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lUGARES
Ilha do Farol

EDITORIAL

De rompante, e quase sem avisar, o calor chegou. Um tem-
po em que ficam para trás as preocupações do trabalho e 
em que nos preocupamos apenas em relaxar. Para nós au-
tarcas, porém, é todo o contrário. Convém que tudo esteja 
preparado para receber os nossos turistas e que os eventos 
que preparámos corram como esperamos. Portanto, para 
nós não há descanso nem relaxamento. 

Os eventos são a ponta de lança da nossa estratégia de afir-
mação. São importantes para quem cá vive e para atrair vi-
sitantes. Este ano, já correram com sucesso os santos po-
pulares, o Alameda Beer Fest, a Concentração de Motos e o 
Baixa Street Fest. Já a Fanzone foi um “estádio” de eleição 
que nos permitiu chorar, mas desta vez de alegria, com a 
Seleção do nosso contentamento. 

Nos dias em que escrevo estas linhas, é a Festa da Ria For-
mosa que aí está – é  já o maior e melhor festival gastronó-
mico do Sul do País. Porque “nem só de pão vive o homem”, 

também a Feira do Livro está já de portas aber-
tas, a cumprir 40 anos de vida e com uma dinâ-
mica renovada. E muito, mas mesmo muito, está 
por vir. 

Graças sobretudo ao empenho de muitas coletivi-
dades e graças também ao sentido de serviço dos 
profissionais do Município, que sabem bem que 
temos grandes responsabilidades na coorgani-
zação e apoio de importantes realizações como o 
Folkfaro, a Feira da Ria Formosa, a Festa da Músi-
ca Africana, a Feira do Doce e muitos mais. Claro 
que depois chega setembro e, com ele, o Festival 
F. O cartaz é nacional como sempre e aliciante 
como nunca. Espero que se divirta. 

Assim, e porque a oferta tem qualidade, tem ecle-
tismo e é abundante, pensamos que o concelho 
pode, também por isto, encontrar o seu lugar ao sol.
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Que influência tem o Verão no aumento 
dos consumos? 
Há mais pessoas em locais noturnos ou de 
diversão. Logo há um aumento do consu-
mo e uma redução das defesas em relação às 
substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas. 

Como podemos contrariar a tendência?
Com mais informação sobre os riscos e apoio 
de proximidade. Também é importante capa-
citar os profissionais dos espaços de diversão 
para interferirem em situações de risco e sen-
sibilizar os promotores de eventos para a te-
mática dos consumos. Finalmente, a fiscaliza-
ção dos agentes de segurança é fundamental.

Quais as substâncias que mais preocu-
pam?
O abuso do álcool – nos últimos anos Por-
tugal teve mais mortes por intoxicação agu-
da alcoólica do que por overdose de heroí-
na. Quanto às drogas ilícitas, os produtos 
de cannabis são os mais consumidos. Atual-
mente têm enorme potência psicoativa, mo-

João GoUlão
AlERTA PARA oS PERiGoS Do VERão
Abuso de álcool é preocupação em tempo de excessos

tivando muitos episódios de urgência hospi-
talar – está na altura de banir da linguagem 
comum a classificação dos cannabinóides 
como drogas leves, incluindo os sintéticos. 
Surgem depois os estimulantes como a cocaí-
na e o ecstasy, cada vez mais puros e perigosos. 

Quais os grupos etários mais propícios a 
essa influência? 
Jovens e jovens adultos. Mas os adultos não 
devem ser excluídos das nossas preocupa-
ções, sobretudo numa época em que ocorrem 
grandes deslocações por estrada.

Que conselhos deixaria aos pais? 
Tem que haver franqueza. É importante co-
nhecer o grupo de amigos e as motivações 
que levam os filhos a participar em cada 
evento. Devem ainda informar os filhos so-
bre o enquadramento legal das substâncias, 
recordando que o consumo de drogas conti-
nua a ser proibido e que, antes dos 18 anos, 
os consumos de álcool não devem acontecer.

Diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adi-
tivos e nas Dependências, João Goulão é a autoridade máxima no 
País em matéria de combate e prevenção às dependências. Muitas 
vezes identificado como farense, a verdade é que é beirão. Mas não 
se importa nada com a confusão porque, diz, “sinto que esta é, ver-
dadeiramente, a minha terra!” Em plena época estival, fomos ao seu 
encontro para abordar os perigos desta altura do ano e apontar es-
tratégias de atuação. 

Como foi viver em Faro? 
Vim para Faro em 1981, para cumprir 1 ano do Serviço Médi-
co à Periferia, mas gostei tanto que fiquei 17! Aqui me tornei 
um médico querido, com grande “clientela”, no Centro de 
Saúde e no consultório e comecei a dar resposta às toxico-
dependências, então tema de importância crescente. E aqui 
tive a oportunidade de ensaiar uma atividade política, en-
quanto Vereador da Câmara de Faro. Foi um período muito 
rico. Aqui cresceram os meus filhos, sendo que o mais velho 
ficou por cá e agora tenho duas netas Farenses!

Como é regressar?
Gosto muito de passear pela cidade e pela Ilha de Faro. Dá-
-me um gozo particular fazer a travessia da Rua de Santo 
António, onde sou reconhecido, abordado e acarinhado por 
muitos. Demora horas, fazer uma “piscina”.

João Goulão, Farense por adoção
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REViSão oRçAMENTAl: 4,66 MilHÕES PARA iNVESTiMENTo
Recuperação financeira é uma realidade e permite projetar muitas melhorias para o concelho

A Assembleia Municipal deliberou aprovar no dia 4 de julho por unani-
midade a 1ª revisão ao Orçamento de 2016 que vai permitir um inves-
timento decisivo na melhoria da rede viária e equipamentos públicos. 

O plano prevê também a recuperação do parque escolar e desportivo, a 
duplicação de apoios ao associativismo e juntas de freguesia bem como 
a dinamização do comércio. Foram ainda contempladas verbas para 
amortização de PAEL e para habitação social. O investimento global 
será de cerca de 4,66 milhões de euros, provenientes do exercício de 
2015. 

PROGRAMA FARO REQUALIFICA 2
Depois do sucesso do 1º programa, o Faro Requalifica 2 permitirá con-
tinuar a melhorar as condições de circulação e conforto em algumas 
das mais importantes artérias da cidade e das freguesias ao longo de 
2016 e 2017. Desta vez, o investimento global do Município será duas 
vezes superior e cifrar-se-á em 2 milhões de euros que será aplicado 
nas seguintes operações:

Repavimentação da Av. Cidade de Hayward;
Reabilitação e arranjos na Av. 5 de Outubro;
Execução de troço na Rua Féria Pavão e repavimentação da Rua 
Emissor Regional do Sul;
Repavimentação da Estrada de S. Luís;
Repavimentação da Travessa Ivens;
Repavimentação da Travessa das Flores;
Repavimentação da Av. Dr. Gordinho Moreira (EN125) e requa-
lificação da rotunda do Teatro das Figuras;
Repavimentação de ruas no Alto Rodes;
Repavimentação da Urbanização da Galvana;
Repavimentação da Estrada da Senhora da Saúde e Rua An-
tónio Belchior Jr.;
Repavimentação do Largo do Sol Posto, Rua Baptista Lopes, 
Rua do Sol, Rua da Conceição e Travessa da Conceição;
Repavimentação da Rua do Moinho, Patacão;
Repavimentação de ruas em Gambelas e Montenegro;
Pavimentação da Rua da Igreja (Montenegro);
Repavimentação da estrada dos Gorjões (Santa Bárbara de 
Nexe);
Repavimentação de arruamentos em Estoi (Conceição e Estoi);
Repavimentação da EM520-4 (Bela Salema) e Urb. de Mata 
Lobos;
Requalificação do Cemitério da Esperança e edificação de mais 
gavetões;
Reparação da Fonte do Largo do Pé da Cruz;
Requalificação do Bairro dos Centenários;

RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Investir nas escolas é a prioridade. Mas numa cidade jovem, importa recuperar a funciona-
lidade do parque desportivo existente: pavilhões, piscinas, zonas de lazer, parques infantis e 
outros. Para além disto, o plano prevê devolver dignidade e limpeza às urbanizações, aos es-
paços públicos e recriar zonas verdes dignas de uma capital. Por junto, o Município investirá 
cerca de 1,65 milhões nestas intervenções: 

Remodelação e ampliação do parque escolar;
Pintura do Pavilhão Desportivo da EB 2, 3 Dr. Emiliano da Costa;
Recuperação dos parques infantis do concelho;
Remodelação das Piscinas Municipais;
Apetrechamento do Centro Náutico;
Arrelvamento do campo da Pista de Atletismo;
Arrelvamento campo da Horta da Areia;
Contratação de manutenção de jardins e espaços verdes;
Aquisição de viaturas para transporte escolar;
Aquisição de viatura para os Bombeiros Sapadores;
Reforço do pessoal para as escolas;
Arranjo urbanístico na Penha – Praceta Aleixo da Cunha.
Intervenções de requalificação no Teatro Lethes, Teatro das Figuras e Museu Mu-
nicipal;

FARo QUER UMA RÁDio locAl
A exposição ao Ministro da Cultura

Faro reafirma-se cada vez mais como uma capital de mérito e legitimidade. Com essa 
consolidação no horizonte, existem ainda algumas carências que obrigam a atenção 
da autarquia local. 

Nesse sentido, o presidente Rogério Bacalhau fez chegar ao Ministro da Cultura uma expo-
sição de intenções alertando para a necessidade e pertinência da criação de uma rádio local 
farense, com a agravante de Faro ser a única capital de distrito carente deste recurso.

Uma rádio de carácter generalista é um tremendo instrumento de difusão e cobertura 
cultural e um importante veículo noticioso. Por esse motivo e após extensiva análise e 
consulta com vários profissionais do setor, a autarquia pretende que o Governo desenvolva, 
o mais rapidamente possível, um concurso público para a atribuição de licenças a opera-
dores de radiodifusão local no concelho de Faro.

Esta exposição não ignora o excelente trabalho realizado pela Rádio RUA, mas que tem in-
trínseco um estatuto de rádio universitária.
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HoTEl AlbAcoR
A metamorfose de um histórico
A antiga unidade hoteleira, que é hoje uma residência feminina para as alunas da Uni-
versidade do Algarve, prepara-se para uma renovação estética e estrutural. Aquela 
que foi sempre uma das ambições do SAS da UAlg (serviços de ação social da Univer-
sidade do Algarve) – face ao número de queixas e à degradação óbvia das condições 
logísticas –, vê agora a sua concretização numa intervenção que se pretende de fundo. 

Numa primeira fase da obra resolver-se-ão problemas estruturais, transitando depois 
para a remodelação dos 29 quartos duplos e 9 individuais, desde a substituição do pa-
vimento à aquisição de mobiliário novo.

MUNicÍPio iNVESTE 170 Mil EURoS EM TRANSPoRTES
Escolas, clubes e outras entidades usufruem dos serviços da CMF
O Departamento de Infra-estruturas e Urbanismo da Câmara Municipal de Faro apresentou recentemente o seu Relatório de Serviços e Transportes, re-
ferente ao primeiro semestre de 2016.

TOTAIS DO 1.º SEMESTRE  - 2016

Escolas

Clubes e Ass. Desportivas

Ass. Culturais, Sociais e outras

Projetos, Protocolos e outros

TOTAIS

Nº HORAS

1483,5

1370,5

1542,5

3464

7 861

Nº SERVIÇOS

291

154

198

529

1 172

Nº KM’S

30081

39098

37843

86099

193 121

CUSTOS
MOTORISTA

11 868,00 €

10 964,00 €

 12 340,00 €

27 712,00 €

62 884,00 €

CUSTOS
VIATURA

 16 544,55 €

21 503,90 €

 20 813,65 €

47 354,45 €

 106 216,55 €

TOTAL
CUSTOS

 28 412,55 €

 32 467,90 €

 33 153,65 € 

75 066,45 €

 169 100,55 €

Assim sendo, o novo espaço, que funcionará como um hotel de 
charme, permitirá acolher com maior dignidade alunos, professores, 
doutorandos e investigadores, nacionais e estrangeiros, que visitem 
tanto a universidade como a própria cidade.

O investimento, ainda à procura de financiamento no âmbito do programa 
Portugal 2020, pode ultrapassar os 400 mil euros mas garantirá uma nova 
fonte de rendimento à Universidade do Algarve. Aliás, esse é o grande ob-
jetivo do projeto, que não pretende concorrer com a hotelaria tradicional, 
tendo em conta a especificidade dos seus públicos-alvo.

Para além da cedência dos transportes assegurados na tabela, o Serviço de Transportes do Município de Faro assegura: o Transporte Escolar diário a cerca de 150 
alunos; o Transporte Social nas freguesias de Estoi e Sta. Bárbara de Nexe; os transportes dos projectos “Saber Nadar” e “”Sénior Ativo”; bem como, diariamente, o 
transporte de utentes de diversas fundações, distribuídas pelos concelhos de Tavira, Olhão e Faro.

Neste relatório podemos conhecer todos os números relacionados com os serviços de transporte prestados pelo município, nomeadamente: quilómetros efec-
tuados, horas de serviço alocadas e serviços realizados aos 3 grandes grupos de entidades recetoras: escolas (centros infantis, jardins de infância, etc.), clubes 
(futebol, basquetebol, natação, atletismo, btt, etc.) e outras entidades do concelho.

ESPAço “ANiMAl ciDADão”
Regulamento Municipal sobre Apascentação de Animais
e sua Permanência e Trânsito em Espaço Público

Foi aprovado no dia 29 de Junho em Assembleia Municipal. Tem como objetivo 
a regulamentação da permanência em espaço público de animais de apascen-
tação. Pretende-se condicionar a circulação na via restringindo-a a animais 
devidamente identificados e registados para que, em caso de acidente, possam 
ser apuradas as responsabilidades com mais facilidade. Por outro lado tem-se 
em atenção a apascentação em terrenos junto às vias de circulação, acaute-
lando novos focos de perigosidade. O objetivo é assim mitigar e minimizar os 
impactos destes animais na circulação rodoviária e no quotidiano do concelho.

