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2EDITORIAL

Fazemos esta edição de outubro do Correio de Faro com um 
misto de sentimentos. Por um lado, estamos apreensivos com 
o desenvolvimento da crise pandémica que assola o nosso 
País. E, apesar da confiança que reiteradamente manifesta-
mos na Autoridade de Saúde e demais poderes públicos, os 
números que nos são dados a conhecer obrigam-nos a voltar a 
apelar aos munícipes, para que se protejam e protejam os seus 
semelhantes. Não é tempo de baixar a guarda, pois o perigo 
ainda espreita. 
Mas, por outro lado, também não é tempo de nos esconder-
mos e de nos furtarmos às nossas responsabilidades. É pre-
ciso trabalhar e prover o sustento dos nossos lares; é preci-
so continuar a estudar e confiar nos agrupamentos escolares, 
acompanhando os nossos filhos no seu percurso escolar na 
certeza que, com cautelas, as nossas vidas vão prosseguir um 
rumo positivo – e este início de ano letivo em Faro está a ser 
um bom exemplo de que, com o contributo de todos, as coisas 
correm bem. Saibamos assumir as nossas responsabilidades.
E se, porventura, sobrevierem dificuldades, a autarquia aqui 
estará, ao lado dos cidadãos, apoiando no que for necessário. 
Para isso temos os nossos serviços sociais e todas as institui-
ções da nossa rede social, com quem estabelecemos protoco-

los e que financiamos justamente para dar resposta a estas 
situações. Não deixaremos de estar ao lado dos farenses. 
Aconteça o que acontecer. Custe o que custar.
E dentro das nossas competências, resta-nos continuar a 
dinamizar o concelho, procurando qualificá-lo, torná-lo 
mais atrativo para quem cá reside ou nos visita. Estamos 
a fazê-lo com vigor e energia, para que todos sintam que 
Faro não parou nem vai parar. Da nossa dinâmica, depen-
de também a economia do concelho. Assim, em termos de 
empreitadas, estão em obra ou em procedimento mais de 
60 intervenções, no valor de 14 milhões de euros. E muito 
mais está por vir.
No número de hoje do Correio de Faro damos notas de al-
gumas dessas intervenções no espaço público, falamos do 
Concelho, da comemoração do seu dia e abrimos as portas 
ao futuro. Um futuro que não se antevê fácil, mas cujos 
desafios conseguiremos, uma vez mais, vencer. Para isso, 
contamos com todos os Farenses, com a sua coragem e 
com a sua responsabilidade. Contem comigo!

O Presidente da Câmara Municipal,
Rogério Bacalhau
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3 FARENSE EM DESTAQUE

“E PORQUE NÃO, TU SACERDOTE?”
Cónego José Pedro Martins comemora o Jubileu Sacerdotal

O cónego José Pedro Martins é um dos rostos da Igreja mais reconhecidos no concelho. Entre 
muitas outras responsabilidades, já foi pároco da sé, reitor do Seminário e fundador do movi-
mento de grupos corais no concelho. Hoje é o deão da sé, responsável pelo património, diretor da 
escola de música e continua a acompanhar, como pároco, as comunidades de Santa Bárbara de 
Nexe e Estoi. Para além disto, é reconhecido nacionalmente como uma sumidade em música litúr-
gica. Ao cumprir 50 anos de ordenação sacerdotal, este sacerdote melómano é visto com admira-
ção e simpatia por todos os que, independentemente da confissão religiosa, em algum momento 
com ele se cruzaram. Medalha da cidade em 1988 e alvo de um voto de louvor do Município no 
passado mês de junho, José Pedro Martins é o nosso Farense em Destaque.  

Correio de Faro: O que leva um jovem algar-
vio, de Lagos, na década de 50-60, a querer 
ser padre? 
Cónego José Pedro Martins: Naquele tempo as 
paróquias de Lagos envolviam-se com as suas 
tradições festivas nas quais muitas famílias 
participavam. A catequese entrava pratica-
mente em todos os lares. Os jovens sentiam 
que a Igreja era um espaço seu e muitos par-
ticipavam no seio de movimentos como os Vi-
centinos, a Juventude Operária Católica (JOC) 
e outros. No meu caso foi, sobretudo, através 
da JOC, que despertei para uma vivência par-
ticular da fé. E então, a partir de uma metodo-
logia de leitura e de aplicação do Evangelho à 
vida – a da ação católica – foi-se-me afloran-
do esta interrogação: “e porque não, tu sacer-
dote?” Marcante foi também a celebração, em 
Lagos, em 1960, do sexto centenário do nasci-
mento de S. Gonçalo [ndr. beato português ve-
nerado sobretudo pela comunidade piscatória] 
com uma série de colóquios, grandes festejos e 
a vinda das suas relíquias a Lagos. Todas essas 
vivências tiveram um grande impacto na mi-
nha decisão. E foi então que, já com os estu-
dos secundários feitos, entrei nos Seminários 
do Patriarcado de Lisboa em outubro de 1961, 
aos 18 anos.
CF: O Seminário de Faro ficou profun-
damente marcado pela presença do Pa-
dre José Pedro enquanto reitor. O que foi 
mais desafiante: dinamizar o seminário ou 

acompanhar as comunidades paroquiais 
que tem servido ao longo destes 50 anos? 
JPM: Foi uma coisa e outra. Mas nunca sozi-
nho; sempre em equipa. No seminário o meu 
dia a dia foi sempre o trabalho de sensibili-
zação vocacional, acompanhando os alunos. 
Assim retomámos as aulas do secundário até 
ao 12.º ano e depois acolhemos o ano prope-
dêutico de preparação para os estudos teo-
lógicos. Neste período em que fui reitor rea-
lizámos também dois eventos marcantes: o 
quarto centenário da morte do bispo huma-
nista D. Jerónimo Osório, em 1980 e, em 1997, 
o bicentenário da inauguração do edifício do 
atual seminário, centrado na figura do bis-
po D. Francisco Gomes do Avelar. Um e outro 
evento implicaram a realização de muitas ini-
ciativas envolvendo todo o Algarve.   
CF: 50 anos de história já estão vividos. 
Que projetos de futuro o movem? 
JPM: Pois... o que vem a seguir, será cumprir o 
que estou a fazer com dedicação e empenho até 
que as forças o permitam. Para já, não me fal-
tam atividades. Sou deão da sé, diretor do ar-
quivo diocesano, dirijo a escola de órgão e assis-
tência ao património da catedral, e dou o apoio 
às comunidades paroquiais de Santa Bárbara de 
Nexe e Estoi, conjuntamente com o diácono Luís 
Galante, que é uma ajuda preciosa.
CF: As pessoas acham interessante o facto 
de se ter afirmado como um dos mais im-
portantes especialistas em música litúrgi-
ca do País. Como encara essa condição de 
sacerdote melómano? 
JPM: Desde a infância que tive sensibilidade e gos-
to para a música. A partir da opção pelo sacerdócio, 
esse gosto acentua-se e assume uma utilidade li-
túrgica, pois a música é imprecindível nas celebra-

