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2EDITORIAL

Ser Presidente da Câmara de Faro é, antes de 
mais, um motivo de grande orgulho. Mas é tam-
bém um exercício de enorme responsabilidade 
pontuado, aqui e ali, por dias ingratos. Sobretudo 
porque nem sempre conseguimos realizar tudo 
aquilo que idealizamos. Os recursos são escassos 
e têm sido, quase todos, aplicados na recuperação 
das finanças do Município, da sua credibilidade e 
da sua capacidade de atuação. Passadas as maio-
res privações eis-nos, no entanto, chegados a um 
ponto em que voltámos a dispor das nossas recei-
tas para as aplicarmos na melhoria das condições 
de vida de quem cá habita e nos visita. 

Vem isto a propósito do Programa Faro Requa-
lifica 2, que conto apresentar por estes dias a 
todos os Munícipes. Trata-se de um programa 

de obras que vai permitir mudar a atual face do conce-
lho, consolidando as melhorias já ensaiadas na cidade e 
nas freguesias no 1º programa. Estradas, arruamentos e 
caminhos vão ser recuperados, assim como os largos, os 
passeios, as valetas e os espaços verdes. Tudo para bene-
fício dos que aqui vivem, estudam, trabalham ou simples-
mente por aqui passeiam. Na vida de um Presidente da 
Câmara também há dias felizes. 

Por norma, felizes são igualmente os longos dias de Verão. 
Com eles cresce a vontade de nos envolvermos com a nossa 
cidade e de nos concentrarmos no muito que ela tem para 
nos oferecer. O Correio de Faro deste mês não é uma edi-
ção de Verão, mas dá-lhe um arzinho estival, com 16 pági-
nas cheias de boas sugestões e notícias agradáveis protago-
nizadas por gente, associações e empresas de Faro. Espero 
que goste.

FiChA TÉCNiCA
Conceção e Produção Município de Faro

impressão Gráfica Funchalense, SA

Tiragem 10.000 exemplares

Preço por exemplar 0,09€

Depósito Legal 408113/16

Distribuição gratuita

ENFoQUE 
ARUS - Áreas de Reabilitação Urbana

ESPAço PúbLiCo
Faro Requalifica

CULTURA
Festival “Os Dias do Jazz”

ESPAço PúbLiCo
Nova ETAR Faro/Olhão

CULTURA 
Festa da Pinha

jUvENTUDE E DESPoRTo
Atletas farenses em destaque

EMPREENDEDoRiSMo 
Marco Coutinho

CoNTACToS GERAiS
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3 FARENSES EM DESTAQUE

Conta-nos um pouco sobre as tuas origens: 
como foi crescer em Faro?
Como qualquer miúdo que cresceu em Faro, te-
nho imensas memórias de tudo aquilo que a cida-
de me proporcionou, desde remar na Ria Formo-
sa até aos concertos na Associação dos Músicos...

Apesar de viveres no estrangeiro, ainda 
manténs relação com Faro?
É muito difícil passar mais tempo, mas sabe sempre 
bem visitar 2/3 dias pelo menos uma ou duas vezes 
por ano. Felizmente, ao longo dos anos tenho rece-
bido visitas aqui em Nova Iorque também.

Como te sentes ao ser considerada uma das 100 
pessoas mais criativas do mundo empresarial?
É apenas simbólico, mas é motivante para nós 
sabermos que a Roger está a ter impacto e que 
todo o esforço e sacrifício, de muitos dias a tra-
balhar até de madrugada que não são em vão. 
Criatividade é importante, pô-la em prática é 
mais ainda...

O que te levou a criar a aplicação Roger?  
A Roger nasceu num dia em 2014 quando bati con-
tra um poste em Nova Iorque, por estar a andar na 
rua com os olhos no iPhone a escrever uma mensa-

FARENSE ENTRE AS 100 PESSoAS
MAiS CRiATivAS Do MUNDo
Ricardo Vice Santos é um jovem farense
distinguido pela empresa Fast Company

gem para um amigo na Suécia. Mais tarde nesse dia, falei com 
o Andreas Blixt, na altura meu colega no Spotify, e propus-
-lhe que fizéssemos um protótipo nesse fim-de-semana que 
tornasse prático “falar” com quem quer que fosse, como se a 
pessoa estivesse à nossa frente…

O que mudou na tua vida de empresário depois 
desta aplicação?
Mudou tudo. Prioridades, passatempos, vida pessoal, se-
gurança, passa tudo para segundo plano. Mas é extrema-
mente gratificante ao mesmo tempo estar obcecado com 
um objetivo e ter total liberdade e responsabilidade de lá 
chegar.

