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2EDITORIAL

É com natural satisfação que voltamos a colocar na rua o seu 
Correio de Faro, edição que foi interrompida por via das restri-
ções impostas pela Comissão Nacional de Eleições ao poder lo-
cal em período eleitoral. Em breve, iniciar-se-á novo processo 
eleitoral, desta vez legislativo, e no total, em 2019, os cidadãos 
estarão quase meio ano sem informação sobre as obras e sobre 
os projetos e iniciativas que estão a mudar o nosso território.
Aproveitemos, pois, esta breve oportunidade que nos dão para 
falarmos do que está a fazer-se e, ainda, dos grandes projetos 
estruturantes que irão marcar o nosso concelho para as próxi-
mas décadas: falo da 3.ª Circular, do Centro de Recolha Oficial 
Animal (vulgo canil/gatil), do Centro Cultural e Recreativo da 
Bordeira e das requalificações dos dois grandes pulmões da ci-
dade: a mata do Liceu e a nossa Alameda.
Falemos também de ambiente, ecologia e mobilidade: das eco-
vias e das plataformas de bicicletas partilhadas, em proces-
so que arrancará nos próximos meses; da FAGAR e da forma 
como revolucionou a recolha de resíduos no concelho; fale-
mos do Faro Requalifica que, na sua 5ª versão, vai continuar 

a transformar as estradas e as avenidas, as praças, as ruas 
e as calçadas, os espaços verdes e todos os equipamentos 
municipais: das escolas à cultura, passando pelos pavi-
lhões e parques infantis; falemos de cultura e do propósito 
regional de trazermos para os algarvios a Capital Europeia 
da Cultura; falemos do que torna tudo possível: falemos 
das boas contas e do rigor de que jamais abdicaremos 
enquanto aqui estivermos; falemos, enfim, de tudo o que 
está a acontecer no nosso concelho e que tem incidência 
direta na qualidade de vida de todos nós.

Falemos de Faro!

O Presidente da Câmara Municipal, 
Rogério Bacalhau

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GARANTIA JOVEM

ESPAÇO PÚBLICO
FARO REQUALIFICA 5

CULTURA
PRÉMIO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE AUTORES

DESTAQUE
FARO: SAÚDE FINANCEIRA
DO MUNICÍPIO

EDUCAÇÃO 
MELHORIAS NO
PARQUE ESCOLAR

3 4

7 11

7

14

ENFIM, FALEMOS DE FARO

PROJETOS ESTRUTURANTES
INVESTIMENTO DE
4,8 MILHÕES DE EUROS

6

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REDE SOLIDÁRIA DO 
MEDICAMENTO

JUVENTUDE E DESPORTO
GALA DO DESPORTO

12

FICHA TÉCNICA
Conceção e Produção Município de Faro

Impressão Gráfica Funchalense, SA

Tiragem 10.000 exemplares

Preço por exemplar 0,09€

Depósito Legal 408113/16

Distribuição gratuita

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

Telefone +351 289 870 870
Fax +351 289 870 039

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



3 DESTAQUE

FARO: A NOVA SAÚDE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

O Município de Faro informa que está aprovada pela Câmara e 
Assembleia Municipal e oficialmente em vigor a revisão
ao Orçamento Municipal 2019, que acomodou
9.023.403,96 euros, provenientes do saldo da
gerência de 2018. Com a disponibilização destas verbas,
o Município lança um plano de investimento
que nas próximas páginas se resume.

CONTAS APROVADAS,
SALDO DE GERÊNCIA PARA INVESTIMENTO

Foram aprovadas, na última As-
sembleia Municipal, estando a 
partir de agora oficialmente en-
cerradas, as contas de 2018, que 
apresentam um passivo de 21,5 
milhões de euros – o mais baixo 
dos últimos 15 anos – e uma taxa 
de execução financeira da re-
ceita superior a 100%. Evidencia-
-se desde logo um saldo positivo 
de cerca de 9.023.403,96 euros – 
valor cerca de 4,5 milhões acima 
do orçamento, o que se verifica 
pela primeira vez em muitos anos.

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL VS DÍVIDA (em milhões de euros)
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Receita total 2016 2017 2018

*inclui as dívidas não contabilizadas nos serviços do Município, contraídas até dezembro de 2009

AUMENTO DA RECEITA

Dois fatores concorrem para este excelente 
resultado. Um primeiro respeita ao bom am-
biente económico que se respira no nosso 
concelho: só em Imposto Municipal sobre 
as Transações Onerosas (IMT), obtivemos 
um encaixe de mais 3 milhões que no ano 
transato; em Imposto Único de Circulação 
(IUC), verificámos um crescimento de 150 mil 
euros; na derrama, mais 0,5 milhões de euros 
e, finalmente, no volume de taxas cobradas, 
houve um incremento de 1,1 milhões. 
Em sinal contrário, a receita com o IMI caiu 600 
mil euros, fruto da descida da taxa respetiva 
para 0,4%, em respeito ao compromisso as-
sumido pelo presidente com os munícipes.