ções e aos encontros e convivências na ação pastoral da 
Igreja. Nunca fiz música para ficar nos livros, mas sim 
para responder a estas realidades. Sou contemporâneo 
do Concílio Vaticano II, que também tratou da músi-
ca sacra, lembrando que ela não pode ficar como mero 
ornamento nem cingida a grandes coros. Daí o impul-
so para composições que atingissem uma participação 
mais plena das nossas assembleias litúrgicas. Portanto, 
não foi a música pela música, mas sim, auscultando a 
realidade, uma resposta às necessidades e possibilida-
des das nossas comunicades.
CF: E aí se inicia também o movimento coral de 
Faro, que perdura até hoje...
JPM: Sim. Como sacerdote fui convidado a projetar 
para o exterior das comunidades o gosto pela músi-
ca coral. Assim nasceram os coros [Coral Ossónoba, 
coro II Capítulo e coro de Câmara Cantate Domino] 
que não existiam no Algarve e que ajudei a criar e 
vingaram praticamente, até hoje. Para esses coros 
também fui fazendo algumas composições voltadas 
para várias temáticas. Efetivamente, a música tradi-
cional do Algarve é muito mais do que o corridinho 
– é um filão que deve ser explorado e trazido para os 
nossos palcos. Daí a importância dos coros.
CF: De todos os cânticos que compôs, a que deu 
música e letra, qual pensa que se adequa mais 
aos tempos que atravessamos? 
JPM: Os meus cânticos, litúrgicos ou não, são sem-
pre cânticos de mensagem e com eles pretendo as-
sim, também, exercer o meu sacerdócio, pois o 
sacerdote serve e apoia a cultura do bem, da co-
munhão e da fraternidade entre as pessoas. Pede-
-me para destacar alguns que mais se adequem. São 
muitos, mas, para além de “Os Pecadores” e “Can-
ção de Lagos (terra morena)”, evidencio como pro-
posta/resposta para todos os tempos, mas sobretu-
do para os tempos que atravessamos, o cântico “É 
preciso renascer”. 
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REQUALIFIC AÇ ÃO DA
AL AMEDA COMEÇ A A
TODO O MOMENTO…
A Câmara Municipal adjudicou, a 21 de setembro, a empreitada 
de requalificação da Alameda João de Deus. Os trabalhos foram 
adjudicados à empresa Martins Gago & Filhos, Lda. pelo mon-
tante de 736.430,60 euros. Com esta intervenção pretende-se 
melhorar o pavimento e os percursos de circulação pedonal, 
rearborizar e replantar as espécies em mau estado ou perdidas, 
melhorar a iluminação, edificar novas casas de banho, áreas de 
serviço, recreação infantil e geriátrica e mobiliário urbano. Os 
trabalhos relativamente a esta intervenção podem avançar a 
todo o momento e têm uma duração prevista de 270 dias. 

… E REQUALIFIC AÇ ÃO
DA MATA DO LICEU TAMBÉM
FOI ADJUDIC ADA
Na mesma reunião, foi também adjudicada a requalificação da Mata do Liceu, à empresa Arqui-
jardim, S.A, pelo montante 1.049.140,87 euros. Dos trabalhos fazem parte a completa recupera-
ção e a plantação de novas árvores e arbustos, melhorando muito este autêntico “pulmão verde” 
da cidade. Está também pensada a introdução de novos “espaços âncora”, como a área de street 
workout e o arborismo, bem como a recriação de espaços já existentes, como o parque geriátrico, 
o parque infantil e o anfiteatro. Para além disto, serão criados diversos percursos pedonais que 
possibilitam vários tipos de utilização, desde o “corta-mato” ao simples e relaxante passeio a pé. 
O prazo para execução é de 270 dias. No entanto, a consignação destes trabalhos fica condicio-
nada à obtenção do visto do Tribunal de Contas, tendo em conta que os contratos com valor su-
perior a 950.000 euros estão sujeitos à fiscalização prévia daquele órgão.

CREMATÓRIO MUNICIPAL JÁ FUNCIONA EM FARO
Após 11 meses de obra e mais de uma década de 
tramitação jurídica e administrativa, está cumpri-
da uma antiga e justa reivindicação da população. 
A construção do Crematório Municipal de Faro está 
concluída e o equipamento encontra-se, desde o dia 
23 de setembro, oficialmente aberto.
O crematório está equipado com dois fornos, um para 
as cremações funerárias e um forno pirolítico para 
queimar resíduos associados aos enterramentos, como 
flores e restos de urnas. As principais valências de 
apoio ao serviço de cremação incluem receção, sala de 
estar, cafetaria, capela ecuménica, sala, sala de última 
despedida, tanatopraxia (preparação do defunto) e jar-

dim da memória/cendrário.
A sala da última despedida é um elemento dife-
renciador deste equipamento, que vem servir toda 
a população do sotavento algarvio e central. Com 
efeito, esta valência permite acompanhar até ao úl-
timo momento o seu familiar ou amigo, na medida 
em que torna possível visualizar a entrada da urna 
no forno, pela sala adjacente e através de uma janela 
em vidro (cuja cortina se fecha quando a cerimónia 
termina) ou a partir de um ecrã, instalado na capela. 
Nos termos do contrato de concessão, que tem a dura-
ção de 30 anos, a Câmara de Faro vai receber 1700 eu-
ros por mês pela ocupação do terreno e um por cento 

do valor de cada cremação, tendo sido garantido um 
desconto significativo para os munícipes do concelho 
– os residentes em Faro pagarão 258 euros por crema-
ção, enquanto os não residentes pagarão 309 euros. As 
ossadas terão um custo de 180 euros. 
Com a edificação deste equipamento, que cus-
tou à entidade concessionária um investimento 
de 1,16 milhões de euros, coloca-se termo a um 
longo processo que tramitava já desde 2011, ten-
do a adjudicação definitiva sido assinada a 14 de 
junho de 2019 com a Servilusa – Agências Fune-
rárias S.A. e FPC Construções, Lda.
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Em cerimónia integrada nas comemorações do Dia do 
Município, a autarquia procedeu à abertura da Rua da 
Igreja, em Montenegro”, após empreitada de beneficia-
ção. A cerimónia contou, entre outras, com a participa-
ção do executivo municipal, da presidente da Junta de 
Freguesia em exercício, Virgínia Alpestana e do pároco 
de Montenegro, cónego César Chantre.
Trata-se de mais uma obra fundamental para a melho-
ria das condições de circulação automóvel e pedonal na 
Freguesia de Montenegro, aumentando assim os níveis 
de segurança e conforto para as viaturas e peões. A in-
tervenção foi realizada pela Sociedade JEVOP- Constru-
ções S.A. O custo total foi de 73.022,21 euros.

INAUGUR AÇ ÃO
DA RUA DA IGRE JA,
EM MONTENEGRO

ESTR ADA AEROPORTO-PR AIA
DE FARO QUASE PRONTA
Estão a terminar os trabalhos de requalifica-
ção da CM 527-1 com construção de ecovia, que 
tem como principal objetivo a implantação de 
uma pista ciclável na estrada que dá acesso à 
Praia de Faro, no troço Aeroporto / Praia. Para 
as viaturas motorizadas, que já podem circu-
lar no novo tapete betuminoso, trata-se de um 
importante ganho em termos de comodidade 
e segurança. Mas para os pedestres e modos 
suaves, esta obra assume uma relevância ex-
traordinária, pois trata-se de dar continuidade 
ao percurso de ciclovia já existente e que ter-
mina junto ao posto de abastecimento de com-

FARO VAI TER
VIDEOVIGIL ÂNCIA NAS RUAS
A Câmara de Faro recebeu luz verde 
para instalar um sistema de video-
vigilância no concelho. O sistema 
terá até 59 câmaras instaladas em 
34 locais, primeiramente na bai-
xa da cidade e nos principais eixos 
rodoviários, pretendendo-se, numa 
fase posterior, alargar o espectro a 
outras zonas do concelho. O inves-

POLíCIA MUNICIPAL JÁ TEM 
REGUL AMENTO
A observação é recorrente. Falta policiamento de proximidade capaz de induzir 
mais segurança no seio das nossas comunidades. Consciente disso, mas pretenden-
do também alargar a capacidade de atuação da fiscalização municipal, o executivo 
lançou o regulamento de organização e de funcionamento do Serviço de Polícia 
Municipal de Faro. Com esta polícia, cujo regulamento foi aprovado em Assembleia 
Municipal no passado dia 7 de outubro, pretende-se um serviço que reforce a pro-
ximidade aos cidadãos e capaz de aumentar os níveis de tranquilidade pública e a 
proteção das comunidades, em estreita colaboração com as forças de segurança. O 
Município prepara agora a composição deste novo serviço municipal, bem como o 
seu apetrechamento material e logístico.