Onde vês a Roger daqui a 5 anos?
O nosso objetivo é pôr as pessoas a falar novamente, o que 
não será nada fácil e irá com certeza levar muito tempo…

Que conselho gostarias de dar aos jovens farenses que 
como tu, ambicionam lutar pelos seus sonhos?
A verdade é que cada pessoa tem o seu percurso, e a mesma 
fórmula não vai funcionar da mesma maneira com duas pes-
soas diferentes. Sejam curiosos em descobrir o vosso próprio 
caminho e rejeitem aceitar cegamente o caminho que outros 
vos mostram. Com ou sem estudos, com ou sem apoios, sejam 
obcecados, arrisquem, comprometam-se a fazer o impossível, 
e compitam com vocês mesmos (e só vocês) para o alcançar.

A lista anual das 100 pessoas mais criativas 
no mundo empresarial foi divulgada e Ricar-
do Vice Santos, CEO da aplicação Roger, é uma 
delas. Tem 29 anos e é de Faro. Ricardo Santos 
lembrou-se de como eram bons esses tempos de 
“walkie-talkies” que separam as gerações dos 
diversos desenvolvimentos tecnológicos. Hoje, 
tudo volta a fazer sentido e Ricardo não perdeu 
a oportunidade de lembrar ao mundo o quão 
importante é este tipo de liberdade de comuni-
cação. Há quem fale em negócios de 25 segun-
dos, em inícios de novas vidas, em novos per-
cursos de negócio… - para o Correio de Faro, o 
que importa é que este farense faz parte de nós.
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NovA ETAR FARo/oLhão vAi AvANçAR
Um investimento de quase 14 milhões de euros

A construção da nova Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de Faro/Olhão foi adju-
dicada, no passado dia 2 de abril, em Faro. 

Um investimento de quase 14 milhões de euros.

Localizada na zona da atual ETAR de Faro Nas-
cente, a nova ETAR terá como objetivo o trata-
mento dos esgotos da União das Freguesias de 
Faro (Sé e São Pedro), da União de Freguesias de 
Conceição e Estoi (Faro), de São Brás de Alportel 
e da cidade de Olhão, assim como das suas fre-
guesias de Pechão e Quelfes.

CREMATÓRio NA oRDEM Do DiA

A existência de um crematório no concelho é uma 
reivindicação antiga dos farenses e da própria au-
tarquia que já deu passos sustentados nesse senti-
do prevendo a sua construção no Novo Cemitério 
de Faro. 

Materializar este desejo não tem sido fácil mas 
abre-se agora um novo capítulo que se espera 
que venha dotar o Algarve deste tipo de servi-
ço, que atualmente só está disponível a cente-
nas de quilómetros.

O anteprojeto que vai agora a concurso consiste na 
criação de um forno crematório com possibilidade 
de ampliação no futuro. O edifício proposto incor-
pora também as valias habituais como uma capela 
ecuménica, receção, instalações sanitárias, entre 

A nova infraestrutura recorrerá às mais modernas 
técnicas no que respeita ao saneamento, com a im-
plementação de sistemas que protegem o ambiente 
e servem as populações com todos os níveis de se-
gurança e eficiência. 

Esta obra é o resultado dos esforços efetuados pela 
autarquia, no sentido de reformular a atual ETAR 
de Faro Nascente e completar um conjunto de in-
vestimentos necessários para Faro se assumir 
como um concelho exemplar no que toca à ges-
tão dos seus resíduos e à qualidade dos efluen-
tes resultantes do processo. 