NOVIDADES INTRODUZIDAS:
1 – Sempre que existir um animal de apascentação em situação que repre-
sente perigo, em que não se consiga identificar o dono, as autoridades podem 
determinar a apreensão e recolha desse animal. 
2 - A Autarquia passa a ter a faculdade de mandar recolher animais não iden-
tificados. 
3 – Serviços municipais envolvidos: Bombeiros e Protecção Civil, Veterinária 
Municipal e Fiscalização.
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O EX.I.T.E. é um programa pedagógico que 
tem na sua génese concetual a tentativa de 
fomentar em jovens raparigas o interesse 
pelas áreas da Ciência, Tecnologia, En-
genharia e Matemática. Recorrendo a um 
leque de atividades que potenciam o tra-
balho em equipa e as relações pessoais, 
procura incutir-lhes capacidades nas áreas 
de gestão de projetos, programação e co-
municação.

Nesta 12ª edição, a iniciativa da IBM (a intervir 
no nosso país desde 2005), contou com 33 jovens 
alunas com idades entre os 11 e os 13 anos, dos 

EDUCAÇÃO

FARo REcEbEU o EX.i.T.E. cAMP DA ibM
Município e Universidade associam-se à multinacional para a 12.ª edição

SAbiA QUE...
UAlg vai acolher a 1ª edição do curso de pós-graduação em 
Segurança e Investigação Criminal no ano letivo de 2016/17?

vários agrupamentos escolares da cidade. 

Com a colaboração da Câmara Municipal de Faro 
e da UAlg, que cedeu o seu Instituto Superior de 
Engenharia para a realização do evento, atentou-
-se, mais uma vez, ao objetivo de conseguir uma 
sociedade sem segregação de géneros. 

Segundo António Raposo de Lima, presidente da 
IBM Portugal, “o EX.I.T.E. Camp é uma demons-
tração da sua aposta no nosso país e do investi-
mento que continua a fazer na Ciência e na Tec-
nologia, procurando minorar a disparidade de 
género nestas áreas”.

Muito antes de piscinas e pistas de atletismo; 
longe de qualquer sonho de construção de um 
complexo desportivo; por alturas em que ainda 
se trocavam passes, dribles e lançamentos livres 
no ringue da Alameda; quando muitas das am-
bições desportivas não eram mais que uma mi-
ragem… heis que nasce o Pavilhão Afonso III. 

Génese e símbolo perpétuo 
das atividades indoor fa-
renses, por aqui passaram 
grandes clubes e insti-
tuições desportivas e aqui 
despontaram atletas pos-
teriormente reconhecidos 
nas mais diversas áreas. 

O pavilhão, o nosso velhinho pavilhão, cresceu 
e viveu testemunhando histórias que são hoje 
parte do património da nossa cidade.
Quando em 1969 foi inaugurado, paralelamente 
à construção da própria Escola Afonso III, moda-
lidades como o basquetebol, voleibol, dança ou 

ginástica desportiva careciam de um espaço condigno 
que pudesse potencializar a sua explosão e desenvolvi-
mento. Segundo o professor Júlio Cachola, uma das 
personagens mais afetas a esta infraestrutura e com 
quase 35 anos a lecionar na própria escola, “o panorama 
desportivo farense é absolutamente indissociável deste 
pavilhão”. “O INATEL ou a própria RAF (Real Amizade 
Farense) puderam crescer graças a este. Esta última in-
clusivamente jogou aqui com o Benfica para a Taça de 
Portugal”. Só mais tarde, e segundo o próprio, com o de-
senvolvimento das atividades e o surgimento dos clubes, 
o pavilhão pode respirar da elevada carga e dependência 
a que estava sujeito. Ainda assim, continua atual-
mente a ser um dos dois grandes pavilhões despor-
tivos do concelho de Faro, com mais de 24 mil uti-
lizações anuais distribuídas por diversas modali-
dades. 

Nesse sentido e reconhecendo o seu incomensurável 
valor para o património da nossa cidade, deram-se início 
às obras que visam a sua requalificação, assumindo-o e 

atribuindo-lhe condições ao nível da sua história. 
Quando terminadas, o nosso querido pavilhão con-
tinuará a contribuir positivamente, mas com uma 
nova cara, para o fomento das atividades despor-
tivas farenses, fazendo, acima de tudo, crescer 
crianças, jovens e atletas que mais tarde o lem-
brarão com a mesma nostalgia e carinho que os 
adultos de hoje.

PAVilHão AFoNSo iii
A nova cara de um símbolo

Equipa INATEL - Alto Rodes - 70’s
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cENTRo NÁUTico DA PRAiA DE FARo
Uma visão estratégica com números que falam por si

PEDRo Do VAlE
Um jovem mestre do realismo

Tudo começou com a ideia de aproximar Faro da Ria Formosa, uma Visão es-
tratégica que - só por si - acarreta miríades de responsabilidades. Se no início 
não existiam edifício, equipamentos ou condições para a prática dos diversos 
desportos, hoje o Centro Náutico de Faro é uma realidade com muitas possibi-
lidades de futuro.

Canoagem, Vela, Windsurf e Stand up paddle são algumas das modalidades 
que podemos encontrar no Centro Náutico da Praia de Faro. Desde o acom-
panhamento e introdução às modalidades, passando pelos cursos de nível 1 
e 2, pelo aconselhamento aos utentes de informações náuticas (segurança, 
geografia, sinalética, etc.) e, inclusive, por todos os eventos e atividades di-
namizadas, este equipamento municipal tem conseguido afirmar-se junto 
à população farense como uma infra-estrutura de referência que merece o 
seu destaque no concelho.

Os 10 mil utentes que hoje frequentam o centro náutico sabem que aqui en-
contram boa disposição, seriedade, profissionalismo e muita informação 
relevante para a prática destes desportos. É deveras impressionante viver 
as experiências que esta equipa nos proporciona. 

O Correio de Faro elege os passeios noturnos e as expedições de caiaque pela Ria 
Formosa como a sua primeira escolha, mas o que não faltam são aventuras para 
todos os gostos, dentro das modalidades que o centro oferece.

Para quem é utente atualmente, nada do que aqui se refere é novidade. Contudo, 
desafiamos todos aqueles que não conhecem este espaço ou os seus serviços a 
viverem, por momentos, aquilo que também lhes pertence. 

Apareçam! É uma forma barata, agradável e segura de viver a magia de uma das 
7 Maravilhas Naturais de Portugal: a nossa Ria Formosa.  

Faro é cada vez mais uma cidade com projeção. Uma pro-
jeção que se faz por aquilo que oferece, mas acima de 
tudo pelo trabalho e mérito dos nossos. Neste segmento, 
continuamos a identificar jovens que numa ou noutra 
área sejam exemplo e inspiração. Nesse sentido, o tra-
balho de Pedro do Vale exige um debruçar atento sobre 
duas das mais belas artes: a pintura e o desenho. 

Entre as escolas Afonso III, Pinheiro e Rosa, Liceu e uma 
adolescência dividida entre a pintura, a música e o surf, 
diz não saber ao certo quando surgiu o primeiro de-
senho. Segundo os pais, surge bem antes da sua primeira 
memória, transcrevendo uma ligação tão íntima quanto 
natural a esta arte. O seu estilo que diz colocar-se entre o 
realismo e o hiper-realismo, é absolutamente sufocante. 
De telas e resultados arrebatadores, a profundidade 
que atribui às expressões toldam-nos a perceção. 
Onde começa a foto e acaba a pintura? O que é real 
ou não? Hoje, com 26 anos e licenciado em Desenho pela 
FBAUL (faculdade de Belas-Artes de Lisboa), tem um 
atelier em Lisboa onde trabalha cada quadro como se de 
uma narrativa se tratasse. No entanto, Faro e o Algarve 
continuam a ser um ponto de referência e uma fonte de 
inspiração: “é lá que respiro e me encontro” – diz – “o 
mar e a praia de faro, viverão sempre comigo”.