NOVA CICLOVIA URBANA NASCE NA AV. GULBENKIAN
Começou no dia 8 de outubro, a obra 
de construção de um novo corredor 
ciclável urbano que percorrerá a Av. 
Calouste Gulbenkian entre as ro-
tundas do Teatro das Figuras e do 
Hospital.
A nova ciclovia custará cerca de 160 
mil euros e está a ser construída pela 
empresa José de Sousa Barra & Filhos. 
A intervenção abrange toda a aveni-
da, com um percurso clicável em cada 
um dos sentidos com uma faixa cli-
cável de 1,50m e dupla delimitação 

bustível. Formaliza-se assim uma ligação ciclável 
(e pedestre!) entre o aeroporto e a Praia de Faro, 
dando continuação ao projeto de mobilidade sus-
tentável idealizado pelo executivo. A intervenção 
compreende ainda a edificação de uma rotunda no 
cruzamento da estrada municipal com a estrada 
Arábia / Quinta do Eucalipto e, ainda, a reconfi-
guração da entrada na Rotunda do Aeroporto, que 
passa a ter duas vias para melhor escoamento dos 
fluxos de trânsito. A intervenção está a ser realiza-
da pela sociedade Manuel António & Jorge Almei-
da - Construções, S.A.. O investimento do Municí-
pio é de 690.166,10 euros.

timento, da ordem dos 500 mil eu-
ros, será integralmente suportado 
pelo Município, mas a sua operacio-
nalização quotidiana será da exclu-
siva responsabilidade da Polícia de 
Segurança Pública (PSP), em cujo 
comando territorial estará instalada 
a central de visualização e armaze-
namento dos dados. 

relativamente à circulação automó-
vel, que se continua a fazer em duas 
faixas de rodagem para cada sentido 
com 3,50 m cada. Na zona da rotun-
da do Teatro, a circulação de bicicleta 
far-se-á pelo exterior da rotunda, evi-
tando-se que as bicicletas tenham de 
circular junto dos carros. 
Este corredor ciclável terá depois 
uma ligação ao complexo desporti-
vo municipal, de onde parte um ou-
tro troço de ciclovia que termina no 
Porto Comercial. 
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“FARO PODE SER UM DESTINO GASTRONÓMICO” 

QUEM É LEONEL PEREIR A?

Nascido no Pessegueiro, Martinlongo, no concelho de 
Alcoutim, Leonel Pereira leva uma carreira de 25 anos 
enquanto chef com passagem em vários países e ho-
téis como Sheraton, Meridian ou Pestana e as mais al-
tas distinções, nomeadamente a estrela Michelin, que 
conseguiu pela primeira vez em 2014 no São Gabriel, 
em Almancil. No final do ano passado, o chef anun-
ciou o encerramento do restaurante premiado mas 
2020 trouxe-lhe um novo desafio, em pleno centro da 
cidade de Faro: o CHECK-In. Objetivo? Ajudar a tornar 
Faro um destino gastronómico.
“A cidade tem agora uma equipa Michelin num espaço 
descontraído e com alto nível de serviço, com detalhe 
e qualidade, e o que queremos é que este restaurante 
seja dos farenses mas também ajudar a vender a nos-
sa cidade, porque Faro pode ser um destino gastronó-

Leonel Pereira abriu em fevereiro o CHECK-In, na baixa de Faro, onde mantém o 

núcleo duro da equipa do São Gabriel (restaurante com estrela Michelin entretanto 

encerrado) e pretende oferecer serviço de alta qualidade a farenses e visitantes

mico, tem potencial para isso”, conta Leonel Pereira, 
em entrevista ao Correio de Faro, adiantando que o 
CHECK-In tem um conceito moderno onde mistura 
tradição e inovação. 
O modelo, pensado há algum tempo pelo chef e pelo 
sócio Delfim João, já está a dar frutos, ainda que num 
ano atípico. “Abrimos a 12 de fevereiro e desde aí – ex-
cetuando o confinamento – temos tido sempre casa 
cheia e muitas vezes lista de espera com 98 por cento 
de clientes nacionais, pessoas de Faro e arredores ou 
de fora, algumas das quais nunca tinham comido em 
Faro e que aproveitam também para conhecer a cida-
de”, explica o chef, adiantando que este espaço, situa-
do na Avenida da República, 40, na baixa da cidade, 
não aspira a estrelas Michelin e enquadra-se num con-
ceito informal e que pode, isso sim, ter ambição futura 

de um Bib Gourmand, selo do guia Michelin que ofe-
rece boa comida a preços mais moderados. “Se vier-
mos a conseguir um Bib Gourmand para esta casa e 
para Faro será histórico”, atira o chef. 
Leonel Pereira, que se mantém como chefe do Thai 
Brás, no MAR Shopping Algarve, não põe de parte, 
no entanto, a hipótese de vir a abrir um espaço com 
aspiração a estrelas Michelin, eventualmente até em 
Faro. Para já, convida todos os farenses (e não só) a 
fazer CHECK-In na baixa de Faro.

EQUIPA “ESTREL A MICHELIN” APRESENTA VIAGEM
AOS SABORES DO MUNDO E à S ORIGENS DO CHEF
Com uma equipa de luxo que transitou 
do São Gabriel, Leonel Pereira partilha o 
CHECK-In com o sócio e chefe de mesa Del-
fim João e na cozinha conta com o seu braço 
direito há vários anos, o jovem talento João 
Viegas. Outra aposta forte são os vinhos: o 
escanção Victor da Avó, com mais de 30 anos 
de experiência, está ao dispor para as me-

lhores recomendações.
À mesa, o menu tem “petiscos CHECK-In” como 
ceviche de atum “rabilho” (12,50€), casquinha de 
“siri” (10,50€) ou escalope de foie gras salteado, 
compota de marmelo e cogumelos shimeji (11,50€). 
Nos petiscos cozinhados no tacho, pode degustar a 
barriga de atum toro à portuguesa (12,50€) e naqui-
lo que o chef chama “mimos da minha mãe”, des-

tacam-se as batatas “tontas” em azeite, alho, poejo, 
tomate, ovo de codorniz e bacon (7,50€) ou os ovos 
caseiros “revoltados” com tomates sobre fatia de pão 
torrado (6,50€). Já os momentos especiais incluem, 
por exemplo, o lombo de bacalhau (meia cura) con-
fitado em azeite extra virgem e xarém de plâncton 
(13,50€) ou as bochechas de “bísaro” estufadas em 
vinho tinto e especiarias e chucrute roxo (13,50€). 