A nova infraestrutura 
recorrerá às mais modernas 
técnicas no que respeita 
ao saneamento, com a 
implementação de sistemas 
que protegem o ambiente e 
servem as populações com 
todos os níveis de segurança 
e eficiência. 

outras valências necessárias ao seu funcionamen-
to.  O procedimento permite a concessão por 30 
anos e o Município receberá mensalmente pela 
ocupação do terreno um valor não inferior a 800,00 
euros. Ficou também estipulada uma redução de 
20% nos serviços de cremação para os recenseados 
no concelho. O concessionário terá ainda que rece-
ber ossadas dos cemitérios do concelho e proceder 
à sua cremação assim como proceder à destruição 
dos lixos provenientes das exumações sem custos 
para o Município e nos limites fixados.

De referir ainda que, após a assinatura de contrato e 
a aprovação dos projetos de arquitetura, o adjudica-
tário terá que executar a obra do edifício crematório 
num prazo de 365 dias, acrescidos de 60 dias para 
implementação da estrutura de funcionamento. 

CROnOlOgIA dOS ACOnTECIMEnTOS

30/06/2011 – É lançado o concurso público para a concessão e explora-
ção do crematório;

16/11/2011 -A Câmara delibera a adjudicação. Concorreu o agrupa-
mento Servilusa – Agências Funerárias S.A. e a Sociedade de Constru-
ções Francisco Patrício, Lda. Neste seguimento o adjudicatário consti-
tui a sociedade FUNEFARO;

15/06/2012 – É assinado o contrato para a “Concessão da Construção e 
Exploração do Crematório de Faro”;

de junho de 2012 a abril de 2016 - Esgotados todos os prazos legais e 
não tendo sido executada a obra, por motivos alheios ao Município, as 
partes envolvidas no contrato reconheceram não ter condições para o 
executar, entendendo-se que o mesmo teria que ser revogado. O Muni-
cípio, principal prejudicado com esta situação, acordou a importância 
de 309 mil euros como indemnização;

18/04/2016 –Em reunião de Câmara foi aprovada a minuta do Acor-
do de Revogação e simultaneamente deliberado o lançamento do novo 
procedimento. Foi ainda deliberado o envio do procedimento à Assem-
bleia Municipal para efeitos de autorização de celebração do contrato 
de concessão. 
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FARo REQUALiFiCA

Falfosa e Santa Bárbara de nexe 

O programa Faro Requalifica continua e no passado dia 14 de abril foi adjudicado o 
contrato de execução da empreitada de repavimentação da EM520, entre a Falfosa 
e Santa Bárbara de Nexe, com o objetivo de melhorar as condições de segurança e 
conforto da ligação daquela via que há mais de 10 anos não era intervencionada.

Será feita a repavimentação e o nivelamento de todo o troço, o arranjo das bermas 
e a implementação de sinalização horizontal e vertical, num investimento supe-
rior a 120 mil euros, totalmente suportado pela autarquia, e que vem dar resposta 
a reivindicações antigas da população da freguesia de Sta. Bárbara de Nexe. 

Montenegro
O loteamento da Rua Egas Moniz, no Montenegro, terá finalmente a execução 
das suas obras de acabamento.

Os trabalhos que consistem genericamente no saneamento dos pavimentos rodo-
viários, no calcetamento das zonas pedonais e no ajardinamento dos espaços exte-
riores – que deviam ter sido realizados pela empresa construtura  do loteamento, 
foram assumidos pela autarquia num investimento de cerca de 60.000€, prove-
niente da execução da garantia bancária, tendo como base o incumprimento das 
obrigações contratuais da empresa encarregue do loteamento.

Conceição de Faro
Também no âmbito do programa Faro Requalifica, no passado dia 29 de 
abril, foi a vez de abrir ao público a Estrada da Conceição, após a conclusão 
da «Empreitada de Repavimentação da EM 519 e Rua 25 de Abril, entre a 
rotunda da Nora e o cruzamento com a Rua das Amendoeiras».

Os trabalhos consistiram na repavimentação da via rodoviária, na reparação de 
valetas e na execução de passadeiras em calçada de forma a melhorar a circula-
ção rodoviária e pedonal naquela freguesia.