DESPESA CONTIDA 
PAgAMENTOS A TEMPO E HORAS

O outro fator positivo é o que concerne à manutenção da nossa 
estrutura de custos e à continuação de um plano de gestão em 
absoluta conformidade com os melhores princípios do rigor e da 
razoabilidade económica e financeira – muito resumidamente, 
o município só adquire quando dispõe da verba para efetuar o 
pagamento no imediato. Como corolário desta linha de atuação, 
podemos hoje exibir um prazo médio de pagamento contabi-
lizado pela DGAL de apenas 10 dias – prazo que, há dez anos era 
superior a 1000 dias. 

2010 2012 2014 2017

2018
380 DIAS 330 DIAS 290 DIAS 41 DIAS

10 DIAS

2019/2020: O MAIOR 
INVESTIMENTO
DE SEMPRE
A revisão ao Orçamento Municipal 
2019 permitiu acomodar 9 milhões 
de euros provenientes do saldo da 
gerência de 2018 – a maior verba de 
sempre para investimento. Em suma, 
com o esforço da autarquia e dos seus 
trabalhadores, de todos os munícipes, 
empresas, associações e juntas de fre-
guesia, fomos conseguindo inverter 
um quadro que se afigurava negro há 
cerca de uma década atrás e antever o 
próximo ano e meio como um período 
pleno de realizações municipais.

EMPRESAS MUNICIPAIS:
BOAS CONTAS
SÃO PARTE DO SUCESSO

O movimento de restauração das finanças e da cre-

dibilidade do Município está praticamente completo. 

Dele, fazem parte as empresas municipais, cujas contas 

de 2018 foram muito positivas. Com efeito, a Ambifaro - 

Gestão de Equipamentos Municipais, E. M, fechou o ano 

com um resultado líquido de 16.588,41€ - é a pri-

meira vez que esta entidade alcança um resultado po-

sitivo desde que abriu atividade.

Quanto à Fagar E. M., o resu-ltado positivo é da 

ordem dos 259.285,94€.
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FARO REQUALIFICA 5

Requalificação de
calçadas
141 350,00 € - em procedimento

Requalificação de 
passadeiRas
(Rampeamentos)
99 983,60 € - em concUrSo

pintuRas
(cicloVias)
em procedimento

aquisição de
sinalÉtica
36 614,60 € - em procedimento

aquisição de moBiliÁRio 
uRBano - (Bancos)
em procedimento

Rua da igReja
(montenegRo)
61 659,35 € - em procedimento

Requalificação da
estRada maR e
gueRRa - faRo
283 951,20 € - em procedimento

aRRuamentos quinta 
do eucalipto
275 951,20 € - em concUrSo

estRada sta BÁRBaRa / 
maRf
377 020,00 € - em procedimento

tintol atÉ cRuzamen-
to paRa laR (em1320)
245 365,00 € - em concUrSo

estRada aReal goRdo 
em 522
320 624,50 € - em concUrSo

Requalificação
pRaceta clementino BRi-
to (por trÁS UrGÊn. hoSpitAL)

135 893,97 € - em procedimento

caminHo
manuel Vicente
13 000,00 € - em procedimento

caminHo manuel
Vicente - passadiço
206 254,91 € - em concUrSo

Requalificação da Rua 
dR. pinHeiRo e Rosa
118 366,50 € - em procedimento

edificação de Rotunda 
da gulBenkian / en2
114 955,72 € - em procedimento

edificação de
Rotunda Rua teixeiRa 
guedes (papa 24)
330 187,61 € - em proJeto

edificação de Rotunda 
aV. 5 de outuBRo
112 231,52 € - em proJeto

Requalificação do laRgo 
do pÉ da cRuz 
330 100,00 € - em procedimento

pRaça feRReiRa de
almeida 
proJeto em eXecUÇÃo

estRada sta. BaRBaRa / 
agostos
220 874,00 € - em procedimento

Requalificação da
estRada da pRaia atÉ
aeRopoRto
747 444,33 € - em proJeto

talude da estRada
da pRaia 
83 865,00 € - em concUrSo
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Com a disponibilização das verbas do 
saldo de gerência de 2018 (9 milhões 
de euros), o Município lança com vigor 
o programa de obras municipais “Faro 
Requalifica 5”, para melhorar a qua-
lidade do espaço que é de todos. Este 
é o programa lançado em 2015 que, 
edição após edição, vem permitindo 
recuperar estradas e caminhos, largos 
e praças, calçadas e arruamentos, 

fontes, escolas, equipamentos des-
portivos, mobiliário urbano e ilu-
minação na cidade e freguesias. 
A 5.ª versão do programa é am-
biciosa e corresponde ao maior 
investimento jamais feito pelo 
município na requalificação de 
espaço público. Conheça as prin-
cipais intervenções que o muni-
cípio está a lançar.