Nascido no concelho de Alcoutim, começou por querer 
ser barman. Por não haver vaga no bar, acabou por me-
ter mãos ao trabalho numa cozinha aos 17 anos. Fez um 
plano de carreira aos 19 anos, passou ainda pelos Fuzi-
leiros e chegou a ser porteiro de discotecas como a Tri-
gonometria ou a Kadoc, mas o destino estava mesmo 
traçado. Estudou e graduou-se em algumas das melho-
res escolas (Lenôtre, Alain Ducasse, Culinary Institut of 
América) e foi chef em hotéis em vários países. No Me-
ridian, chegou a gerir uma equipa de 240 cozinheiros. 
Pratica uma cozinha com profundas raízes tradicionais 

mas chama-lhe irrequieta, por tentar aplicar a técni-
ca mais recente para tirar o máximo de sabor de cada 
produto. Desde 2013, abraçou o projeto do São Gabriel 
e em 2014 foi distinguido com  a sua primeira estrela 
Michelin. Em 2015, foi novamente distinguido com o 
prémio de Chef do Ano e o São Gabriel com o Garfo de 
Platina. Em 2016 voltou a ser distinguido com 3 soles 
do famoso guia Repsol. Em 2017, 2018 e 2019 foi Garfo  
de Platina no guia BCBM e manteve a Estrela Miche-
lin. Em 2020, abraçou o projeto CHECK-In, o primeiro 
no concelho de Faro.
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CARDEAL SUITES & APARTMENTS
REFORÇ A OFERTA DE ALOJAMENTO EM FARO
Nova unidade conta com nove apartamentos e capacidade para
35 pessoas, no centro da cidade, está de portas abertas desde junho
Mesmo num ano em que a pandemia travou abrupta-
mente o crescimento turístico na região, Faro regis-
tou a abertura de novas ofertas de hotelaria e aloja-
mento. É o caso de Cardeal Suites & Apartaments, um 
novo alojamento num edifício totalmente reconstruí-
do com nove apartamentos (estúdios, T1’s e T2’s) com 
capacidade para 35 pessoas, situado no centro da cida-
de de Faro, que abriu portas no dia 5 de junho. 
A 150 metros do Largo do Carmo e a cerca de 500 da doca 
de recreio, o alojamento, com entrada principal na Rua 
Dr. Coelho de Melo, nº 1, Faro, deve o nome ao cardeal D. 
José Pereira de Lacerda, então Bispo do Algarve, que, em 
meados do início do século XVIII, teria um jardim perto 
daquela zona. Este facto histórico, que também já tinha 
servido para dar nome a uma rua (Rua Jardim do Cardeal) 
junto ao alojamento, poderá também ter servido de ins-
piração para a nova vida do edifício que pertence à famí-
lia de Nuno Graça desde 1941: o pátio central e jardim são 
o coração deste espaço que, além dos nove apartamen-
tos – com os nomes de plantas que podem ser encontra-
das no jardim - conta ainda com lavandaria e uma gara-

gem com acesso privativo. O alojamento é também 
completamente acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida e bike friendly, estando equipado com bike 
station, espaço de lavagem e lugar de estacionamen-
to seguro de bicicletas.
Todos os apartamentos contam com quarto, zona de 
estar e trabalho, casa de banho privativa e cozinha, 
estando equipados e decorados de forma contempo-
rânea e confortável, sendo apropriados para estadias 
curtas ou mais prolongadas.  
O espaço foi certificado com o selo Clean & Safe, 
do Turismo de Portugal, e viu reforçados os pro-
cedimentos de limpeza e desinfeção, de forma a 
garantir a segurança sanitária de todos os uti-
lizadores. Da mesma forma, a entrada em cada 
casa do alojamento é independente, minimizan-
do o número de superfícies de contacto comuns 
e o eventual risco de contágio. As fechaduras da 
mesma são eletrónicas, funcionando com códi-
gos, o que garante a segurança e independência 
de todos.

PROJETO PROMOVE ECONOMIA LOC AL E SUSTENTABILIDADE
Projeto familiar de Nuno Graça e Cláudia Ruivinho, 
o Cardeal Apartaments & Suites pretende prestar 
um serviço de excelência ao mesmo tempo que aju-
da a promover a economia local. “Este projeto re-
sulta de muito empenho, investimento pessoal e 
financeiro, e do qual estamos muito orgulhosos. 
Além do serviço que nós próprios prestamos, desde 
a primeira hora que tentamos trabalhar com em-
presas locais e utilizar materiais e produtos regio-
nais. Nesta fase de operação tentamos contratar 
serviços de proximidade e encaminhamos os nos-
sos clientes para os melhores profissionais de Faro 

e do Algarve, seja em termos de restauração, 
comércio ou animação turística”, refere Cláu-
dia Ruivinho. Outra preocupação, explica a em-
presária, são as questões ambientais e de sustenta-
bilidade. “Equipámos o edifício com as tecnologias 
possíveis para redução de consumos e recuperação 
energética e desenhámos uma forma de operação 
com recurso a produtos e técnicas amigos do am-
biente, tentando dessa forma dar o nosso contributo 
para um desenvolvimento sustentável do turismo”, 
explica Cláudia Ruivinho, com formação académica 
em Engenharia do Ambiente.

180 EMPRESAS CERTIFIC ADAS COM CLEAN & SAFE
A oferta turística existente no concelho está maioritaria-
mente certificada com o selo Clean & Safe, criado pelo 
Turismo de Portugal, para reconhecer as empresas do 
setor que cumpram as recomendações da Direção-Geral 

da Saúde. Ao todo, Faro já conta com cerca de 180 
empresas certificadas, entre alojamentos locais, em-
preendimentos turísticos, restauração, agências de 
viagens, rent-a-cars e animação turística.

SABIA QUE
Faro recebeu, este verão, a visita de vários “bloggers”, no âmbito de um conjunto de ações 
promocionais que visam dar a conhecer os atrativos turísticos do concelho, além de vários 
programas especiais da RTP, SIC e RFM? 

Esta medida visa transmitir confiança a quem preten-
de realizar férias e visitar o destino turístico,
incentivando ao mesmo tempo a retoma do setor a ní-
vel nacional e internacional.
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Dia do Município de Faro foi marcado por apresentação de projeto municipal que visa mudar a face urbanística
e ambiental de toda a baixa da cidade, entre a zona do Teatro das Figuras e o Largo de São Francisco  

O Município de Faro assinalou no passado dia 
7 de setembro mais um Dia da Cidade com um 
conjunto de comemorações que – respeitando 
todas as normas de distanciamento social e se-
gurança sanitária emanadas pela Direção-Geral 
da Saúde - incluíram assinatura de protocolos, 
inaugurações, homenagens e um concerto da 
banda algarvia Íris. A habitual sessão solene, 
que decorreu este ano no Teatro das Figuras, foi 
marcada pela apresentação do projeto municipal 
“Quilómetro Cultural”, que visa promover uma 
requalificação urbanística e ambiental da zona 
ribeirinha e da baixa da cidade de Faro, entre a 
zona do Teatro Municipal de Faro e a antiga Fá-
brica da Cerveja, incluindo ainda planos de por-
menor para as zonas do Bom João e do Porto Co-
mercial. 
O objetivo deste projeto é encontrar soluções 
para aproximar a cidade à Ria Formosa, nomea-
damente através de intervenções que permitam 
mais mobilidade pedonal e ciclável, mais zonas 
de estar e de encontro confortáveis e aces-

“QUILÓMETRO CULTURAL”
VAI REQUALIFICAR ZONA RIBEIRINHA DA CIDADE

SABIA QUE … Faro foi elevada a cidade pelo Rei D. Joao III em foral concedido no dia 7 de setembro de 
1540 e que, por via disso, se comemora o Dia do Município nessa data?