A Ambifaro, empresa municipal, iniciou a substitui-
ção da iluminação do edifício do Mercado Municipal 
de Faro e do parque de estacionamento, por tecnolo-
gia LED. 

Para além de ser uma iluminação mais moderna e 
eficiente, é uma importante medida ambiental consi-
derada como um forte contributo para a sustentabi-
lidade do planeta uma vez que a eficiência energética 
é uma das mais importantes medidas de controlo das 
emissões de gases com efeito de estufa, e existe mes-
mo o objetivo de em 2020, as lâmpadas LED repre-

sentarem metade do mercado doméstico mundial. 

Este investimento vai permitir uma poupança de 
cerca de 60% na fatura energética no setor da ilu-
minação, estimando-se uma poupança anual de 
cerca de 20 mil euros. 

Para além disso, a iluminação LED, baseada em se-
micondutores, é resistente ao choque, não oferece 
risco de fogo, explosão ou eletrocussão, o que tam-
bém representa uma importante mais-valia em ter-
mos de segurança.

MERCADo MUNiCiPAL DE FARo ADERE À iLUMiNAção LED
Poupança anual de 20 mil euros

ESPAÇO PÚBLICO
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ALGARvE DESiGN MEETiNG
6.ª edição na Fábrica da Cerveja
A Fábrica da Cerveja acolheu mais uma 
vez o Algarve Design Meeting. Este 
evento que já vai na sua 6ª edição as-
sume-se cada vez mais como uma mostra 
internacional de divulgação e promoção 
do design e dos audiovisuais como áreas 
de inovação e intervenção estratégica, 
fundamentais para o desenvolvimento 
social, cultural e económico.

Entre os dias 21 e 28 de maio reu-
niram-se na cidade de Faro designers, 
marcas, indústria, investigadores, em-
presas ou instituições, num programa 
variado que contou com conferências, 
workshops, exposições, cinema e video-
mapping. Destaque ainda para o espaço 
dedicado à mostra e comercialização de 
produtos, num ambiente informal e de 
network na área do design.

No dia 28 de maio, na Igreja da Sé de 
Faro, houve a possibilidade de todos as-
sistirem à apresentação pública dos tra-
balhos da 3.ª edição do Festival de Vi-
deomapping, realizados por alunos dos 
cursos de Design de Comunicação e 
Imagem Animada da Universidade do Al-
garve, pelos alunos da Faculdade de Co-
municação e Multimédia da Universidade 
de Tomas Bata (República Checa) e pelos 
alunos da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa.

Este evento, que conta com o alto patro-
cínio de Sua Excelência o Presidente 
da República, é organizado pela Escola 
Superior de Educação e Comunicação 
da Universidade do Algarve, contando 
com os apoios institucionais da AND – 
Associação Nacional de Designers, Di-
reção Regional de Cultura do Algarve, 
Câmara Municipal de Faro, Câmara Mu-
nicipal de Loulé, Universidade de Tomas 
Bata, Design Council, Design For Europe 
e Museu Zero, mostrando que é cada vez 
mais uma referência, não só para os pro-
fissionais destas áreas, mas também para 
as instituições que percebem o valor 
acrescentado que a aposta em novos mo-
delos de abordagem às problemáticas 
diárias pode trazer à sociedade quando 
são debatidos, pensados e materializados.

FARo REQUALiFiCA
PAviLhão DA
ESCoLA AFoNSo iii

Continuando a aposta na Educação, a 
Câmara Municipal de Faro está a requa-
lificar o Pavilhão Desportivo da escola 
EB 2/3 D. Afonso III, num investimento 
que rondará os 150 mil euros. 
Apesar de consignada a 11/04/2016, a 
obra está suspensa durante o período 
escolar, estando previsto o início dos 
trabalhos a 13 de junho e a sua con-
clusão a 11 de outubro.

CURSoS DE vERão
Universidade do Algarve
A Universidade do Algarve vai realizar, 
de 4 a 8 e de 11 a 15 de julho, a 3ª edição 
dos Cursos de Verão. destinados aos 
jovens do ensino secundário, estes 
cursos têm como principal objetivo 
promover o gosto pelas diversas áreas 
de ensino e investigação da UAlg e 
ajudar os jovens no seu processo de es-
colha vocacional no ensino superior. 

