da Di-
reção-Geral da Associação Académica 

VÍTOR PEREIRA
É O NOVO PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA

da Universidade do Algarve. Numa ce-
rimónia de tomada de posse que, devido 
às restrições vigentes, não foi aberta 
ao público e contou com transmissão 

online, foi ainda eleita Mourana Monteiro 
como presidente da Mesa da Assembleia 
Magna, Mourana Monteiro e Tiago Feijão 
como presidente do Conselho Fiscal.

O jovem atleta farense Isaac Nader, que 
representa o Benfica, estreou-se este 
ano em grandes competições interna-
cionais absolutas com a participação 

ATLETA FARENSE
ISAAC NADER

NOS EUROPEUS DE ATLETISMO
nos Europeus de atletismo em pista 
coberta, que decorreram em março 
em Torun, na Polónia. O meio-fun-
dista algarvio de 21 anos fechou os 

SABIA QUE
o Município de Faro foi distinguido, pelo quarto ano consecutivo, com a bandeira de 
“Amigo do Desporto” numa cerimónia simbólica que decorreu no salão nobre dos Paços 
do Concelho de Faro?

Europeus com o 22.º melhor tempo nos 
3.000 metros e fahou o apuramento para 
as finais nos 1.500 metros masculinos, 
onde conseguiu o 34.º lugar global.
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A Câmara de Faro aprovou, no dia 19 de fevereiro, 
uma revisão ao orçamento de 2021, que permite im-
plementar um plano de investimentos de 11,5 mi-
lhões de euros.
A revisão orçamental, que incorpora o saldo de ge-
rência de 2020 (11.466.626,34 euros), visou o re-
forço da ação da autarquia no combate e mitigação 
dos efeitos da pandemia, robustecido em mais de 
2 milhões de euros, para apoio direto à Proteção 
Civil, aos Bombeiros e, também, às famílias, IPSS’s 
e empresas do concelho. 
Neste aumento da dotação orçamental dos seus par-
ceiros, a Câmara envolveu o movimento associativo e 
as freguesias, entidades que terão um suporte muni-
cipal dilatado com a maior parte dos 2.982.900 euros 
agora inscritos na rubrica de transferências.
O setor da educação recebe igualmente um reforço 
de 534.150 euros, no âmbito das competências as-

REVISÃO DE ORÇAMENTO VIABILIzA
INVESTIMENTOS DE 11,5  MILHõES
Combate a efeitos da pandemia e reforço de apoio a
 movimento associativo e freguesias são algumas das prioridades

sumidas pela Autarquia em 2020. Também a candi-
datura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 é 
alvo de um esforço suplementar de 439.500 euros, que 
servirão para o desenvolvimento de novas iniciativas 
e reforço da programação com recurso à produção 
local e regional.
Para a habitação, ao mesmo tempo que está a ser 
preparado um investimento de 28 milhões de 
euros na construção de 205 fogos sociais (mais in-
formação na pág. 8), a Autarquia investe este ano 
134.900 euros em procedimentos para construção 
de casas a custos controlados e intervenções de me-
lhoramento do parque existente.
Em matéria de espaço público, o Município avança 
com intervenções como a requalificação da Estrada do 
Moinho da Palmeira, que vai incluir uma nova ciclovia 
(404.400 euros) e a requalificação da Praça Ferreira de 
Almeida e arruamentos contíguos (cerca de 500 mil 

euros). A revisão prevê igualmente um conjunto de in-
tervenções nas freguesias, nomeadamente a Estrada 
do Outeiro, entre o sítio dos Caliços e a Conceição 
de Faro (440.000 euros), o arranjo da Estrada da Es-
pargueira (201.000 euros) e a Rua de Loulé, em Santa 
Bárbara de Nexe (246.000 euros), entre outras. Em 
Montenegro, a Rua Dr. Egas Moniz, artéria crucial da 
freguesia, será totalmente renovada após a conclusão 
da obra da Rua Bento de Jesus Caraça (587 mil euros). 
A autarquia reservou ainda uma dotação de 356.180 
euros para lançar o concurso de aquisição de bicicletas 
partilhadas e para remodelação dos parques infantis 
da cidade.
A revisão inclui também a inscrição de valores para re-
modelação e aquisição de instalações (642.607 euros), 
aquisição de viaturas (131.870 euros) e requalificação 
de espaços públicos no âmbito das ações climáticas 
(180.00 euros).