síveis, mobiliário urbano renovado, mais apoios 
na requalificação do edificado existente e re-
conversão de áreas urbanas industriais e por-
tuárias existentes.
Entre as intervenções propostas, estão a cons-
trução de uma extensão da infraestrutura por-
tuária existente no Cais da Porta Nova (um pas-
sadiço situado na cintura exterior da linha de 
caminho de ferro, em domínio público hídrico), 
a requalificação do Passeio Riberinho de Faro – 
com a criação de um passeio pedonal e ciclável e 
uma via automóvel de acesso – para que este se 
possa assumir como o grande parque de recreio e 
de lazer da cidade ou a reabilitação do edificado 
existente para promover a criação de um centro 
de indústrias criativas.
Para este efeito, o Município de Faro assinou 
também um protocolo com a Infraestruturas de 
Portugal (IP), representada pelo seu vice presi-
dente, Carlos Fernandes, com vista à supressão 
da passagem de nível existente junto ao Teatro 
das Figuras. Esta obra prevê uma passagem su-

perior sobre a linha ferroviária e deverá ser a pri-
meira de quatro passagens de nível a suprimir até à 
zona da Horta da Areia. 
De acordo com Rogério Bacalhau, presidente da 
Câmara Municipal de Faro, este entendimento com 
a IP permite “mais segurança e melhor mobilidade 
no acesso à zona ribeirinha”, que deverá ter uma “re-
qualificação tanto a nível urbanístico, mas também a 
nível social e cultural”.
Nesse sentido, o autarca revelou ainda que a gestão 
dos armazéns da estação rodoviária, também no 
passeio ribeirinho, deverão passar em breve da IP 
para a Câmara Municipal, que pretende transformar 
o espaço numa área dedicada às artes e exposições.
Da mesma forma, a autarquia constituiu uma equipa 
multidisciplinar para elaborar um Programa Estra-
tégico e Funcional do Equipamento Cultural e de 
Serviços a sediar na antiga Fábrica da Cerveja, em 
Faro. O trabalho a desenvolver integra a elaboração 
do programa base de arquitetura para intervenção 
no edifício e área envolvente, além do formato de 
gestão do edifício e financiamentos.



No âmbito da sessão solene do Dia da Município, a Câmara Municipal de Faro 
celebrou ainda outro protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), representada pelo seu presidente, Carlos Mourato Nunes, 
na presença da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. Com 
este acordo, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro (SMPCF) vai passar 
a utilizar parte das instalações do Comando Distrital de Operações de Socorro 
(CDOS), na Rua Dr. João Lúcio, no centro da cidade de Faro.
“Este acordo permite aproveitar e utilizar parte das instalações do CDOS, que fi-
caram vazias [dado que o Comando foi instalado em Loulé] e o serviço ganha uma 
operacionalidade diferente, permitindo uma sinergia diferente entre autarquia e 
comando distrital”, explicou a secretária de Estado Patrícia Gaspar.
Também o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, explicou que “o serviço 
ganha maior operacionalidade”, dado que o SMPCF, criado formalmente há um 
ano, ainda não tinha instalações próprias, tendo funcionado “durante a fase mais 
crítica da pandemia de COVID-19, numa situação muito especial, na Biblioteca 
Municipal, e estava agora em instalações alugadas”.

Outro momento alto do Dia da 
Cidade foi a inauguração da ex-
posição “Cabrita: Quatro Escul-
turas e um Auto-Retrato”, que 
teve lugar no Museu Municipal 
de Faro e que, além do executivo 
municipal, contou com a presença 
do reconhecido artista, Pedro Ca-
brita Reis, da presidente da Fun-
dação de Serralves, Ana Pinho, e 
do diretor do Museu de Arte Con-
temporânea de Serralves, Philippe 
Vergne. Esta mostra realiza-se no 
âmbito da parceria estabelecida 
entre o Município de Faro e a Fun-
dação Serralves e conta com peças 
do artista plástico em três espaços 
expositivos da cidade: Museu Mu-
nicipal, Associação 289 e Galeria 
Arco. Uma das peças, exposta no 
Museu Municipal, foi inspirada no 
mosaico romano do Deus Oceano, 
peça do espólio municipal classi-
ficada como Tesouro Nacional.
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PROTOCOLO DÁ NOVA SEDE à
PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL DE FARO

Serviço passa a utilizar parte das instalações do
Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS),
no centro da cidade

OBRAS DE CABRITA REIS
EM TRÊS ESPAÇOS DA CIDADE
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Como habitualmente, durante a sessão solene do
Dia do Município, procedeu-se à homenagem
a personalidades e entidades coletivas que marcaram
e marcam o percurso do Município de Faro.

HOMENAGENS DO DIA DO MUNICÍPIO

GUILHERME DE OLIVEIRA MARTINS 
RECEBE CHAVE DE HONRA DA CIDADE

Guilherme de Oliveira Martins, personalidade 
incontornável da cultura, educação e política 
em Portugal, que tem demonstrado grande 
disponibilidade para com Faro, foi distinguido 
pela autarquia com a Chave de Honra da Cidade. 
No final do ano passado, aceitou dirigir os 
Anais do Município de Faro, sucedendo assim 
a Joaquim Romero Magalhães e assegurando 
assim a continuidade do mérito desta publi-
cação, que permanece em boas mãos e no ca-
minho de preservação e afirmação da cultura, 
património e história de Faro e da região.
A ligação de Guilherme de Oliveira Martins 
ao Algarve remonta às suas origens familiares 
algarvias, onde passou parte da sua infância, 
além de ter tido um papel determinante na ela-
boração do texto final da Convenção Quadro do 
Conselho da Europa Relativa ao Valor do Patri-
mónio Cultural para a Sociedade, assinada em 
Faro em 27 de outubro de 2005 e também de-
signada por Convenção de Faro.
Além da ligação à cidade e à região, tem sido 
um protagonista ativo da sociedade portu-
guesa, com uma carreira académica e política 
notável, como atestam os inúmeros cargos e 
condecorações e a vasta bibliografia publicada. 
Além de ter sido deputado à Assembleia da Re-
pública durante sete legislaturas, Guilherme 
de Oliveira Martins foi, entre outros cargos, 
secretário de Estado da Administração Edu-
cativa, ministro da Educação, ministro da Pre-
sidência e ministro das Finanças, presidente do 
Tribunal de Contas e do Conselho de Prevenção 
da Corrupção, do Centro Nacional de Cultura, 
da Organização das Instituições Superiores de 
Controlo das Finanças Públicas da Europa, do 
Comité de Contacto dos Presidentes das Ins-
tituições Superiores de Controlo da União Eu-
ropeia e da SEDES – Associação para o Desen-
volvimento Económico e Social.
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HOMENAGENS DO DIA DO MUNICÍPIO MEDALHAS DE MÉRITO, GRAU OURO

MUNICíPIO DISTINGUE
FUNCIONÁRIOS
Não há bom serviço público sem 
funcionários zelosos e cumpri-
dores. Durante o Dia do Município 
a autarquia distinguiu com me-
dalhas de bons serviços e dedi-
cação os funcionários João José Pe-
droso Correia Vargues, João Pedro 
Martins Negrão Belo, Joaquim An-
tónio Rosa Gato, José Manuel Rosa 

Domingos, Lídia Maria da Cruz Manjua, 
Marco António Luiz Barão, Nuno Miguel 
Beja dos Santos Silva, Rui Miguel Glória 
da Silva, Sandra Andreia Reis Gonçalves 
(grau bronze); António Jacinto Marques 
Penedo, Célia Maria Viegas Rodrigues 
Gil, Maria da Conceição Matias Pires 
Gameiro Oleirinha e Maria de Fátima 
Ribeiro Duarte Dias (grau prata).

NOVAS TOPONíMIAS EM 
ARTÉRIAS DO CONCELHO
No âmbito das comemorações, foram ainda descerradas as 
placas toponímicas da Rua Dr. António Passos Ramos, na Con-
ceição de Faro, e da Travessa Corpo Nacional de Escutas, na 
zona da Penha, em Faro. Singelas mas sentidas homenagens 
ao clínico, que serviu tantos anos na Conceição de Faro e que 
recentemente nos deixou, e aos Escutas de Faro pelo muito que 
dão à nossa comunidade sem nada pedir em troca.

Alberto José Mendonça Neves (título póstumo) clínico e di-
rigente associativo de grata memória também no meio cul-
tural farense.

Augusto das Neves Domingos, mais conhecido por professor 
Guta, fundador do Gimnofaro Ginásio Clube, referência na-
cional e internacional na modalidade de ginástica acrobática.

Fernando António Passarinho Bitoque (título póstumo), 
presidente da Associação de Ténis de Mesa do Algarve du-
rante 50 anos.