A iniciativa possibilita ainda a vivência 
da realidade académica dos campi e o 
contacto com alunos e docentes da 
UAlg. Conjugando atividades letivas 
variadas, com atividades desportivas e 
lúdicas, sem esquecer o sol e a praia, a 
UAlg, que tem como slogan “Estudar 
onde é bom viver”, pretende oferecer 
uma experiência diferente e inesque-
cível a todos os participantes.

As inscrições decorrem até 19 de junho.

Mais informações em www.ualg.pt

SAbiA QUE...
A CMF está a desenvolver um Projeto Pedagógico de Folclore 
Infantil nas escolas, para estimular o gosto pela dança, tradi-
ção e costumes locais?
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ATLETAS FARENSES EM DESTAQUE
Tiago Vilhena e Nuno Mestre

JUVENTUDE & DESPORTO

Tiago Vilhena, do Clube de natação de Faro, esteve em destaque no Cam-
peonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos que decorreram no Jamor-
-Lisboa no passado mês de março ao sagrar-se campeão nacional Juvenil B 
em todas as provas em que participou: 400m livres, 400m estilos, 100m e 
200m estilos e 200m livres, tendo ainda conquistado duas medalhas de bronze 
em provas de Juvenil A.

Em realce também esteve nuno Mestre, atleta do Karaté Clube de Faro que, 
ao serviço da Seleção Nacional de Karaté Seniores, conquistou a medalha de 
Bronze no 51.º Campeonato Europeu de Karaté de Seniores realizado em maio 
na cidade de Montpelier - França, alcançando desta forma a melhor classifi-
cação de sempre do Karaté nacional, numa prova onde participaram 52 nações 
e 508 atletas.

O Parque de Lazer das Figuras recebeu, no passado 14 de 
maio, o 1.º “Xtreme Sapadores de Faro”, organizado pelo 
Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro. Este evento, que 
primou pelo convívio lúdico e social, deixando a vertente 
competitiva para 2º plano, contou com a presença dos Sapa-
dores de Faro e de várias corporações de bombeiros de todo 
o País. 

Com o principal objetivo de promover o exercício físico e 
dar a conhecer a exigência física que é requerida aos profis-
sionais da proteção civil, a 1ª edição do “Xtreme Sapadores 
de Faro” teve quatro provas independentes: subida do cabo 
de ginástica no menor tempo possível, equipar em contra 
relógio, (exclusiva para bombeiros), Warrior: organizada 
pela “Fitness Box Slife de Faro” e Xtreme Duo: um percurso 
com obstáculos e tarefas a desenvolver, feito por equipas 
com 2 elementos.
 
Quem visitou este evento teve ainda oportunidade de par-
ticipar em algumas atividades utilizando os equipamentos 
destinados às provas que foram desenvolvidas.
 
Os géneros alimentares e escolares resultantes das inscrições 
foram posteriormente entregues à IPSS, Casa de Santa Isabel 
de Faro, reforçando o cariz social desta iniciativa.

1.º XTREME SAPADoRES DE FARo
no Parque de Lazer das Figuras
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O Município de Faro candidatou o seu 
Plano de Ação para a Regeneração Ur-
bana (PARU) ao novo quadro comunitá-
rio. Este plano contempla diversas ações 
de reabilitação e qualificação do espaço 
público e do parque edificado com valor 
patrimonial. No total estima-se que ve-
nham, nos próximos anos, a ser inves-
tidos perto de 30 milhões de euros em 
Faro para tornar a cidade mais atrativa 
e agradável.