4M€



5 ESPAÇO PÚBLICO

Por um lado, os elevados custos de manutenção 
associados, por outro, o vandalismo que tem 
consomado a média de conservação das con-
dições ideais (pós-reabilitações) em escassos 15 
dias. Ainda assim, em 2018 foram gastos cerca de 
€168.000 na sua manutenção, estando pre-
vistos para 2019 mais €100.000 que permi-
tirão intervir sobre 32 dos 53 parques da cidade. 

Para contrariar a constante falta de civismo de uma 
ínfima parte da sociedade farense, está a idea-
lizar-se um estudo sobre o futuro dos parques in-
fantis da cidade, de maior dimensão, com entrete-
nimentos contemporâneos, em alternativa ao ex-
cessivo número de pequenos parques que não são 
sinónimo de qualidade nem dignificam as áreas em 
que se inserem.

REAbILITAçÃO DAS
zONAS PEDONAIS
NO CONCELhO

Depois de em 2018 ter sido feito um grande esforço 
na manutenção das calçadas e pavimentações pe-
donais em Faro, a autarquia lançou já este ano 
um concurso público para um investimento de 

€141.350,00 que permitirá corrigir o 
estado atual do pavimento e melhorar sig-
nificativamente a apresentação e condições 
de usufruto para todos os peões.

PARQUES INFANTIS:
UMA MATéRIA DA MAIOR SENSIbILIDADE

REAbERTURA DO REqUALIFICADO
LARgO DE S. PEDRO

Está terminada a intervenção que veio dar 
uma nova centralidade à zona de S. Pedro. 
A obra, que devolveu finalmente o espaço 
aos peões - com particular atenção para os 
cidadãos de mobilidade reduzida -, libertou 
a frente da igreja do trânsito automóvel, 

REqUALIFICAçÃO
ERMIDA DE
SANTO ANTóNIO

Na sequência de um projeto vencedor do Orça-
mento Participativo de Portugal, pelas mãos e 
mérito das farenses Ana Morgado e Samanta 
Duarte, a Ermida de Santo António conhece 
agora uma nova vida, legitimando, entre 
outras coisas, o estatuto de melhor vista sobre 
todo o concelho. Fruto desta intervenção e 
consequente dinamização, poder-se-á em 
breve subir ao topo da antiga torre da atalaia, 
bem como visitar o seu museu antonino criado 
já no século XX.
Investimento: 38.500€

24

25

26 27

tornando-a muito mais segura em matéria de 
usufruto público. O investimento que custou 
cerca de €60.000, veio conferir ao monu-
mento uma proteção e um enquadramento urba-
nístico mais condicente, concedendo-lhe a dig-
nidade que agora se lhe reconhece.

43



6PROjETOS ESTRUTURAnTES

MUNICÍPIO PREPARA INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES
Preparando já o futuro, e dando previsibilidade ao plano de investimentos, 
o Município fez aprovar, na última reunião da Assembleia Municipal, a 
contratação de um empréstimo de médio / longo prazo, no montante e de 
4,8 milhões de euros, que permite iniciar sem mais demoras os procedi-

mentos relativos a cinco obras fundamentais, a concluir nos próximos dois anos.
São elas as requalificações da Alameda João de Deus e Mata do Liceu, a cons-
trução da 1.ª Fase da 3.ª Circular, a edificação do Centro Cultural da Bordeira e, 
ainda, o Centro de Recolha Oficial de Animais (pág.15).

proJeto: Requalificação da
alameda joão de deus
VALor dA obrA:  647.610,45 €
prAzo de eXecUÇÃo: 9 meses

Salvaguardando o espírito do desenho inicial pretende-se aumentar a fun-
cionalidade do espaço para as novas exigências do mundo contemporâneo, 
como por exemplo novos eventos. São diretrizes desta intervenção:

Criação de área de leitura junto à biblioteca;
Reabilitação “Caracol” dos namorados” (1926);
Reformulação do polidesportivo de modo a possibilitar a multifunciona-
lidade;
Recuperação das peças de água existentes e introdução de mais duas 
quedas de água;
Requalificação do parque geriátrico; substituição de todo o mobiliário 
urbano e iluminação;
Reabilitação das espécies arbóreas existentes e introdução de novos exem-
plares;
Requalificação de lavabos.

28
proJeto: Requalificação
da mata do liceu de faRo
VALor dA obrA:  847.999,68 €
prAzo de eXecUÇÃo: 9 meses

A Mata do Liceu é o principal espaço verde público da cidade. O seu estado de desgaste 
e a sua importância para a população justificam a requalificação. Em relação às árvores, 
muitas delas mortas ou comprometidas, serão substituídas por espécies mais adequadas.
O projeto contempla:

Um percurso principal e requalificação do circuito de “corta-mato” existente;
Espaço relvado;
Parque geriátrico;
Parque infantil;
Tabelas de basquetebol;
Memorial às vítimas dos incêndios ocorridos no ano de 2017;
Requalificação do anfiteatro;
Área de street workout com vários equipamentos para a prática desportiva;
Zona de merendas e arborismo;
Requalificação de lavabos.