NOVA VIDA DO ESTAMINÉ COMEÇA ESTE VERÃO
Os proprietários do restaurante Estaminé, na Ilha De-
serta, que no dia 2 de março ardeu por completo, já 
começaram os trabalhos e prevêm reabrir este estabe-
lecimento já este verão. 
A equipa da empresa “Animaris” que voltará a dar 
corpo ao projeto, regressou no dia 5 de abril à ilha para 
dar início aos trabalhos de remoção dos escombros. O 
recomeçar uniu toda a equipa num gesto simbólico, 
para “ultrapassar o luto e dar lugar à esperança”. A em-
presa conta com 33 funcionários e “foi com todos eles 

no pensamento” que o proprietário José Vargas, jun-
tamente com a família, decidiu não baixar os braços e 
partir para a solução: reconstruir.
A primeira fase será remover tudo o que restou e co-
meçar a plantar o novo “Estaminé”.  A estrutura será 
idêntica à anterior: um restaurante autossuficiente 
que respeita, protege e se integra totalmente na pai-
sagem e na natureza envolvente. Segundo a empresa, 
o objetivo é fazer a reabertura do novo espaço já no 
mês de julho.

FARO VAI TER O SEU PRIMEIRO HOTEL DE CINCO ESTRELAS
O primeiro hotel de cinco estrelas em Faro vai abrir no 
próximo mês de junho.
Esta nova unidade hoteleira da marca H3B Hotels, que 
surge no espaço do antigo centro comercial Atrium, 
vai permitir assim criar uma nova centralidade na 
baixa da cidade de Faro, incluindo uma nova artéria, 
que passa a ligar as ruas de Santo António e Vasco da 
Gama. O 3HB Faro, com design de interiores de Paulo 
Lobo, conta com 103 quartos, com várias tipologias, 
spa com piscina interior, ginásio, piscina e lareira ex-
terior no rooftop, “kids corner”, experiências indoor e 

outdoor, entre outros serviços. 
Além dos serviços destinados aos hóspedes, o hotel 
oferece também duas propostas de restaurantes. Um 
deles, o Forno Nero, restaurante italiano, já está em 
funcionamento e tem sido um sucesso. O segundo 
será um novo restaurante panorâmico, com vista 
para a Ria Formosa, que abrirá com a inauguração 
do hotel no início de junho e estará a cargo do chef 
algarvio Adérito Almeida, que sai do restaurante “À 
Terra”, do Vila Monte Farm House, para abraçar este 
novo desafio.

SABIA QUE
entre 2 e 5 de junho, o Lés-a-Lés, evento maior do mototurismo português, vai ligar 
Chaves a Faro pela Estrada Nacional 2? 
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O Município de Faro prepara-se para implementar 
um projeto piloto de sistema de bicicletas públicas 
de utilização partilhada. 
Depois de, no ano passado, ter encomendado um 
estudo de mercado para implementação de um 
projeto piloto neste sentido à empresa Figueira 
de Sousa – Planeamento de Transportes e Mobi-
lidade, o Município conta em 2021 com dotação 

orçamental para lançar o concurso de aquisição 
de bicicletas partilhadas. 
O investimento municipal deverá rondar cerca de 
200 mil euros, num projeto que deverá arrancar 
ainda este ano.
Este é mais um passo no sentido da mobilidade 
suave partilhada, que Faro acolhe, com sucesso, 
desde 2018, com várias experiências de sistemas 

integrados de trotinetas partilhadas (a primeira 
cidade a sul de Lisboa). 
Desde aí, o Município tem acompanhado de perto e 
monitortizado essas operações em articulação com 
as autoridades de segurança, cumprindo uma das 
premissas da Carta dos Princípios da Mobilidade 
Partilhada, a que a Autarquia aderiu também no 
mesmo ano.