João Cavaco Vicente de Brito, médico e artista plástico de 
renome.

Zé Eduardo, músico e pedagogo, promotor e divulgador da 
cultura e do jazz em particular.

Karaté Clube de Faro, um dos clubes com mais títulos, a nível 
nacional e internacional. 

MAPS-Movimento de Apoio à Problemática da SIDA, insti-
tuição que promove, há 28 anos, a prevenção, tratamento e in-
clusão social de indivíduos afetados por várias problemáticas.

Maria Augusta Casaca, jornalista há 35 anos, que se tem 
afirmado no quadro da profissão a nível nacional e inter-
nacional.

Maria Filomena Rosa, professora de Educação Especial e 
presidente da AIPAR- Associação de Proteção à Rapariga e à 
Família.

Maria João Bebianno, professora catedrática na Univer-
sidade do Algarve e diretora do Centro de Investigação Ma-
rinha e Ambiental.

António Manuel Gomes Ferreira, prestigiado médico-ci-
rurgião que se tem destacado igualmente na área social, cívica 
e desportiva.

João Rodrigues, conceituado empresário e atual presidente 
do Sporting Clube Farense.



CULTURA

PLANO ESTRATÉGICO PARA A CULTURA APROVADO

SABIA QUE
… no dia 26 de outubro de 2020 se cumprem 15 anos desde que se assinou, em Faro, a 
Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para 
a Sociedade, também conhecida como Convenção de Faro?

20 ESPETÁCULOS ASSINALARAM ESPíRITO DO
FESTIVAL F COM RECINTO ADAPTADO

Noites F decorreram de acordo com lotação reduzida e respeitando todas as normas 
impostas pela Direção-Geral da Saúde

O Largo da Sé, na Vila Adentro, tornou-se de 
dia 13 de agosto a 13 de setembro no recinto 
adaptado para 20 espetáculos únicos que assi-
nalaram o espírito do Festival F, com lotação 
reduzida e respeitando todas as normas im-
postas pela Direção-Geral da Saúde. 
Em 2019, o Festival F decorreu de 5 a 7 de se-
tembro e levou à Vila Adentro perto de 60 mil 
pessoas. Este ano, as Noites F decorreram num 
único espaço, que tradicionalmente acolhe o 
Palco Sé do festival, comemorando o reencontro 
entre artistas e público, com um cartaz eclético e 
todas as condições de saúde e segurança.
A noite de estreia, a 13 de agosto, foi marcada 

pela atuação de um jovem artista farense e 
um talento já consolidado da música nacional: 
Diogo Piçarra. Seguiram-se espetáculos para 
todos os gostos na área da música, humor e até 
magia: César Mourão (14), Os Quatro e Meia 
(15), Áurea (16), Moonspell (20), D.A.M.A. 
(21), Herman José (22), Pedro Abrunhosa (23), 
Fernando Daniel (27), Xutos & Pontapés (28), 
Agir (29) ou The Black Mamba (30). 
Em setembro, atuaram Sérgio Godinho (3), Ca-
rolina Deslandes & Jimmy P (4), Luís de Matos 
(5), António Zambujo (6), Salvador Martinha 
(10), Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco (11), 
Piruka (12) e Miguel Araújo (13).

A proposta de Plano Estratégico para a Cultura do 
Município de Faro (PEC Faro 2030) foi aprovada no 
dia 21 de setembro. O documento representa um 
passo fundamental para a apresentação da candi-
datura de Faro a Capital Europeia da Cultura e um 
instrumento de gestão fulcral para o desenvolvi-
mento do concelho.
A proposta é resultado de um trabalho iniciado 
em outubro de 2019 e resultou de uma extensa 
pesquisa mas também de uma participação pú-
blica de mais de 300 pessoas em diversos for-
matos. Posteriormente, o documento foi ela-
borado tendo em conta as necessidades identifi-
cadas, resultando em 27 programas que incluem 

ações e projetos diferenciados.
Refira-se que este é o primeiro plano estra-
tégico para uma cidade da Europa totalmente 
ancorado nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Desta forma, o Município de Faro 
reforça o seu compromisso com o desenvolvi-
mento local numa lógica internacional. O PEC 
Faro 2030 estabelece um conjunto de objetivos 
e visões de futuro que procuram ser inspira-
dores para o desenvolvimento cultural do ter-
ritório mas que desafiam para uma maior coo-
peração entre agentes culturais, outros muni-
cípios e organismos de cariz local, regional, 
nacional e internacional.

CONVERSAS E DEMONSTRAÇÕES ARTíSTICAS MARCAM “ESTÚDIO QUINTALÃO”

O Município de Faro promoveu, de 19 de julho até ao 
dia 8 de setembro, um conjunto de oito emissões do 
“Estúdio Quintalão”.
O projeto serviu para estimular conversas, partilhas 
e debates, dando simultaneamente palco a algumas 
atuações e instituições que constituem o movimento 
associativo do concelho. Os programas foram trans-
mitidos em direto – e mantêm-se disponíveis – nas 
redes sociais da Câmara Municipal de Faro.
A emissão inaugural foi dedicada à “Cultura 
Motociclista em Faro”, no dia 19 de julho, se-

guindo-se emissões sobre “O Potencial da Ria 
Formosa”, “Artes e Novos Espaços Culturais”, 
o “Mundo em Faro”, “Tradições do concelho”, 
“O Mundo da Dança”, “Desporto” e ”Cultura 
como Oportunidade”.
Com esta iniciativa, o Município pretendeu dar 
espaço e voz ao movimento associativo, sem com-
prometer a saúde e segurança pública, especial-
mente num ano em que muitas associações ti-
veram uma paragem ou redução das suas ativi-
dades devido à pandemia por COVID-19.
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DESPORTO

SABIA QUE … o Município vai ter em breve mais um campo relvado para futebol de 7, a ser edificado 
no complexo desportivo municipal?

MUNICíPIO REABRE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

13

Aplicação de novas medidas será reajustada de acordo com orientações das autoridades e evolução da situação epidemiológica

No âmbito das mais recentes orientações que en-
quadram e regulam a retoma progressiva da prática 
desportiva, o Município de Faro decidiu reabrir, 
desde o dia 14 de setembro, a utilização de insta-
lações desportivas sob gestão municipal (campos 
de futebol, pavilhões desportivos e piscina muni-
cipal) para atividades de baixo risco e atividades 
enquadradas por federações desportivas com es-
tatuto de utilidade pública.

Nesse sentido, a autarquia apresentou às associações 
desportivas do concelho o Plano de Contingência que 
os serviços prepararam para a utilização das insta-
lações desportivas, além de ter estabelecido um calen-
dário de retoma gradual destas infraestruturas.
A autarquia estabeleceu um calendário que contempla 
uma segunda fase - que prevê a utilização destes equi-
pamentos para atividades dirigidas à população em 
geral (para atividades praticadas individualmente e/ 

ou em grupo). Numa terceira fase, seguir-se-ão atividades 
dirigidas a grupos considerados de risco.
A aplicação de cada fase e do agregado de medidas 
será avaliada de forma periódica pelos serviços da au-
tarquia, de forma a melhor definir e ajustar o que se 
apresenta às necessidades do respetivo momento, 
sempre com especial atenção às orientações das au-
toridades e à evolução da situação epidemiológica na 
região e no País.