29

proJeto: 1.ª fase da 3.ª ciRculaR:
aV. 25 aBRil à estRada da penHa
VALor dA obrA: 853.466,76 €
prAzo de eXecUÇÃo: 9 meses

30

O projeto corresponde à ligação entre a Urbanização do Vale da Amoreira 
com implantação a sul do hipermercado Continente e a Escola Secundária 
de Pinheiro e Rosa. É mantido o perfil com duas faixas de rodagem em cada 
sentido, com separador central e passeios sombreados por elementos ar-
bóreos em toda a extensão, sendo agora introduzido um percurso ciclável 
(ciclovia) que se desenvolve a norte do arruamento. A articulação com a 
Estrada da Penha é garantida através de uma rotunda. Na próxima fase da 
denominada 3.ª Circular, será introduzido um novo troço com continuidade 
até à rotunda da Pista de Atletismo.

proJeto: constRução do centRo cultuRal e
de inoVação na BoRdeiRa
VALor dA obrA: 1.200.980,00 €
prAzo de eXecUÇÃo dA obrA: 12 meses

Edifício de âmbito cultural e recreativo com o intuito de promover e divulgar a identidade 
do povoado, através de manifestações artísticas no âmbito da música, teatro e cantaria. 
Contempla um auditório, diversas áreas de exposição, bar, ampla zona exterior, sala 
de exposição para o acordeão, para a pedra de Bordeira e diversas zonas de convívio.

31

(A contar da data da adjudicação) (A contar da data da adjudicação)

(A contar da data da adjudicação) (A contar da data da adjudicação)



7 DESEnVOLVIMEnTO SOCIAL

O Município de Faro, numa par-
ceria com a IPSS Dignitude, está 
a desenvolver o “Programa abem: 
Rede Solidária do Medicamento” 
no Concelho de Faro. 
Com a implementação desta me-
-dida, todos os munícipes de Faro 
que se encontrem numa situação 
de carência económica que os 
impossibilite de adquirir medi-
camentos comparticipados que 

CARTÕES DA REDE SOLIDÁRIA
DO MEDICAMENTO

Foi assinado, no passado dia 13 de maio, um pro-
tocolo de colaboração entre a autarquia e o Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
no âmbito do Programa Garantia Jovem. Com este 
convénio, o Município de Faro compromete-se a 
sinalizar junto do IEFP todos os jovens com idade 

MUNICÍPIO E IEFP IMPLEMENTAM “gARANTIA JOVEM”

A Câmara Municipal de Faro, em fevereiro passado, adquiriu um serviço de teleas-
sistência para os munícipes idosos do concelho. 
Os munícipes terão à sua disposição um colar ou uma pulseira e um dispositivo de 
alarme que, quando pressionado, aciona a ligação com a central de atendimento da 
empresa, permitindo uma resposta imediata a qualquer situação de emergência.
Podem ainda beneficiar deaste serviço 15 idosos, que deverão apresentar o seu re-
querimento no Gabinete de apoio ao Idoso do Município de Faro (Praça José Afonso 
nº 1) ou através de envio para o endereço de e-mail: acaosocial@cm-faro.pt.

TELEASSISTÊNCIA
PARA IDOSOS

Introduzindo justiça e proporcionalidade na gestão dos espaços comuns dos prédios em 
que é proprietário, o município está a criar condomínios. A ideia é que os espaços sejam 
geridos por quem tenha maior apetência para essas tarefas, contando com uma partici-
pação ativa dos outros proprietários de fogos na definição do futuro do seu património.
Doravante, o Município de Faro comparticipará apenas as despesas que lhe dizem res-
peito e não a totalidade dos custos, como sucedia até aqui.
De referir que, no entanto, antes desta transição, o município procurará resolver os prin-
cipais problemas existentes nos prédios e os pequenos arranjos pendentes. Por isso se 
procedeu à reabilitação nos Bairros Presidente Negrão Belo e Carreira de Tiro, bem como 
questões mais simples no campo da eletricidade e pequenos arranjos.

CONDOMÍNIOS NA
HABITAÇÃO SOCIAL

tenham sido prescritos por receita 
médica têm agora a possibilidade 
de deixar de suportar este encargo.
Os primeiros cartões de beneficiários 
“abem” foram entregues no dia 23 de 
maio e permitem o acesso a medica-
mentos prescritos em qualquer far-
mácia do país, sem mais burocracias e 
com a dignidade que o utente merece.
Para a concretização desta medida, 
a Câmara Municipal de Faro assume 

inferior a 30 anos que não trabalhem, não estudem, não 
estejam a frequentar formação profissional, nem estejam 
inscritos no IEFP. Caberá depois ao IEFP dar respostas aos 
jovens de forma direta e no âmbito das suas atribuições 
ou por via de outros parceiros, nos domínios do emprego, 
educação, formação e estágios.