A nós, apenas nos sobra o elogio pela contemplação e o 
orgulho de ver crescer talentos destes na nossa cidade. 
Transcendente!

SAbiA QUE...
pode efectuar um passeio de caiaque por apenas 2 euros? O 
Centro Náutico oferece-lhe a possibilidade de remar na Ria 
Formosa a preços simbólicos.
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PlANo ANUAl DE EVENToS
Uma estratégia concertada entre o Município e as diversas entidades do concelho

ENFOQUE

Como é definido o plano anual de eventos da CMF e quais as priori-
dades de ação?
É costume ouvirmos dizer que a Câmara Municipal de Faro organiza demasiados 
eventos. Isso não é verdade. A esmagadora maioria de eventos que são organi-
zados, são fruto do grande movimento associativo que existe no concelho: asso-
ciações culturais, sociais, juvenis e desportivas. O município não é uma entidade 
de organização de eventos, nem o universo de entidades pertencentes à CMF. O 
nosso trabalho é apoiar e facilitar as vontades das associações por forma a 
criar as condições necessárias à sua atividade. A grande maioria de eventos 
permite às associações uma operacionalidade ao longo de todo o ano. Quando 
uma associação organiza um evento, para além do convívio, o seu objetivo é a 
sustentabilidade económica para o seu funcionamento e atividades regulares. 
Nós tentamos apenas fazer com que os eventos cresçam e se projetem para fora 
dos limites do concelho. Em 2014 recebemos 381 pedidos, em 2015 recebemos 
445 e, este ano, no primeiro semestre já recebemos cerca de 314, o que nos leva 
a crer que atingiremos a meta dos 600 eventos ao longo de todo o ano. Por 
outro lado, existe uma componente da Visão estratégica que temos para Faro que 
inclui a captação de mais turismo e a colmatação de um conjunto de necessidades 
identificadas. Não produzimos eventos porque nos lembramos, fazemo-lo porque 
se justifica e é necessário para a afirmação da cidade. Esforçamo-nos por aplicar 
todo o nosso conhecimento na prossecução do seu sucesso. Envolvemos pessoas, 
equipas, departamentos e todo esse processo almeja a afirmação de Faro ao nível 
regional, nacional e internacional.

Que eventos destaca desse plano anual? 
Para além dos eventos que já organizamos regularmente pelo museu, teatro, bi-
blioteca e outras estruturas municipais com um plano de atividades anual, eu 
destacaria: o Festival F, o Alameda Beer Fest, o Baixa Street Fest e a Fanzone.

Que tipo de apoio o município oferece às entidades do concelho?
É importante realçar que temos recuperado alguns eventos que se perderam com 
as dificuldades económicas que passamos recentemente. Hoje são inúmeros os 
exemplos dos que foram retomados e que voltaram a crescer. Este número co-
meçou a crescer porque a Câmara Municipal de Faro aderiu a uma candidatura 
onde conseguiu um financiamento de 65% em fundos comunitários para adquirir 
tendas, baias, mesas, cadeiras, equipamento de som e luz, entre outras valias. 
Essa candidatura e financiamento, para além de terem sido amortizadas no 
próprio ano em que decorreram, deram-nos a oportunidade de apoiar as diversas 
entidades de uma forma mais forte, ativa e visível. Os eventos cresceram e outros 
novos apareceram. Se uma pequena associação quiser hoje organizar um evento 
simples, por mais simples que seja, precisa sempre do básico. Se fossem alugar 
todo o material, o risco seria muito grande ou a inviabilidade seria óbvia. Nós ce-
demo-lo gratuitamente. Queremos apoiar e tornar os eventos cada vez maiores. 
Nós apoiamos com os equipamentos, licenciamento, divulgação e aconselha-

Em pleno verão, onde o calor e o mar estão diretamente relacionados com o tu-
rismo, é costume recebermos milhares de pessoas que se interessam pelas dinâ-
micas existentes em cada concelho e que tão bem fazem às economias e comércios 
locais. Faro não é exceção. Temos crescido gradualmente ao ponto de sermos hoje 
uma referência turística internacional e queremos explorar e dinamizar essa 
oportunidade ao mais alto nível. Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Faro, esclarece-nos diversos aspetos relacionados com esta temática.

mento. Se falarmos de uma concentração de motos, de um Folkfaro ou de tantos 
outros eventos de expressão internacional, todo o trabalho e mérito são das en-
tidades que os organizam e produzem. Por outro lado, temos conseguido ressus-
citar algumas zonas da cidade que estavam “esquecidas”, como por exemplo o 
Jardim da Alameda. O Alameda foi um sucesso tal, que gerou outros eventos que 
se organizaram naquele espaço e que foram também eles bem sucedidos. O Fes-
tival do Petisco (do CASA), por exemplo, não é um evento da CMF e este é apenas 
um de muitos casos. Ao mesmo tempo, a Farnautica, a Feira do Queijo e do Vinho, 
a Fanzone, o Faro Blues ou a Feira de Santa Iria, são exemplos de eventos organi-
zados pela Ambifaro, onde a CMF não participa financeiramente na sua organi-
zação. São auto sustentáveis.

O que falta em Faro? Que estratégias nos desvenda para o futuro?
O nosso objetivo é consolidar e afirmar Faro como capital, sempre pela po-
sitiva. Não somos contra ninguém, muito pelo contrário, queremos afirmar 
Faro e o Algarve além-fronteiras. E sempre que encontramos uma área de 
oportunidades, naturalmente que a aproveitamos. Há bem pouco tempo 
Faro tinha 2000 camas, hoje tem cerca de 3000 camas licenciadas. Estes 
números demonstram a afirmação da cidade e contribuem para o aumento 
da economia, e os eventos têm um papel muito importante nesse resultado. 
Quanto mais pessoas vierem passar uma noite a um hotel, mais rapidamente 
gastam dinheiro num restaurante, num café ou numa loja. É isso que nós que-
remos: fidelizar os públicos à oferta crescente na cidade.

« Não produzimos eventos porque
nos lembramos, fazemo-lo porque
se justifica e é necessário para a

afirmação da cidade »
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Fanzone
Desde 2004 organizamos a Fanzone de 2 em 2 anos, que pelo sucesso é apenas superada pela de Lisboa e Porto. Nem todos 
os eventos têm de ser sustentáveis, mas este é parte equilibrante do plano anual de eventos, quer ao nível financeiro, quer ao 
nível de adesão.

Festival F (2014)
O conceito do Festival F surge da necessidade de existir um evento no centro da cidade velha que tivesse repercussão na-
cional. A data foi pensada para o inserir no final do quadro dos festivais do país. No primeiro ano superamos largamente 
as expetativas, no segundo atingimos um prémio do consumidor – inédito para um Festival no seu segundo ano, e este 
ano será ainda maior. Por outro lado, tivemos uma exposição mediática muito elevada, cuja quantificação ascende a largas 
centenas de milhares de euros. Tivemos críticas fantásticas sobre o Festival e sobre Faro. Esperamos sinceramente que a 
cidade e os seus munícipes continuem a envolver-se como fazem e que sintam sempre seu este festival, criado de raiz para 
todos os farenses. 