A candidatura surge no âmbito do traba-
lho árduo que a autarquia tem desenvol-
vido na preservação dos seus valores pa-
trimoniais, os quais fazem parte da sua 

FARo iNvESTE NA REAbiLiTAção URbANA 
Projetos de investimento ascendem aos 30 milhões de euros

A taxa de execução é de 59% na Vila Adentro, 30% no Bairro Ribeirinho, 37% na Mouraria e recentemente foi lançada a 
4.ª ARU – numa área superior à soma das 3 ARU iniciais.

identidade e são utilizados na promoção 
do seu território. Para o efeito, tem cola-
borado com os agentes locais e proprie-
tários, sensibilizando-os para o benefício 
de trabalhar em parceria com vista à rea-
lização de um programa de reabilitação e 
revitalização do Centro Histórico, melho-
rando a qualidade de vida dos residentes, e 
trabalhando em conjunto para que a cida-
de atraia mais visitantes e mais turistas, 
bem como o investimento privado.

Após aprovação desta candidatura, pode-
rão beneficiar das linhas de financiamen-
to do Município, as associações e os priva-
dos que vierem a concorrer. 

OBJETIVOS gERAIS

1 - Consolidar/sedimentar o papel patrimonial e cultural/lúdico/co-

mercial de cada ARU;

2 - Fomentar a reabilitação dos edifícios;

3 - Criar condições para a dinamização económica e social;

4 - Repovoar a área/repor a habitação;

5 - Preservar a morfologia urbana e a qualidade ambiental;

6 - Melhorar a qualidade funcional e ambiental dos espaços públicos;

7 - Garantir as acessibilidades;

8 - Garantir a melhoria das condições de eficiência energética dos 

imóveis.

lInHAS dE ATUAÇÃO

1 - Captação de investimento; 

2 - Incentivo à conclusão de projetos iniciados; 

3 - Melhoria da oferta cultural/comercial e lúdica; 

4 - Preservação do património /dinamização das atividades económicas;  

5 - Medidas de incentivo à recuperação de imóveis de habitação; 

6 - Requalificação dos espaços verdes; 

7 - Melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade reduzida; 

8 - Medidas de incentivo à eficiência energética; 

9 - Medidas de incentivo à recuperação de imóveis desocupados com 

escala e dimensão significativa; 

10 - Criação de condições para a melhoria de atividades educativas, de 

assistência, saúde e outras.

4 Áreas de Reabilitação Urbana em Faro - ARU

SAbiA QUE...
Já foram aprovadas 65 candidaturas para construção de 
espaços comerciais que já atingiram mais de 45 mil euros de 
isenções de taxas municipais?
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BEnEFÍCIOS FISCAIS
Este é o conjunto de benefícios fiscais de que poderá 
usufruir, caso seja proprietário de um prédio urbano 
localizado em zona ARU e que seja alvo de reabilitação 
elegível nos quadros existentes:
IMI
Isenção por períodos de 5 anos (renováveis) exceto na 
ARU envolvente à zona histórica da cidade
IMT
Isenção de imposto municipal sobre transmissões 
onerosas de imóveis habitacionais, na 1ª transmissão 
onerosa do prédio reabilitado, exceto na ARU envol-
vente à zona histórica da cidade
IRS
Dedução à coleta do IRS, de 30% dos encargos supor-
tados pelo proprietário relacionados com a reabili-
tação, até ao limite de 500€
MAIS-VAlIAS
Tributação reduzida quando inteiramente decor-
rentes da alienação de imóveis reabilitados
REndIMEnTOS PREdIAIS
Tributação a taxas reduzidas quando inteiramente 
decorrente do arrendamento de imóveis recuperados
ISEnÇÃO dE IRC PARA FUndOS dE InVESTI-
MEnTO IMOBIlIÁRIO
Quando enquadrados nos imóveis sujeitos a ações de 
reabilitação urbana
TRIBUTAÇÃO
Das unidades de participação à taxa especial em sede 
de IRS e IRC
IVA
Taxa reduzida em empreitadas de reabilitação 
urbana

A taxa de execução é de 59% na Vila Adentro, 30% no Bairro Ribeirinho, 37% na Mouraria e recentemente foi lançada a 
4.ª ARU – numa área superior à soma das 3 ARU iniciais.

Para todos os proprietários particulares que queiram ter 
acesso ao conjunto de benefícios fiscais e incentivos decor-
rentes da concretização de obras de reabilitação urbana, é ne-
cessária a realização de uma avaliação por parte da Câmara 
Municipal de Faro, com o intuito de analisar o cumprimento 
dos critérios de elegibilidade e execução das respetivas obras.