OBRA - Habitação social- requalificação do bloco A - €71.307,00 – em procedimento

o valor de 100 euros de comparti-
cipação por cada beneficiário iden-
tificado, sendo o restante valor su-
portado pelo “Programa Abem: Rede 
Solidária do Medicamento”. Os muní-
cipes elegíveis para esta ajuda podem 
contactar o Gabinete de Apoio ao 
Idoso do Município de Faro (praça 
José Afonso, n.º 1) ou através de envio 
para o endereço de e-mail:
acaosocial@cm-faro.pt.

32
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10CULTURA

A Feira do Livro de Faro regressou este ano com 
uma nova cara: a “Primavera Literária” juntou 
à sua 43ª edição um programa alargado com a 
presença de escritores conceituados, espetáculos 
literários e musicais, exposições, cinema, work-
shops e teve palco, pela primeira vez, no Jardim 
da Alameda. No fundo, quis-se assim dar um 
novo impulso à histórica Feira do Livro, dinami-
zando tanto a efeméride como a própria expe-
riência de usufruto da Alameda. 

PRIMAVERA LITERÁRIA

Uma das mais emblemáticas obras da colecção 
de pintura do Novo Banco está, desde fevereiro 
deste ano, exposta no Museu Municipal de Faro: A 
“Torre de Babel”. A data serviu também para assi-
nalar a assinatura de um protocolo de colaboração 
entre o Município de Faro e o Novo Banco, que, 
nas palavras de António Ramalho, CEO da insti-
tuição, se inicia agora com esta cedência. 

“TORRE BABEL”: A ESCOLA
FLAMENGA ChEGA A FARO

O Museu Municipal de Faro comemorou no passado dia 3 de março 
125 anos de existência e assinalou-o com um programa recheado 
de actividades, onde a inauguração da inédita exposição de Carlos 
Porfírio foi a grande estrela do dia. São assim já 125 anos de investi-
gação e trabalho, movidos pelo amor e respeito às artes e à história 
do mundo mas, acima de tudo, da nossa região e capital e que con-
firma o museu como um dos maiores polos culturais do país.

MUSEU MUNICIPAL DE FARO:
UMA HISTóRIA DE 125 ANOS!

Almada Negreiros, Fernando Pessoa, 
Mário de Sá-Carneiro, Santa Rita Pintor: 
os nomes que definiram a profícua Ge-
ração d’Orpheu. Assim, se por um lado 
são referências indissociáveis no quadro 
histórico e cultural português, por outro, 
ninguém diria que teriam uma relação 

ExPOSIçÃO “ DIÁLOgOS DO MODERNISMO”
DE CARLOS PORFÍRIO

tão próxima com o poeta, pintor, cineasta e 
ainda etnólogo e museólogo farense Carlos 
Porfírio. Pois bem, é essa a grande riqueza 
da exposição que o Museu Municipal de Faro 
nos dá a conhecer, em que a arte de Carlos 
Porfírio dialoga com obras de tantas dessas 
maiores figuras da arte moderna portuguesa.



OBRAS CULTURA

iluminação exteRna
da igReja s. pedRo
29 999,40 €
em fASe de AdJUdicAÇÃo

oBRas no museu
municipal 
251.000 €
prepArAÇÃo de peÇAS de
procedimento

SABIA QUE...

O Festival F será um dos três eventos em que os Ornatos Violeta atuarão neste regresso?

Foi aprovada, em reunião de câmara de 11 de 
junho, a proposta de atribuição dos apoios ao 
associativismo, resultante da apreciação das 
candidaturas admitidas ao programa de apoio 
financeiro destinado às associações de cariz 
social, cultural, desportivo e juvenil do con-
celho. Este ano, foi possível atribuir uma verba 

de 904.987, 14 €, o que representa um acréscimo 
de 380 mil euros em relação ao ano transato.
Em matéria de associativismo desportivo, as 47 
candidaturas aprovadas configuram apoios no 
montante global de 397.401,58 €; no associati-
vismo juvenil, aprovou-se a atribuição de apoios 
financeiros no montante de 27.400,00 € a dis-

tribuir por cinco entidades; quanto aos apoios 
culturais, o valor total é de 280.002,26€ a 
atribuir por 38 associações do concelho; final-
mente os apoios financeiros ao associativismo 
social foram distribuídos pelas 35 candida-
turas aprovadas, prefigurando um apoio total 
de 200.183,30€. 

11 CULTURA

Tão simples quanto isto: em 2018, Faro teve 
a “Melhor Programação Cultural Autár-
quica” do país.
A SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) dis-
tinguiu assim, no passado dia 27 de março, o Mu-
nicípio de Faro com o prémio que vem confirmar o 
sucesso da nova dinâmica cultural farense, legiti-
mando o que por cá se faz: faz-se bem, com coe-
rência, responsabilidade e propósito, mas acima 
de tudo, com a certeza de uma herança que ecoará 
anos fora. Estamos todos de parabéns.