Alameda Beer Fest (2015)
O Alameda Beer Fest surgiu no momento seguinte e é já uma referência ibérica no universo cervejeiro. Queríamos marcar 
o início do verão e atingir públicos distintos. O nicho da cerveja artesanal é um movimento muito interessante. Por outro 
lado, queríamos voltar a ter dignidade na Alameda e queríamos centrar as pessoas naquele espaço, com todos os ingre-
dientes que o caraterizam. É uma simbiose perfeita entre o evento e o lugar. Conseguimos públicos internacionais e hoje 
é um evento de referência. 

Baixa Street Fest (2016)
Outro evento que foi organizado pela primeira vez pelo Município é o Baixa Street Fest que está a ser uma alegria enorme ver a 
decorrer. É uma dinâmica que tem sido trabalhada em conjunto com as associações que representam o comércio local, ACRAL, 
AHISA e Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro, no sentido de aumentar a dinâmica do 
comércio tradicional, que tem tudo para voltar a ser a referência mais forte do Algarve. O Baixa foi um desafio que a câmara co-
meçou por lançar às associações para, pela primeira vez, motivarem os seus associados a abrirem de forma regular o comércio 
tradicional num horário noturno. O desafio foi desta vez aceite e o feedback diz-nos que está a valer a pena. Claramente! Todas 
as sextas que já decorreram foram um sucesso. Não queremos receitas. É um investimento. Se o comércio ganhar com 
isso, a nossa aposta está ganha. 

A VoZ DoS FARENSES: coMo Vê A NoVA DiNÂMicA DE EVENToS DE FARo?

cARloS SilVA,
25 anos, Supervisor, Sé e S. Pedro

Nunca vi a cidade com esta vida, 
particularmente a baixa. Sente-se 
bem a nova dinâmica. Não sei expli-
car, mas claramente o novo leque de 
eventos tem tido uma contribuição 
tremenda para isso. Sabe bem sentir 
Faro reanimada. A única coisa que 
gostaria de ver regressar, eram os 
antigos torneios de futebol de verão 
que tanto contribuíam para o conví-
vio e aproximação dos farenses.

SÉRGio lEiTão,
37 anos, TAE, Sé e São Pedro

Faro tem vindo a melhorar consi-
deravelmente a oferta cultural, e 
exemplo disso é o Festival F, com um 
ótimo cartaz pleno da nata da mú-
sica portuguesa; e o Teatro das Fi-
guras que, ultimamente, realiza es-
petáculos de grande qualidade que 
enchem a sala. Esta nova dinâmica 
possibilita uma maior socialização 
entre as pessoas; traz conhecimento 
e aprendizagens e convida ao consu-
mo, melhorando a economia.

PAUlA PEREiRA,
44 anos, Restauração, Sé e S. Pedro

Faro está diferente e até parece que 
o calor se associou a esta animação. 
Há mais eventos e com maior qua-
lidade! As sextas-feiras com o ritmo 
e cor do Baixa Street Fest são a ce-
reja no topo do bolo. Parece-me que 
finalmente temos eventos ao nível 
de uma capital. Agora é esperar pelo 
Folkfaro de que tanto gosto! É um 
orgulho ver a minha cidade assim.

João NADkARNi,
49 anos, Empresário, Sé e S. Pedro

Eu viajo muito, sou um homem da ci-
dade e um farense de gema. É nessa 
condição que vejo, orgulhoso, este 
calendário de eventos e fundamen-
talmente o Baixa Street Fest a fazer 
aquilo que há 30 anos eu não via: 
criar o hábito de sair de casa, atrair 
centenas de farenses para a baixa e 
dinamizar a economia local. E digo 
mais, não me importo de ter o meu 
espaço vazio e a baixa cheia de gen-
te. É o nosso coração!
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AlAMEDA bEER FEST
A confirmação do sucesso!

Mais um ano, mais uma edição de sucesso do Alameda Beer Fest. O Evento 
que contou este ano com mais cervejeiros e maior variedade de cervejas 
artesanais confirmou o seu enraizamento no calendário de atividades de 
verão dos farenses. 

Apesar da larga agenda cultural algarvia e dos eventos a decorrer na mesma 
data, testemunhou-se uma afluência digna e ao nível das expetativas da orga-
nização. 

O Alameda, que pretende no fundo criar uma simbiose e casamento perfeito en-
tre o ambiente do jardim e da natureza, o calor do verão e a frescura das cerve-
jas artesanais, mostrou-se a Faro e aos farenses com maiores áreas de lounge, 
mais ofertas de street food, música e dinamismo.

Este ano, outro dos pontos de interesse foi a apresentação da primeira cerve-
ja artesanal farense a “Moça”, que veio abrilhantar o leque de ofertas e inserir 
Faro no mapa da cervejaria artesanal internacional. A “Moça”, que será numa 
primeira instância apenas comercializada pela cervejaria Bohème na baixa de 
Faro, teve como “pais” Pedro Alves, Vera Borges e a mestria do cervejeiro Ni-
colas Billard. 

Por todos estes motivos, agora é manter a receita e esperar já pelo próximo! 
Tchin-tchin!

bAiXA STREET FEST
Uma baixa que volta a ganhar vida

O Baixa Street Fest é uma iniciativa que pretende 
estender o horário de funcionamento do comércio 
local através de animações musicais e artes perfor-
mativas nas principais artérias da baixa de Faro. O 
evento foi lançado no passado dia 8 de julho e irá 
continuar até dia 26 de agosto, numa parceria en-
tre a Câmara Municipal de Faro, Ambifaro, Asso-
ciação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histó-
rica de Faro, ACRAL e AHISA. 

Com o turismo a aumentar e cada vez mais gen-
te nas ruas, é clara a necessidade de dar mais di-
nâmica ao comércio e cor às noites farenses. Para 
isso, durante 8 sextas-feiras, poderemos encon-
trar as lojas da baixa abertas até à meia-noite e 
muita animação de rua, incluindo performan-
ces de música, de dança, de teatro, de animação 
de rua e atividades desportivas. 

O Passaporte de Compras – que pode ser levan-
tado nos estabelecimentos aderentes -, foi criado 
no sentido de guiar os visitantes nas suas com-
pras, permitindo-lhes usufruir de vários benefícios 
como descontos de 10% ou vouchers com valores a 

serem descontados no mês de novembro. De acor-
do com o número de carimbos colecionados no 
passaporte, serão atribuídas entradas gratuitas 
em alguns equipamentos municipais, como os 
museus, as piscinas, ou o Centro Náutico, e ofe-
recidos descontos nos bilhetes para o Festival F 
ou para espetáculos no Teatro das Figuras.

Decorrido o primeiro mês de Baixa Street Fest, o 
balanço é muito positivo, superando as expetati-
vas. A baixa tem sido inundada de pessoas, locais e 
turistas, que já procuram conhecer o cartaz e que 
correm de rua para rua à procura do próximo es-
petáculo.

Não há melhor recompensa que ouvir: “ A baixa re-
nasceu!” ou “A baixa voltou aos seus velhos tempos 
de glória!” – frases de pessoas que estiveram pre-
sentes no local.