O presidente da Câmara de Faro, Rogério Ba-
calhau, assinalou simbolicamente o Dia Mundial 
da Árvore, que se comemorou no dia 21 de março, 
com a plantação de duas árvores no Parque Ri-
beirinho da cidade. 
Acompanhado por Bruno Lage, presidente da 

União das Freguesias de Faro, entidade res-
ponsável pela gestão deste e de outros espaços 
verdes da cidade, o autarca “apadrinhou” a 
plantação de dois exemplares da espécie “li-
gustrum japonicum”. 
Recorde-se que, por ação do Município e da 

AUTARCAS ASSINALAM  DIA DA ÁRVORE

SABIA QUE
o Município está a preparar a remodelação dos parques infantis existentes na cidade,
num investimento superior a 150.000€?

UFF, o Parque Ribeirinho tem sido nos últimos 
anso alvo de um aumento da diversidade biológica, 
através da plantação de novas árvores, nomeada-
mente autóctones como a amendoeira e medro-
nheiro, bem como da ampliação das áreas de som-
breamento do local.

FARO VAI TER

BICICLETAS PARTILHADAS
Município já tem dotação orçamental
prevista e prepara-se para lançar
procedimento concursal
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Os operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro 
receberam entre os dias 30 de março e 1 de abril, 
uma nova formação em riscos biológicos e descon-
taminação de espaços e infraestruturas. Esta ação, 
que acontece no âmbito da pandemia do covid-19, 
permitiu qualificar todo o corpo de bombeiros com 
valências e competências nesta área.
A ação foi ministrada por formadores da Escola do 
Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, na se-
quência da estreita colaboração institucional exis-
tente entre estes dois corpos de bombeiros.
Recorde-se que o Corpo de Bombeiros Sapadores 
de Faro já contava com cerca de 15 elementos com 

este tipo de formação, tendo já sido chamados para 
várias ações e desinfeção de espaços no concelho.
A formação agora ministrada abrangeu a totalidade 
do efetivo dos Sapadores de Faro, que assim ganham 
competências na avaliação de riscos biológicos, des-
contaminação, criação de corredores de desconta-
minação, intervenção em substâncias perigosas, 
análise de riscos, equipamentos de proteção indi-
vidual, proteção respiratória, entre outras. Com 
esta formação,os Bombeiros Sapadores passam a ser 
o primeiro corpo de bombeiros do País a formar a 
totalidade dos seus operacionais na área específica 
dos riscos biológicos.

SAPADORES RECEBEM NOVA FORMAÇÃO EM

RISCOS BIOLÓgICOS E DESCONTAMINAÇÃO

AUTARQUIA APOIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
A Câmara Municipal de Faro aprovou, no dia 1 
de março, um protocolo de colaboração que vai 
atribuir um apoio financeiro de 60 mil euros à As-
sociação Humanitária de Bombeiros de Faro para 
desenvolvimento de missões de proteção e socorro.
O protocolo, que produz efeitos de 1 de fevereiro a 30 

de junho de 2021, visa dar continuidade à cooperação 
institucional entre as duas entidades, tendo em vista a 
melhoria das condições de operacionalidade da corpo-
ração e o apoio à sua importante missão no âmbito do 
sistema de proteção civil do Município.
A Autarquia reforça a importância de um apoio que 

permite à corporação da Associação Humanitária ape-
trechar-se com mais e melhores meios, contribuindo 
assim para tornar ainda mais seguro o ambiente para 
as pessoas e bens no território do concelho que, re-
corde-se, conta ainda em prontidão com mais uma 
corporação de bombeiros, os Sapadores de Faro.