PRÉMIO SPA

A Biblioteca Municipal António Ramos Rosa re-
cebeu, no passado dia 30 de janeiro, o certificado 
de Biblioteca Associada da UNESCO. Nas palavras 
do presidente da Câmara Municipal de Faro Ro-
gério Bacalhau “ao promoverem o acesso à leitura 
e à informação, as bibliotecas constituem-se 
como instrumento fundamental para a promoção 
das sociedades do conhecimento e para o desen-
volvimento cultural, social e económico das po-
pulações”. Um reconhecimento justo e que valida 
o profícuo trabalho desenvolvido pela sua equipa 
nos últimos anos.

 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FARO RECONHECIDA

FARO INVESTE PERTO DE 1 MILHÃO DE EUROS
NO ASSOCIATIVISMO DO CONCELHO 
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jUVEnTUDE & DESPORTO

Depois do sucesso do 59.º Grande Prémio dos Reis, rea-
lizou-se, a 30 de março, a terceira edição da meia maratona 
H20, organizada pela FAGAR e pelo Município de Faro, com 
o apoio técnico da Associação de Atletismo do Algarve. 
A iniciativa, que pretende afirmar a capital algarvia no 
circuito do atletismo, tem também um cariz ambiental, vi-
sando sensibilizar para o problema da água e dos resíduos.

MEIA MARATONA DA ÁgUA
LIGOU A PRAIA À CIDADE

Decorreu, a 5 de maio, a 20.ª Marcha Corrida da Ria Formosa com 
a colaboração de mais de 20 entidades concelhias associativas e 
empresariais. Participaram mais de 2200 pessoas num evento 
que incluiu momentos de animação e a realização de centenas de 
rastreios de saúde. Num esforço de alerta para a preservação do 
ambiente, sob o lema “não deixe mais do que as suas pegadas”, 
evidenciou-se a colaboração com a empresa municipal FAGAR 
que, no recinto e em todo o percurso, distribuiu contentorização 
apropriada para a recolha dos resíduos.

MARCHA-CORRIDA COM
MILHARES DE PARTICIPANTES

Realizou-se, no passado dia 14 
de abril, a “Gala do Desporto – 
Município de Faro” que visa re-
conhecer, valorizar e premiar 
os agentes desportivos do con-
celho que mais se destacaram 
durante a época desportiva 
terminada em 2018, nas dife-
rentes modalidades. 
Nesta cerimónia, que se realizou 
no Teatro das Figuras, foram 
homenageados 332 atletas e 
atribuídos 596 prémios, con-
templando o desporto escolar, 
universitário e federado, bem 
como competições regionais, 
nacionais e internacionais.
A gala contou com uma pre-
sença muito especial, a campeã 
olímpica da maratona Rosa 
Mota, madrinha da Meia Ma-
ratona da Água desde a sua pri-
meira edição. Rosa Mota foi ho-
menageada pelo município com 
a entrega da Chave de Honra da 
Cidade de Faro.

gALA DO DESPORTO hOMENAGEOU OS MELhORES ATLETAS DE FARO

Associação desportiva
do ano 

Casa do Benfica de Faro

Equipa do ano
Sporting Clube Farense

(Futsal Masculino)

Dirigente do ano
Daniel Nascimento

(Sporting Clube Farense)

Treinador do ano
Guliver Nunes

(Karaté Clube de Faro)

Atleta Masculino do ano
Isaac Nader

(Sport Lisboa e Benfica)

Atleta Feminino do ano
Diana Madeira 

(Cl. Desp. Combate
Conceição de Faro)

Atleta Revelação do ano
João Graça

(Clube de Ténis de Tavira)

Desporto Adaptado
Joana Santos

(Judo Clube do Algarve)

Figura Desportiva do ano
Fábio Henriques/Rita Ramires
(Clube Danças João de Deus)

Homenagem Carreira
Augusto Domingos

(Gimnofaro Ginásio Clube)

Rosa Mota
Chave de Honra da Cidade de Faro

12



jUVEnTUDE & DESPORTO

Com o forte apoio do Município, a Federação 
Portuguesa de Atletismo (FPA) e a Direção 
Geral de Educação / Desporto Escolar (DGE/
DE) realizaram em 5 e 6 de abril,  em Faro, 
o 15.º Campeonato Nacional de Desporto Es-
colar, Mega-Sprinter. O sucesso foi absoluto.

MEgA SPRINTER

Decorreu, nos dias 3 e 13 de abril, mais uma 
edição da ação ecológica “Limpar a Ria 
Formosa”, que contou com cerca de 60 volun-
tários que retiraram 330 quilos de lixos que se 

60 VOLUNTÁRIOS A JUDARAM A MANTER A 
RIA MAIS FORMOSA

ENCONTRO DE DESPORTOS NÁUTICOS ADAPTADOS 

encontravam em ambiente marinho. A ação teve a parti-
cipação de 50 crianças da Escola EB 1 de Alto Rodes e en-
volveu também um conjunto de 15 voluntários, praticantes 
de Stand Up Paddle e Canoagem do Centro Náutico. 