No mês de agosto, a principal zona de comércio da 
cidade vai continuar a ser invadida por artistas que 
trazem o melhor que se faz em Portugal. Não vai 
querer perder… Venha daí!
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Vii FESTiVAl iNTERNAcioNAl DE DANçA Do AlGARVE
Um regresso esperado
2016 assinalou o regresso do Festival Internacional 
de Dança do Algarve. Numa organização da CDA 
(Companhia de Dança do Algarve) e pelas mãos 
de um esforço e teimosia ímpares do diretor ar-
tístico Evegueni Beliaev e da equipa que o acom-
panha, viu-se ultrapassado um interregno de 
mais de 4 anos, onde Faro e o Algarve se viram 
privados deste importante evento cultural. Mais 
uma vez, ficou provada a mestria, qualidade técnica 
e rigor que pautam o trabalho da CDA e restantes 

companhias representadas. No entanto, segundo Eve-
gueni Beliaev, este ano “procurou-se acima de tudo o 
regresso do festival e a sua solidificação no calendário 
cultural Farense”. Tratando-se quase de uma 1ª edição 
face ao interregno, “houveram algumas limitações es-
truturais que não permitiram a presença de escolas in-
ternacionais, mas que se perspetivam ultrapassáveis 
nos próximos anos, num esforço conjunto entre orga-
nização e os seus parceiros”, que se manifestaram dis-
poníveis para as ajudas logísticas. 

cATEDRAl DE FARo
Os 300 anos da consagração
A Catedral de Faro comemorou em 2016 os 300 
anos da sua consagração. Como símbolo his-
tórico da nossa cidade, mereceu uma honrosa 
celebração nos passados dias 18 e 19 de julho.

No primeiro, o destaque nas celebrações foi para a 
conferência “O significado do mecenato do bispo 
do Algarve, D. Francisco Gomes do Avelar” a cargo 
do Professor jubilado da Universidade do Algarve, 
José Eduardo Horta Correia. Já no último dia 19, 
pela coincidência com o 2º centenário da morte do 
mesmo, inaugurou-se uma exposição dedicada à 
vida e obra desse que foi Bispo do Algarve entre 1789 
e 1816 e figura de maior relevância na restruturação 
da cidade após o terramoto de 1755.

As festividades terminaram da melhor forma com 
a celebração da Eucaristia pelo D. Manuel Neto 
Quintas, Bispo do Algarve, e com a interpretação da 
Missa da Coroação (da autoria de Mozart), num con-
certo do Grupo Coral Ossónoba acompanhado pelo 
histórico órgão da Sé.

WoRlD PRESS PHoTo
A mais conceituada exposição fotográfica do mundo em Faro

O World Press Photo está de regresso à nossa região. Aquela que é a maior e mais conceituada ex-
posição de fotojornalismo do mundo, reúne de julho a 7 de Agosto, das 10h à 00h, dezenas de foto-
grafias premiadas na praça central do Fórum Algarve. Sendo a visita completamente gratuita, 
é quase obrigatória uma viagem entre as 155 peças dos 42 fotógrafos profissionais de di-
versas nacionalidades. Uma viagem que se requer atenta, por entre os temas que ilustram 
os acontecimentos mais marcantes de 2015.

Desta vez, o grande destaque vai para o fotógrafo australiano Warren Richardson, vencedor do 
maior prémio pela fotografia “Esperança por uma vida nova”, de uma série documental que se de-
bruça sobre a recente problemática dos refugiados que chegam à Europa. Por outro lado, também 
o talento nacional foi distinguido através do fotojornalista da agência Lusa, Mário Cruz, na cate-
goria «Temas Contemporâneos», com um ensaio fotográfico sobre a escravatura de crianças no Se-
negal e na Guiné-Bissau.

Nesta 59.ª edição, a participação de mais de 5 mil fotógrafos e 80 mil fotografias a concurso 
resultou nesta seleção sublime, que todos podem agora descobrir. 

Encontra-se a decorrer, até dia 7 de agosto, no Jardim 
Manuel Bívar, a 40.ª edição da Feira do Livro da Cidade 
de Faro. Assim se completam 40 anos sobre a primeira 
edição, realizada em 1976, de um certame que, para além 
da presença de alguns vultos da literatura portuguesa, 
tem sido veículo de divulgação de jovens valores e escri-
tores algarvios. Para comemorar a data, o município or-
ganizou um vasto programa de animação. Assim, para 
além das sessões de autógrafos e apresentações de 
livros de autores nacionais, sempre às 22 horas, des-
taca-se um um conjunto de concertos. Os artistas 

FEiRA Do liVRo coMEMoRA 40 PRiMAVERAS
Com um vasto programa de animação

convidados foram, no dia 22 de julho, Terraxama; 
dia 23, Imár Kandoussi e Juan Manuel Rubio; dia 31, 
Fad’Nu; dia 1 de agosto, Nanook; dia 2, The Miranda’s 
e dia 3, Miguel Martins Samadhi.

Entre os escritores presentes na feira, salien-
taram-se, no dia 23 de julho, Inês Pedrosa; dia 
24, a ilustradora Catarina Sobral; dia 25, Paula 
Laranjo; dia 26, o Movimento da Escola Moderna 
apresentou “Histórias da História do Núcleo do 
MEM do Algarve”; dia 28, Vítor Gil Cardeira, 
Adília César e Adão Contreiras; dia 29, Pedro 
Cuiça, dia 30, o poeta e crítico António Carlos 
Cortez; dia 4 de agosto, Luís Ene, Paulo Mo-
reira e Pedro Jubilot; dia 6, Lídia Jorge e Alberto 
S. Santos e dia 7, Afonso Cruz. O certame conta 
com a presença das principais livrarias da cidade 
e editoras nacionais e encontra-se patente ao pú-
blico, todos os dias, entre as 20h e as 24h.
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ilHA Do FARol
Onde a brisa contagia amizades

Sob dias de um sol tórrido e noites de estrelas mil. Entre o mar e a ria numa fronteira 
orgânica digna dos melhores romances. A Ilha do Farol. A ilha dos amores, das suas 
gentes e costumes. Há quem diga que não se é ilhéu porque se está na ilha: ser-se 
ilhéu é um sentimento. 

O farol que lhe deu nome é uma presença quase poética da qual nos damos conta sem 
dar. Ali habita, alto e monumental, impondo o respeito dos grandes senhores: faz-
-nos saber que sob a sua tutela se erige uma das maiores maravilhas farenses. 

Aqui vive-se de coração cheio, de verão na boca e sorriso nos olhos. O perfume 
a mar que nos abraça, os sons que nos absorvem: a ilha das gentes de pé des-
calço e da cor que o sol lhes dá. 

Diz-se que os locais se fazem pelas suas gentes e essa é uma verdade absoluta. Ali, 
conhecer os cantos e encantos exige conversas de café e ocasião. Só aí testemu-
nhamos o amor e se decifra aquilo que se entende por sentimento ilhéu. Diz-nos o 
Sr. “Janot”, uma das figuras reconhecidas daquele pedaço de paraíso a céu aberto, 
que o Farol é “mais que uma comunidade, é uma família”. “Aqui”, prossegue, “vai-se 
à ponte apanhar mexilhão, à costa conquilha, e ao molhe ostras: onde mais estaria 
eu?”. Jorge Rico, “Janot”, diz que foi feito sobre estas areias em 1958. As mesmas 
areias que hoje, tantos anos depois, outras gentes palmilham com o mesmo fervor. 