CONTENTORES SUBTERRÂNEOS VÃO TER SENSORES
A FAGAR está a implementar um projeto piloto 
para monitorizar, com recurso à tecnologia, o 
volume de carga de cada “subtainer” num con-
junto de rotas identificadas. Nesse sentido, a em-

presa municipal de gestão de água e resíduos já abriu 
procedimento concursal para aquisição de sensores e 
tecnologia complementar para equipar para o efeito 
toda a rede de contentores subterrâneos do concelho.

MUNICíPIO ATRIBUI SUBSíDIO AO RIAS
Um subsídio no valor de 2.500 euros foi atribuído 
pela Câmara Municipal de Faro ao RIAS – Centro de 
Recuperação e Investigação de Animais Selvagens.
Esta verba destina-se a apoiar as atividades desta 
instituição, nomeadamente o acolhimento e trata-
mento de animais selvagens e espécies protegidas, 
ou o encaminhamento desses animais para outras 

instituições, bem como a sua devolução aos habitats 
naturais, sempre que possível. 
O RIAS - que faz parte da Rede Nacional de Centros de 
Recuperação para a Fauna, coordenada pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e Florestas e é gerido 
pela Associação ALDEIA - recolheu, entre 2017 e 2020, 
cerca de 1682 animais provenientes do concelho de 

Faro, sendo o seu principal foco de ação o Parque Na-
tural da Ria Formosa e os espécimes que ali habitam.
O Município de Faro associa-se, desta forma, ao tra-
balho de investigação, de preservação da natureza e de 
sensibilização para as questões ambientais promovido 
por esta instituição, possibilitando, com a atribuição 
desta verba, a continuação das suas ações. 

ESTAÇÃO DO RAMALHETE É IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL 
O Município de Faro aprovou, no dia 18 de janeiro, 
a classificação da estação marinha do Ramalhete e 
sua envolvente como imóvel de Interesse Municipal.
Os dois edifícios da Estação Marinha do Ramalhete 
e a sua envolvente, em plena Ria Formosa, foram 
classificados como Conjunto de Interesse Muni-
cipal. Este imóvel, cuja data de construção não é 
conhecida, fazia parte de uma almadrava (operação 
de armação para a pesca do atum) e será um dos úl-
timos vestígios de grandes operações de pesca ao 

atum que existiram ao largo de Faro durante cen-
tenas de anos, refletindo valores de memória, anti-
guidade e singularidade no espaço do concelho.
Atualmente, esta é uma infraestrutura da Univer-
sidade do Algarve, gerida pelo Centro de Ciências 
do Mar do Algarve (CCMAR) desde 1994 e funciona 
como estação experimental, permitindo a ma-
nutenção de organismos vivos em ambiente con-
trolado e dispondo de aquários e laboratórios para 
tratamento de amostras recolhidas.
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Começaram neste mês de abril as obras de edificação do 
Centro de Recolha Oficial de Faro. A  empreitada está adju-
dicada à empresa Rui Vilaça Pinheiro, Lda, por 1,1 milhões de 
euros e tem um prazo de execução de 455 dias. O projeto prevê 
uma capacidade máxima entre 163 e 173 animais, incluindo 
um núcleo destinado a animais para adoção, um núcleo para 
animais em quarentena, 16 celas coletivas para gatos e uma 
área de canil com 42 boxes coletivas.

CENTRO DE RECOLHA OFICIAL (CANIL E GATIL)

JÁ CRESCE NO gUILHIM
Empreitada foi adjudicada por 1,1 milhões de euros

Também sob o ponto de vista dos meios mate-
riais, o serviço de veterinária irá dar em breve 
um salto qualitativo. Acaba de ser adjudicada a 

VIATURA DE RECOLHA ANIMAL ADJUDICADA
viatura automóvel que há-de ser atribuída 
a este serviço. Trata-se de uma carrinha 
de tipo furgão, equipada com todos os ape-

trechos necessários a esta delicada função. O 
custo do investimento é de aproximadamente 
23 mil euros.