OBRAS DESPORTO

coBeRtuRa paRcial das 
Bancadas da pista de 
atletismo e do campo 
de futeBol da penHa 
75.462,65€ - em procedimento

pontão de apoio às 
atiVidades nÁuticas 
na pRaia de faRo
148.900,00€ - concLUído

oBRas no passadiço
da pRaia de faRo
139.859,05 - em eXecUÇÃo

alteRação da iluminação 
púBlica do campo da
penHa – suBstituição poR 
iluminação led
50.000,00€ - em procedimento

suBstituição do RelVado 
dos campos da penHa
149.570,00€ - em procedimento

suBstituição do RelVado da 
eB2,3 dR. josÉ neVes júnioR
100.000,00€ - em procedimento

aquisição de equipamentos 
complementaRes paRa as 
piscinas municipais de faRo 
e jacuzzi
30.430,00€ - em procedimento

RepaRação de paRques
infantis e equipamentos
de jogos e RecReio
100.000,00€ (168.000,00€ GAStoS no 
Ano trAnSAto) – em concUrSo

inteRVenções nas piscinas
municipais, aVac,
melHoRamentos mÁquinas
77.650,00€ - em procedimento

O Centro Náutico da Praia de Faro 
acolheu, no dia 2 de maio, a 4.ª edição 
do encontro “Desportos Náuticos Adap-
tados”, evento que consiste na reali-
zação de atividades lúdico desportivas 
adaptadas, promovendo a prática des-
portiva inclusiva. 

O evento proporcionou a prática das 
modalidades adaptadas de Canoagem, 
Stand Up Paddle, Vela, Surf e Body-
board, de modo a promover a prática 
da atividade física, em contacto com 
a natureza, especialmente junto de 
pessoas com necessidades especiais. 

O evento foi organizado pela Câmara Muni-
cipal de Faro, pelo curso de licenciatura em 
Desporto da Escola Superior de Educação 
e Comunicação (ESEC) da Universidade do 
Algarve e pelo Centro de Medicina Física e 
Reabilitação do Sul do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve.
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RepaRação do sistema de 
Rega da pista de atletismo
31.500,00€ - em procedimento
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EDUCAÇãO

somBReamento na eB1 de 
Vale caRneiRos
em eXecUÇÃo 
VALor: 5.120,00€
prAzo de eXecUÇÃo: 45 dias

aquisição de equipamentos 
de cozinHa
procedimento pArA A AqUiSiÇÃo, mon-
tAGem e inStALAÇÃo de eqUipAmentoS 
de cozinhA pArA AS eScoLAS do enSino 
bÁSico – em fase de lançamento do 
pRocedimento 
VALor eStimAdo: 74.000€

aquisição de moBiliÁRio
procedimento pArA A AqUiSiÇÃo, montAGem e inStALAÇÃo de mo-
biLiÁrio eScoLAr pArA AS SALAS do pré-eScoLAr de ALGUnS eS-
tAbeLecimentoS de enSino, pArA AS bibLiotecAS dA e.b1 dA con-
ceiÇÃo e VALe cArneiroS e pArA o SerViÇo edUcAtiVo do mUSeU 
reGionAL do ALGArVe – pRocedimento a decoRReR
VALor eStimAdo: 18.399€
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SEMANA DEDICADA À CRIANÇA
No ano em que se assinalam os 30 anos da Convenção dos 
Direitos da Criança e aproveitando o Dia Internacional do 
Brincar e o Dia Mundial da Criança, a autarquia concentrou 
na semana de 27 a 31 de maio um conjunto de atividades des-
tinadas aos mais pequenos. Palestras, filmes didáticos, apre-
sentação de livros e workshops fizeram parte do programa. 
O ponto alto foi o dia 31 de maio que reuniu no Jardim da 
Alameda 2000 crianças do concelho que participaram em ati-
vidades desportivas, artísticas e desfrutaram de outras di-
versões proporcionadas pela câmara com o apoio de dezenas 
de associações do concelho.

CAMPEÃ DAS ONDAS,
JOANA SCHENKER
DEU LIçÃO SObRE OS OCEANOS
No âmbito do projeto educativo do Oceanário de Lisboa e da 
Fundação Oceano Azul, a algarvia campeã do mundo de body-
board, Joana Schenker, apresentou em várias escolas por todo 
o concelho uma ação de sensibilização cujo objetivo foi passar 
os valores do respeito pelo meio ambiente e apelar para uma 
atitude pro-ativa para a sua proteção.