O espírito familiar é reconhecidamente descrito como uma das maiores valências de 
quem ali habita. Descaracteriza-se um pouco com a chegada do calor e dos turistas, 
mas a sua genuinidade é intocável. Aliás, ser da ilha é tê-la como sua e partilhá-la como 
elogio. E é nessa partilha que tantos turistas a visitam e revisitam. E há como não? 

A viagem começa bem antes do desembarque. O Farol e a emoção cresce e apro-
xima-se à velocidade dos barcos de ligação. A Ria Formosa, também ela mágica, 
apresenta-nos aquilo que nos espera à chegada: uma água límpida e cristalina en-
quanto regra, uma areia quente e macia como cobertor, um vento que parece ter-se 
esquecido daquele canto e um sol que não tira folga: uma praia de recorte artístico. 
Ali, visitar a ilha deve ser uma experiência de várias etapas. A viagem, a praia, 
o passeio pela costa até ao molhe e o almoço ou jantar ao som das ondas e ao 
sabor do melhor peixe.

Além dos que ali moram, ouve-se entre quem labora que “gozar férias no local de 
trabalho” é um privilégio de poucos. Rita Sancho e Paulo da Branca estão entre essas 
vozes. Proprietários de um bar e frequentadores há décadas da ilha falam-nos da vida 
intensa que ali se leva. Intensa e saborosa. Ali, o mar tem outro valor, “a pesca tem 
um caráter mais lúdico: a rentabilidade não é uma prioridade, mas pode haver algum 
proveito. Vive-se sim o prazer da apanha e o convívio do peixe na grelha”. Os jovens, 
por outro lado, asseguram a continuidade desta relação. Frequentam-na de janeiro a 
janeiro e vivem-na melhor que muitos. A praia para estes não tem horários. Entre os 
mergulhos noturnos, sob o reflexo de fogueiras e ao som dos djambés, premeiam as 
relações humanas em detrimento da motorização fria das zonas urbanas.

É possível que se chegue e se parta sem a noção da amplitude real deste sentimento 
ilhéu. No entanto outros se levam. Alegrias, muitas; saudades imensas; tristezas só 
uma: a hora da partida.

Se já conhece regresse. Se não conhece visite. Obrigatório. 
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coMUNiDADE TERAPêUTicA Do AZiNHEiRo
Uma referência nacional de tratamento especializado 

O Correio de Faro veio ao Azinheiro conversar com o Dr. 
Fernando Segura, psicólogo clínico, membro fundador e 
diretor da Comunidade Terapêutica do Azinheiro, uma 
referência nacional, com o objetivo de conhecer um pouco 
melhor o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano. 
Uma conversa muito agradável que partilhamos com os 
nossos leitores.

O que é a Comunidade Terapêutica do Azinheiro? 
A Comunidade Terapêutica do Azinheiro e é uma unidade 
de tratamento de longa duração, em regime de interna-
mento, especializada no tratamento de comportamentos 
aditivos e dependências. Os tratamentos têm como fi-
nalidade uma reabilitação biopsicossocial do utente 
que assegure a manutenção da abstinência, a autono-
mização e a plena (re) inserção na sociedade civil. En-
contra-se em funcionamento há 21 anos.

Em que consistem os tratamentos? Como se desen-
volvem?
O tratamento é uma descoberta para o utente e para a sua 
família. Começa com os sentidos: aprender a ouvir, a 
cheirar, a escutar e pensar sobre aquilo que ouviu, me-
ditar e eventualmente mudar, aprender a olhar para 
as pessoas de forma diferente, entre outros processos 
que parecem tão simples. São tratamentos que variam 
entre os 12 e os 18 meses de duração em regime de inter-
namento, seguidos de um período de reinserção numa 
estrutura transitória que lhes permite a inserção no 
mundo laboral.  

Fundada após o 25 de abril, a 5 julho 1976, a Cooperativa de 
Consumo Popular de Faro, CRL,  celebra 40 anos de exis-
tência. Depois de iniciada a sua atividade no Fumeiro, Rua 
S. Gonçalo de Lagos, entretanto construiu instalações pró-
prias e em 1993 transferiu-se para a atual morada, junto 
ao depósito da água, numa artéria designada “Rua da 
COOPPOFA”.

Com cerca de 4000 membros, a cooperativa emprega 55 
trabalhadores nas suas atividades que, inicialmente eram 
viradas para a venda artigos de consumo corrente, tendo 
na altura (1976) um profundo impacto na moderação dos 
preços dos bens de 1ª necessidade.

Em 1977, face às necessidades existentes, a COOPPOFA 
abriu um infantário para apoio aos sócios e em 1980 foi 
equiparada a IPSS. Posteriormente a sua atividade foi 

“A cooPPoFA TEM FUTURo”
Palavra de presidente, nas comemorações do 40º aniversário da cooperativa farense

alargada ao pré-escolar e creche. No total, a resposta chega 
a 115 crianças.

Enquanto alternativa económica e social ao comércio tradi-
cional, a cooperativa tem um serviço de Bar e self-service de 
apoio aos sócios a preços acessíveis e qualidade controlada, 
onde diariamente serve refeições equilibradas e económicas, 
privilegiando os produtos nacionais.

Após 40 anos de existência a COOPPOFA continua a intervir 
na atividade económica farense marcando a diferença e 
afirmando valores morais e éticos cada vez mais essenciais. 
Com a crise que se abateu sobre as famílias em 2008, as di-
ficuldades são muitas mas, de acordo com o presidente da 
Direção, Fernando Mestre, “a COOPPOFA continua a ocupar 
um lugar importantíssimo”. E quanto ao que está por vir, pa-
lavra de presidente: “a COOPPOFA tem futuro!”

Quantos utentes já conseguiram ajudar? 
Desde a abertura, já passaram largas centenas de utentes. 
Metade das pessoas que entra; chega ao fim. É interes-
sante que qualquer pessoa que participe no tratamento, 
mesmo que não o conclua até ao fim, leva sempre qualquer 
coisa dali, nem que seja por apenas 3 ou 4 meses. Fizemos 
um estudo recentemente e 60% das pessoas que termi-
naram o programa, continuavam limpas ao fim de 5 anos 
do tratamento. Fazemos o nosso trabalho e os resultados 
têm aparecido.

Recebem pessoas de todo o País?
Os utentes são basicamente do Algarve mas podemos re-
ceber pessoas de todo o país. Para nós faz mais sentido re-
ceber os utentes regionais por considerarmos que o acom-
panhamento familiar é muito importante e que a inte-
gração depende dessa proximidade com a família. Há 
vantagens no tratamento ser perto do local de origem, ou 
onde estão as suas raízes. 

Que tipo de apoios recebem para o vosso funciona-
mento?
Cerca de 80% é financiamento público e cerca de 20% de en-
tidades, famílias e donativos singulares. Estas instituições 
lidam com enormes dificuldades financeiras. Temos con-
dições particulares para as autarquias apoiarem os utentes 
oriundos de cada concelho e acreditamos que esse apoio 
deve ser solidificado. É bom para a sociedade, é bom para as 
autarquias, é bom para as famílias e, sobretudo, para cada 
utente em particular.  