PROGRAMA “FARO ATIVO” EM FORMATO INÉDITO

O Município de Faro apresentou este ano um 
formato inédito (digital e presencial) do já ha-
bitual programa desportivo Faro Ativo. Esta 
edição mista aconteceu de 20 de setembro a 
11 de outubro, e incluiu várias atividades no 
âmbito das comemorações da Semana Eu-
ropeia do Desporto (23 a 29 de setembro).
Assim, o programa de atividades incluiu uma 
vertente digital, com transmissão de ativi-
dades organizadas para o efeito pelas enti-

dades parceiras, nos canais digitais do Muni-
cípio. Simultaneamente, o programa também 
teve uma vertente presencial, com a visita aos 
locais e onde todos os interessados puderam 
assistir ou participar, num contexto de experi-
mentação ou batismo de modalidade, de forma 
gratuita, mediante marcação prévia junto da en-
tidade promotora e com o devido cumprimento 
de todas as indicações emanadas pela Direção-
-Geral da Saúde.

CASA DO BENFICA
DISPUTA I DIVISÃO
NACIONAL DE ATLETISMO
A equipa masculina da secção de atletismo da 
Casa do Benfica de Faro alcançou uma subida 
histórica e inédita à I Divisão Nacional de 
Clubes em Atletismo.
Após vários títulos conquistados na época 
passada, tanto em pista coberta como ao ar 
livre, na II Divisão Nacional, a Casa do Benfica 
de Faro, que conta com 22 anos de existência 
e atividade contínua, alcançou este feito his-
tórico e está agora a competir no principal es-
calão desde 15 de agosto.
O Município de Faro congratula-se com o feito 
e endereça as maiores felicitações aos atletas, 
técnicos, funcionários, órgãos dirigentes, 
sócios e simpatizantes desta agremiação que 
conta com cerca de cem atletas filiados todos 
os anos e que atingiu o ponto mais alto da 
modalidade de atletismo no nosso País. 

FARENSES PEDRO GRAÇA E TOMÁS FALCÃO
SÃO CAMPEÕES NACIONAIS DE PADEL
Os dois jovens farenses Pedro Graça e Tomás 
Falcão sagraram-se campeões nacionais de 
Padel na categoria de sub18 no dia 13 de se-
tembro, em Coimbra. 
A dupla venceu uma final bastante disputada por 

7/6, 2/6 e 7/6 à dupla composta por Vasco Martins e 
Manuel Alves Costa, garantindo a vitória  no Cam-
peonato Nacional de Jovens organizado pela Fede-
ração Portuguesa de Padel e que decorreu de 10 a 13 
de setembro.
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MUNICÍPIO LANÇA APOIO AO ARRENDAMENTO

SABIA QUE
… no âmbito do Programa Faro Protege, a Câmara distribuiu até final de setembro cerca 
de 37 mil refeições e que o número de pessoas abrangidas por este apoio foi de 944, para 
um investimento de 94.840 euros?

Estão abertas, desde o passado dia 9 de outubro, as 
candidaturas ao novo “Apoio ao Arrendamento Urbano 
Privado para Fins Habitacionais por Pessoas Singu-
lares”, programa lançado pela autarquia para muní-
cipes que se encontrem em situação de carência eco-
nómica. Os candidatos devem residir no concelho, 
ininterruptamente, há pelo menos três anos; ter mais 
de 18 anos; encontrarem-se numa situação socioeco-
nómica desfavorecida e serem titulares de contrato de 
arrendamento para fins habitacionais. O valor da com-
participação é determinado em função da taxa de es-
forço do agregado.

As condições gerais de acesso ou quaisquer dúvidas ou 
esclarecimentos podem ser solicitados à Divisão de In-
tervenção Social e Políticas Participativas (DISPP) da 
Câmara Municipal de Faro, durante  as horas normais 
de expediente, pelo número 289 870 869 ou para o 
email dis@cm-faro.pt .
As candidaturas podem ser entregues diretamente no 
Balcão Único do Município, sito na Loja do Cidadão, no 
Mercado Municipal de Faro; na DISPP, na Praça José 
Afonso, n. 1, 8000-173 Faro; por carta registada com 
aviso de receção para o endereço da DISPP ou ainda por 
envio através de endereço eletrónico (dis@cm-faro.pt). 

NOVO CONCURSO PARA HABITAÇÃO SOCIAL
Está aberto, desde o passado dia 28 de setembro, o se-
gundo concurso para atribuição de habitações sociais, 
em regime de arrendamento apoiado, lançado pela 
Câmara Municipal de Faro.
Todos os munícipes estão em pé de igualdade, uma 
vez que a seleção dos beneficiários deste apoio se 
fará pela aplicação de critérios objetivos, previstos 
no Regulamento de Gestão do Parque Habitacional 
do Município de Faro e também plasmadas no edital 
170/2020 já publicado. 
Os candidatos devem ser maiores de idade, residentes 
no concelho de Faro há 5 ou mais anos e aqui recen-
seados. Para além disto, devem ter a sua situação re-

gularizada perante a Segurança Social e Autoridade 
Tributária e reunir as demais condições previstas no 
regulamento.
As candidaturas devem ser entregues até ao dia 11 de 
novembro, presencialmente na Divisão de Intervenção 
Social e Políticas Participativas e no Balcão do Mu-
nícipe do Mercado Municipal, ou remetidas por correio 
juntamente com o respetivo formulário e documentos 
indicados no regulamento. O formulário é de preenchi-
mento obrigatório e encontra-se disponível no Balcão 
do Munícipe, na Divisão ou no website da Câmara, jun-
tamente com as instruções do concurso e demais con-
dições de candidatura.

AUTARQUIA GARANTE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA TODOS OS ALUNOS
O Município de Faro aprovou o novo plano 
de transportes escolares para 2020/2021, 
que representa um investimento de 
491.642,77 euros e prevê a gratuitidade do 
transporte para todos os alunos de todos 
os níveis de ensino que residam a mais de 3 
quilómetros do estabelecimento de ensino 
público que frequentam.
A implementação deste plano inclui car-
reiras públicas terrestres (autocarro, mi-
nibus ou veículos municipais), carreiras pú-
blicas fluviais e um circuito especial fluvial 

para estudantes residentes nos núcleos ha-
bitacionais da ilha da Culatra.
Para o efeito, a autarquia adquiriu duas 
novas viaturas (carrinhas de nove lugares) 
para transporte escolar, num investimento 
de cerca de 80 mil euros (79.478,69 euros, 
com IVA incluído). Este investimento per-
mitiu ao Município reforçar a frota de trans-
porte escolar e dar um passo importante no 
caminho do pleno acesso de todos os alunos 
à educação, independentemente da sua 
condição material ou social.

CÂMARA APOIA
RECUPERAÇÃO
DE PRIMEIRAS
HABITAÇÕES

Estão abertas, desde o passado dia 
23 de outubro, as candidaturas para 
apoio à recuperação ou beneficiação 
de habitações degradadas. Os apoios 
a conceder pela Câmara podem re-
vestir a forma de materiais de cons-
trução, mão-de-obra e isenção 
de taxas e licenças, no montante 
máximo de 10 mil euros. Podem can-
didatar-se os munícipes e agregados 
familiares a residir na área do mu-
nicípio há pelo menos 3 anos e que 
estejam em comprovada situação 
de carência económica. A habitação 
deve ser propriedade do candidato ou 
de algum membro do seu agregado 
como residência permanente. Os in-
teressados podem obter informação 
adicional no Departamento de De-
senvolvimento Social e Educação, 
sito na Praça José Afonso, n.º 1, Faro 
ou em https://www.cm-faro.pt/pt/
menu/1385/apoio-a-recuperacao.
aspx.
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QUESTãO: “A CÂMARA MUNICIPAL ANUNCIOU O PROPÓSITO DE AVANÇAR PARA 
UMA REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO RIBEIRINHO ENTRE O TEATRO DAS FIGURAS E O 
LARGO DE SÃO FRANCISCO. QUE INTERVENÇÕES CONSIDERA MAIS RELEVANTES?”