O Município de Faro começou em 
março a distribuir ração para animais, 
angariada pelo IRA – Núcleo de Inter-
venção e Resgate Animal, a munícipes 
e famílias carenciados e cuidadores de 
animais do concelho.
Depois de ser entregue pelo IRA nas 
instalações dos Bombeiros Sapadores 
de Faro, a ração foi cedida, com todas 
as medidas e condições de segurança.
Em linha com o princípio orientador da 
autarquia de respeito e preservação do 
bem estar e dignidade animal, o Muni-
cípio tem, entre outras medidas, rea-
lizado e apoiado várias campanhas 
de sensibilização contra o abandono, 
maus tratos e cuidados com animais.

AUTARQUIA DISTRIBUI
RAÇÃO ANgARIADA PELO NÚCLEO
DE INTERVENÇÃO E RESgATE ANIMAL

SABIA QUE
o Centro de Recolha Oficial, a ser edificado no Guilhim, vai contar com áreas de circulação 
exteriores e dois parques lúdicos para animais?
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CENTRO VAI VACINAR
600 PESSOAS POR DIA

O Centro de Vacinação Municipal, instalado e já 
a funcionar no Pavilhão Municipal da Penha, vai 
permitir vacinar cerca de 600 pessoas por dia, com 
todas as condições de segurança e conforto.
Este estrutura foi montada pelos serviços do Muni-
cípio, em articulação e com supervisão do Serviço 
Nacional de Saúde e Autoridade de Saúde, con-
tando com oito pontos de vacinação, instalados no 
interior do pavilhão, além de uma receção e balcão 

de admissão para pessoas a inocular, zonas de 
pré-vacinação, vacinação e pós-vacinação (onde 
as pessoas já inoculadas deverão ficar em repouso 
durante cerca de 30 minutos). Os munícipes são 
convocados para vacinação mediante contacto 
do Centro de Saúde, continuando a Autarquia a 
acompanhar o processo e a colaborar ativamente 
neste processo ao longo das próximas semanas. 
Para acesso às instalações, deve ser utilizada a en-

trada principal do Pavilhão Municipal da Penha, 
que conta com estacionamento na zona envol-
vente, devendo os munícipes respeitar toda a sina-
lética existente e indicações fornecidas pelos fun-
cionários presentes no local.
Refira-se que o Município de Faro assegura gratuita-
mente o transporte para o Centro de Vacinação Mu-
nicipal a munícipes que dele necessitem, por dificul-
dades de mobilidade ou deslocação (ver rodapé).

Depois dos três procedimentos anteriores terem sido en-
cerrados por falta de propostas, o quarto  concurso pú-
blico para construção da nova ponte de acesso à Praia 
de Faro, lançado a 28 de dezembro, recebeu quatro pro-
postas válidas. O valor base do concurso subiu de 3,5 
para 4,9 milhões de euros graças a nova injeção finan-
ceira da autarquia, que garante a maior parte do finan-
ciamento desta empreitada, da responsabilidade da So-

QUATRO PROPOSTAS
PARA CONSTRUIR NOVA PONTE

ciedade Polis Ria Formosa e da tutela.
“O relatório preliminar já foi aprovado e comunicado 
aos concorrentes, pelo que se não houver recla-
mações vai passar-se à fase de adjudicação e é motivo 
de grande satisfação porque temos quatro candi-
datos com propostas válidas”, explicou o presidente 
da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, acrescentando 
que o valor das propostas varia entre “cerca de 4,37 e 

4,84 milhões de euros”.
Como já foi oportunamente informado, o tabuleiro 
da nova ponte vai acolher duas faixas para circulação 
automóvel, permitindo igualmente o acesso de trans-
portes públicos coletivos à Praia de Faro, contem-
plando ainda dois passeios pedonais, um deles com 
uma largura que permite a convivência da circulação 
pedonal com a ciclável. 

lIgUE PARA O  N  PARA VACINAçãO.

CENTRO VAI VACINAR
600 PESSOAS POR DIA
AUTARQUIA gARANTE
TRANSPORTE PARA mUNÍCIPES