Dr. Fernando Segura
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35 ANoS DE MEMÓRiAS, AMiZADES E MUiTo TRAbAlHo
O outro lado do Moto Clube de Faro

Como é que tudo começou?
Em termos legais foi há 34 anos, embora já tivés-
semos organizado provas de motos e de moto-
cross. Naquela altura, frequentávamos concen-
trações e corridas no estrangeiro e isso trouxe-
-nos a vontade de formar o MCF. Foi nessa altura, 
em Julho de 1982, que resolvemos organizar a 
primeira concentração de faro, o nosso primeiro 
evento, já legalmente denominados Moto Clube 
de Faro. A primeira concentração teve 200 parti-
cipantes, um sucesso para a altura!

Sempre aconteceu no Vale das Almas?
A primeira e segundas concentrações foram na 
descida que vai para a praia, junto à discoteca 
DESVIO. A partir daí, passámos para o Vale das 
Almas e desde então que lá estamos.
Nas primeiras concentrações tínhamos muitos 
alemães oriundos da base aérea de Beja. Fomos 
criando amizades com eles, com os clubes Mala-
catua (Sevilha) e Biela Loca (Huelva), fomos tra-
zendo pessoas de Portugal, Espanha, França e 
Inglaterra, e assim fomos crescendo de ano para 
ano.

Como chegaram até aqui?
Para além do trabalho que fomos desenvolvendo 
anualmente, sem interrupção, há a questão da 
evolução transversal que tem um papel muito 
importante. Hoje as empresas estão capacitadas 
para mais serviços e produtos do que naquele 
tempo. Se, por exemplo, eu hoje precisar de 1000 
pães daqui a 30 minutos estão cá; naquela altura 
não era bem assim. Não haviam telefones nem as 
condições que há hoje. Lembro-me que, passados 
5 anos, conseguimos ter 10 cabines telefónicas 
no recinto da concentração e isso foi uma ino-
vação tremenda para a época. 

Lembra-se de alguma história bonita destes 
35 anos?
Há histórias bem bonitas. Há por exemplo uma 
menina chamada Joana que todos os anos vem à 
concentração. Começou por me enviar uma carta 
a dizer: “Senhor presidente, eu tenho 4 anos, 
mas a primeira vez que vim foi há 5, na barriga 
da minha mãe”. Desde então que marca sempre 
a sua presença com um toque de consideração e 
amizade pessoal. A parte mais bonita da concen-

O conceito de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph Schumpeter, em 1950. Este significa empreender, resolver um problema ou 
situação complicada. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou novos produtos. No entanto, 
empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos. Se há exemplo de empreendedorismo em Faro, o 
seu significado está diretamente ligado a José Amaro e ao Moto Clube de Faro (MCF). Uma mistura de humildade, honestidade e amizade, vestida de coletes es-
tampados, motores oleados e uma enorme entrega, que se traduz num evento reconhecido por todo o mundo.

tração é essa mesma, as pessoas. A amizade, o saber re-
ceber e a dedicação são as forças do nosso evento. As no-
tícias menos boas estão diretamente relacionadas com os 
acidentes que vão acontecendo. Não queremos que hajam 
acidentes e tratamos de fazer a prevenção sempre que 
conseguimos. Os motociclistas estão cada vez mais cons-
cientes da sua necessidade e queremos muito que assim 
seja no futuro.

Quem edifica este evento?
Dentro do Moto Clube há apenas 2 pessoas re-
muneradas que têm feito um excelente trabalho: 
o Brasa e a Catarina. Para além deles, todo o 
clube, direção, sócios e membros são volun-
tários. Se não fossem os voluntários, não seria 
possível realizar a concentração, nem manter o 
MCF aberto durante o ano inteiro. Temos muito 
o orgulho em ter as condições necessárias para 
receber todos os visitantes que nos visitam ao 
longo do ano, com comida, dormida, casas de 
banho, etc. Várias semanas antes do concen-
tração, contamos com o apoio de voluntários 
que, nessa semana, ascendem aos 1100. São eles 
que tratam de toda a logística: bares, senhas, 
bike show, venda de t-shirts, segurança, bom-
beiros, etc. 

O que destacaria dos 35 anos?
Temos uma grande responsabilidade ao nível da 
segurança e dos cuidados hospitalares. Temos 
uma tenda e uma equipa médica altamente con-
ceituada, com o apoio da cruz vermelha e do hos-
pital distrital de faro, e isso dá-nos credibilidade 
e confiança. Gostaríamos muito que fossem me-
lhoradas as condições sanitárias e a qualidade da 
comida, no entanto, trabalhamos sempre com 
o objetivo de melhorar. Este ano sentimos que 
houve um crescimento muito grande da baixa 
de Faro e deveríamos ter apostado mais no stand 
que lá tivemos. Acho que é uma zona que merece 
alguma atenção, pois a concentração faz parte 
de Faro e Faro deve fazer parte da concentração. 
Sentimos a maneira carinhosa como as pessoas 
recebem os motociclistas no desfile. É um reco-
nhecimento local que muito agradecemos. Com 
todas as dificuldades que já apanhámos, é um or-
gulho e um exercício interessante imaginarmo-
-nos há 35 anos atrás... Hoje já jogamos mais à 
defesa (risos). 

Uma palavra aos motards…
A mensagem que eu gostaria de transmitir é 
muito simples: muita saúde e muito motoci-
clismo. Precisamos da parte boa das motos: da 
amizade, das viagens, da troca de experiências. É 
nas viagens que nos conhecemos, e é nas viagens 
que conhecemos os outros… 
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Harry, Alemanha

Estou com alguns amigos para me divertir. Viemos da 
Alemanha há duas semanas e regressamos durante 
a próxima. Já cá venho há 12 anos e espero regressar 
sempre que possível. É um evento muito bom. 

Brasa, Faro

Fui sócio fundador deste clube e até do moto clube 
que fazia corridas na emissora. Há 40 anos que tra-
balho nisto. A organização deste evento é mais com-
plexa do que muitas pessoas pensam. Estamos a falar 
de 27 hectares de terreno. Desde o dia 10 de junho que 
aqui estou e só conto sair em meados de agosto. Para 
mim, deixa-me muito feliz o que temos feito pelas di-
versas instituições com que trabalhamos. Este ano, 
por exemplo, doamos 1 euro por cada inscrição à Cruz 
Vermelha. É este o espírito motard com que traba-
lhamos diariamente.

Catarina, Faro

Desde pequenina que faço parte do clube. Hoje sou 
funcionária, sócia, voluntária e amiga. Isto é um 
modo de vida e eu gosto muito do que faço. Sinto-me 
muito satisfeita por ver que todos nós conseguimos le-
vantar um evento destes do nada, com muito esforço, 
lágrimas e dedicação. É uma equipa que cresce ali.

Strobinho, Alemanha

Respeito muito esta equipa e o que eles fazem. Este 
ano cheguei no dia 28 de junho para o trabalho de 
montagens e vou embora quando tudo estiver con-
cluído, daqui a um mês e meio. O motociclismo é a 
minha vida e este trabalho é para mim um prazer.

Melchor, Espanha 

Tive uma experiencia muito grata e uma noite es-
pectacular. Quando acordei fui tratado maravilhosa-
mente. Há serviços, condições, tudo. Foi a primeira 
vez que vim, mas não será a última.
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ÚLTIMAS

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

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