António João Bento “Algarvio” 
Empresário de restauração

Avelino Sousa
Empresário marítimo-turístico

Gerald Oliveira
“Casa das Virtudes”

Inês Martins
Clube Educativo e Desportivo de Faro

“Não sendo possível desviar a linha 
de comboio, sou partidário de que 
devemos criar nesta zona espaços 
agradáveis, amplos e dar prioridade 
ao lazer das famílias. Dentro da 
cidade não existem muitos espaços 
de lazer ao ar livre que privilegiem as 
famílias. A zona ribeirinha de Faro 
tem um potencial enorme e deve 
ser colocada ao serviço de quem nos 
visita. Só assim podemos afirmar a 
nossa competitividade turística, 
gerar negócio e criar emprego.”

“Ainda bem que há um projeto, pois 
esta zona precisa mesmo de ser qua-
lificada. É um ponto turístico por ex-
celência, mas pode ser mais atrativo 
e dar mais condições a quem aqui 
trabalha. Espero que invistam em 
zonas de ensombramento e espaços 
de apoio, sem esquecer as casas de 
banho. Fazem também falta pontos de 
venda de comidas e bebidas e, claro, 
um ponto de atravessamento da linha 
férrea mais seguro e confortável para 
todos.”

“Consideramos a iniciativa de dina-
mizar a zona ribeirinha fundamental, 
é uma zona maravilhosa junto à ria 
que oferece um potencial ilimitado. 
Na nossa ótica, que temos um projeto 
cultural na zona em questão, conside-
ramos importante melhorar os acessos, 
a linha de caminhos de ferro repre-
senta um obstáculo, a iluminação e o 
estado degradado da via pública e a 
falta de mais atividades tornam o local 
pouco apelativo. Devem ainda dina-
mizar-se outros comércios e projetos. 
Atualmente parece que entre a estação 
de comboios e o Teatro das Figuras é 
uma zona esquecida que não pertence 
a Faro, há uma desigualdade estética e 
de impulsionamento que tornam a zona 
pouco convidativa.”

“Será fundamental uma intervenção 
de raiz que privilegie os aspetos rela-
cionados com: o reequacionar e uma 
correta ponderação das servidões e res-
trições de utilidade pública em vigor no 
território em apreço; a garantia de acesso 
às instalações, atividades e serviços em 
funcionamento, unidades que têm con-
tribuido de forma decisiva, embora or-
gânica, para a revitalização deste terri-
tório; a circulação pedonal e os modos 
suaves; a clara identificação de bolsas de 
estacionamento automóvel e a sua arti-
culação/compatibilização com os modos 
suaves e, por último, as questões rela-
cionadas com a iluminação pública, a 
instalação de mobiliário urbano e áreas 
de equipamentos de lazer para fruição 
do espaço para a comunidade.”

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE FARO: 
FARENSES DECIDEM O DESTINO A DAR A
150 MIL EUROS DO ERÁRIO MUNICIPAL
A autarquia recebeu 41 propostas válidas, candidatas ao primeiro orçamento 
participativo do Município de Faro. Ao todo, a autarquia vai alocar uma verba 
de 145.000 € e 5.000 € para o OP Faro-Escolas – a desenvolver posterior-
mente com os alunos do 3.º ciclo ou ensino secundário.
A votação acontece entre 1 e 15 de dezembro. Serão vencedores os projetos 
mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba de 145.000 € e cada freguesia 
terá pelo menos um projeto vencedor. Os projetos vencedores serão anun-
ciados em dezembro, devendo a sua execução decorrer em 2021. 
O OP de Faro tem como suporte ao seu funcionamento um portal na Internet 
(http://op.cm-faro.pt/), onde podem ser consultadas as regras de partici-
pação. Refira-se que o processo de implementação do OP de Faro sofreu al-
terações e será agora exclusivamente digital, dada a situação de pandemia 
por COVID-19. Assim, e de acordo com as recomendações da Direção-Geral 
da Saúde, serão excluídas as assembleias participativas presenciais. Nesse 
sentido, foram escolhidos alguns locais a pensar na população que não 
utiliza a internet, onde os interessados poderão votar. As inscrições presen-
ciais podem assim ser feitas no Gabinete de Bairro, Biblioteca Municipal de 
Faro, Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas, Junta de Fre-
guesia de Montenegro, Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe, União 
de Freguesias de Faro e União de Freguesias de Conceição de Faro e Estoi.

SABIA QUE … a autarquia adjudicou, por 1,1 milhões de euros, um Centro de Recolha Oficial para cães 
e gatos, já em construção no Azinhal?

CANTINHO ANIMAL
VACINE O SEU CÃO CONTRA A RAIVA
Decorre desde o passado dia 13 de outubro, na sede da Junta de Freguesia 
de Santa Bárbara de Nexe, a campanha concelhia de vacinação antirrábica e 
de identificação eletrónica para cães. A vacinação decorre às terças e sextas, 
das 10h00 às 13h00, mediante marcação prévia para o telefone da Junta de 
Freguesia (289 999 423). A duração estimada para cada atendimento é de 30 
minutos. Estão isentos do pagamento de taxa de vacinação e de cobrança de 
boletim os cães guia, cães guarda de estabelecimentos do Estado, de corpos 
administrativos, de instituições de beneficência e de utilidade pública, dos 
serviços de caça do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
e, ainda, os das autoridades militares, militarizadas e policiais sem assistência 
clínica privativa.



ÚLTIMAS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, realizou uma visita oficial a Faro no dia 
31 de agosto. Na ocasião, o Chefe de Estado des-
cerrou uma placa alusiva à atribuição da cate-
goria de tesouro nacional ao mosaico romano do 
Deus Oceano no Museu Municipal de Faro e foi  
distinguido pelo Município de Faro com a Chave 
de Honra da Cidade.
A cerimónia assinalou o reconhecimento dos 
Farenses ao Presidente da República pela sua 
abertura, tolerância e compromisso na cons-
trução de uma sociedade mais justa, mas também 
a sua ligação ao sul e, acima de tudo, a disponi-
bilidade que tem demonstrado para apoiar Faro 
e o Algarve, colocando na agenda matérias cru-
ciais para a melhoria da vida dos algarvios.
Na cerimónia, Rogério Bacalhau, presidente da 
Câmara Municipal de Faro, recordou que os fa-
renses não esquecem o apoio do Presidente da 
República, dando o exemplo do tornado de 2018, 
que destruiu casas, praias e estufas. “No meio 
de toda a desolação, o Presidente da República 
ali estava transmitindo a sua solidariedade e o 
ânimo que o move”, referiu.
Também o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, recordou a longa ligação a 
Faro, que remonta à sua infância, e disse ser “um 
motivo de honra, júbilo e até emoção” receber a 
Chave de Honra da cidade.
O Chefe de Estado destacou ainda a impor-
tância da atribuição da categoria de Tesouro 
Nacional ao Mosaico do Deus Oceano, o pri-
meiro no Algarve, que é um dos primeiros sím-
bolos de Ossónoba. “É simbólico, porque es-
tamos a falar da história de Faro e da herança, 
dos valores, dos princípios e vivências que não 
mais deixaram de acompanhar este grande 
centro de difusão cultural e espiritual”, realçou 
o Presidente da República.
No âmbito da visita oficial, Marcelo Rebelo de 
Sousa visitou ainda a sede do MAPS – Movi-
mento de Apoio à Problemática da SIDA, onde 
ficou a conhecer as instalações, a equipa e o 
projeto do Centro de Alojamento de Emergência 
Social, a ser instalado no Patacão.

Visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa a Faro decorreu no dia 31 de agosto e incluiu visita às instalações do MAPS 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DESCERROU PLACA DE TESOURO NACIONAL 
E RECEBEU CHAVE DE HONRA DA CIDADE

Colabore connosco: correiodefaro@cm-faro.pt                     Visite-nos em: www.cm-faro.pt