MELHORIAS NO
PARQUE ESCOLAR
UMA PRIORIDADE

MAIS TRÊS SALAS REFORçAM O PRé-ESCOLAR
Encontra-se em fase adiantada de cons-
trução três salas para o ensino pré-escolar 
inseridas no recinto da EB1 do Bom João. A 
obra, adjudicada por 306.727 €, conta 
ainda com uma área comum de distribuição, 
uma sala de reuniões, uma arrecadação, 
bloco sanitário para os alunos e outra ins-

talação sanitária para o pessoal.
Prevê-se que esta valência entre em fun-
cionamento no próximo ano letivo, no se-
guimento do esforço do município para 
dotar o concelho de mais e melhores al-
ternativas de ensino público, também ao 
nível do pré-escolar.

Estão a decorrer várias intervenções nas escolas com vista a colmatar algumas lacunas e para dar resposta a situações 
pontuais que resultam do desgaste natural dos equipamentos. Neste âmbito destacamos as seguintes intervenções:
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AMBIEnTE E SAnIDADE

FAgAR

Realizou-se em 2018 a remodelação da rede de abas-
tecimento de água, na zona do Alto Rodes, uma obra a 
cargo da FAGAR que permitiu a melhoria substancial 
na qualidade do serviço prestado aos munícipes. Para 
além dos 121 ramais domiciliários substituídos, pro-
cedeu-se também à colocação de 950 metros de conduta 

Em 2018 adquiriram-se dois “carros-oficina” passando a 
FAGAR a ter, atualmente, 4 veículos desta tipologia. Os 
carros-oficina encontram-se especialmente equipados para 
efetuar, de forma rápida e eficaz, qualquer operação de ma-
nutenção ou reparação na rede pública de abastecimento de 
água.  Valor: 21.039,52€

INVESTIMENTO DE 350 MIL EUROS 

Um desobstrutor de coletores que permite uma maior 
eficácia e eficiência nos trabalhos de desobstrução e 
limpeza de coletores, realizados mecanicamente, através 
de jatos de alta pressão, e não manualmente com recurso 
a varetas, processo moroso e extenuante para os próprios 
trabalhadores. Valor: 30.748,77€

Um mini furgão de apoio ao controlo de qua-
lidade da água. A viatura está equipada para 
proceder ao controlo e análise rápida da qua-
lidade da água em instalações onde são efe-
tuadas desinfeções. Valor: 17.088,63€

FAgAR MODERNIZA FROTA OPERACIONAL

nova, além de marcos de incêndio e válvulas redu-
toras de pressão.
Zonas abrangidas: Rua Coronel António dos Santos 
Fonseca, Rua Gago Coutinho, Praceta Gago Cou-
tinho, Rua José Féria Pavão, Rua Carvalho Araújo, 
Rua Manuel Ascensão e Rua Ascensão Guimarães.

REDE DE ÁgUA REMODELADA EM ALTO RODES

INVESTIMENTO DE 70 MIL EUROS
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proJeto: constRução centRo
de RecolHa oficial 
VALor dA obrA: 1.236.892,29 €
prAzo de eXecUÇÃo: 12 meses

Localização: Medronhal - Guilhim
A edificação projetada localiza-se numa área isolada em relação a aglomerados 
habitacionais, implantando-se num lote criado em terrenos municipais. O CRO 
vem colmatar uma lacuna que se faz sentir em Faro há dezenas de anos e res-
peitará em absoluto um princípio orientador desta autarquia, de respeito e pre-
servação do bem-estar e da dignidade animal.

Capacidade máxima entre 163 e 173 animais;
Núcleo destinado a animais para adoção;
Núcleo para animais em quarentena;
16 celas coletivas para gatos;
Área de canil: 42 boxes coletivas;
Áreas de circulação exteriores e dois parques exteriores lúdicos para animais;
Dois cães por cela, individuais de acesso restrito (isolamento/quarentena).
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ÚLTIMAS

Arte, sustentabilidade e comunidade: 
eram estes os 3 grandes eixos da pri-
meira edição do Açoteia, Faro’s Rooftop 
Festival. Foi a partir daqui que uma 
enorme unidade orgânica da autarquia, 
a que se juntaram associações, privados 
e outras entidades como parceiros, pre-
pararam uma fórmula que se revelou um 
sucesso. E assim, sem dar por isso, entre 
os 3 grandes eixos, outros tantos se reve-
laram: exaltação do sentimento de per-
tença, defesa, promoção e reinterpre-

AÇOTEIA
FARO ROOFTOP FESTIVAL

tação de património, alegria, comunhão 
e cultura. 
A verdade é que a densidade do casco 
urbano das cidades cosmopolitas nos 
obriga hoje em dia a mexer a cabeça. Olhar 
para onde não olhávamos, procurar onde 
não procurávamos. E foi aqui que encon-
trámos o céu. Levámos a arte e a cultura 
até onde nunca esteve, criando alterna-
tivas nunca antes equacionadas: abrimos, 
em comunidade, a mente a novas oportu-
nidades. Parabéns Açoteia e obrigado Faro.