O objetivo é facilitar todo o processo e incentivar os proprie-
tários a reabilitarem o seu imóvel por forma a contribuir para 
a preservação dos edifícios, elementos arquitetónicos e patri-
moniais, e para a reconversão e dinamização de edifícios que 
se encontrem obsoletos ou devolutos.

UM COnJUnTO dE BEnEFÍCIOS E InCEnTIVOS À SUA dISPOSIÇÃO

O QUE FAZER PARA REABIlITAR O MEU IMÓVEl?

1º - Instrução de processo camarário
O proprietário deverá instruir um processo de acordo 
com a intervenção pretendida, solicitando vistoria 
para efeitos de reabilitação urbana.

2º – Análise 
A entidade responsável analisa o processo e des-
loca-se ao local para verificação do estado de con-
servação do edifício. 

3º – Execução  
O proprietário deverá informar a entidade responsável do 
início dos trabalhos de acordo com os procedimentos pre-
vistos em regulamento.

4º – Conclusão  
Depois de concluída a obra, o proprietário deverá in-
formar a entidade responsável, formalizando um pedido 
de atribuição do estado de conservação. Esta solicitação 
implicará nova vistoria.

5º – Comunicação às Finanças
Caso se verifique uma melhoria do estado de con-
servação, deverá ser comunicado de acordo com o 
regulamento.

6º – Atribuição de benefício fiscal
As finanças promoverão a aplicação de taxas reduzidas 
ou isenção do imposto em questão nas transacções, in-
tervenções ou actividades que decorram no âmbito da es-
tratégia de reabilitação urbana.

ENFOQUE

OUTROS InCEnTIVOS 
Para além dos benefícios fiscais existentes derivantes do enquadramento do imóvel em causa, existem outros incentivos de que poderá beneficiar:
ISEnÇÃO E REdUÇÃO dAS TAXAS MUnICIPAIS
Mediante indicações dos serviços competentes da CMF
Iniciativa Jessica
Destinam-se a empresas e pessoas coletivas sem fins lucrativos. Os projetos têm que se enquadrar em programas Integrados de Desenvolvimento Urbano: empreendimentos ou atividades 
turísticas, comerciais, culturais ou de lazer, e projetos empresariais que potenciem a fruição dos espaços públicos e património em centros históricos. Empréstimos até 75% do investimento, 
com um prazo de 15 anos, 4 anos de carência, e spread muito baixo. Para mais informações aceder ao site http://www.fundojessicaportugal.org/ 
POAlgarve21 -  Sistemas de Incentivos à Inovação
Destina-se a apoiar empresas com mais de três anos que promovam, no setor do turismo, projetos de investimento de inovação produtiva com valores superiores a 75 mil euros. As candida-
turas processam-se através de concursos e são enviadas pela Internet através de formulário eletrónico disponível no site www.incentivos.qren.pt. O incentivo a conceder é calculado através 
da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa base de 45% mais majorações.
Programa “Reabilitar para Arrendar” - IHRU
Empréstimos para a reabilitação integral de imóveis habitacionais, até 90% do investimento, com um prazo de 15 anos, 6 meses de carência, taxa de juro fixa. Para mais informações aceder 
ao site http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/reabilitarparaarrendar_ha/reabilitarparaarrendar_habitacao_acessivel.html
Porta 65 - IHRU
Apoio aos jovens no arrendamento pela comparticipação a fundo perdido com um acréscimo de 20%. Para mais informações aceder ao site http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/
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FESTA DA PiNhA
A mais tradicional festa de Estoi

No passado dia 2 de maio festejou-se 
mais uma Festa da Pinha, a mais tradi-
cional festa da aldeia de Estoi, também 
chamada de Festa da N. Sra. do Pé da 
Cruz ou dos Almocreves. Organizada 
pela União de Freguesias de Conceição e 
Estoi, esta festa é um património cultu-
ral imaterial de inegável valor sobretudo 
para as gentes de Estoi que mantêm viva 
a tradição d’A Pinha com fervor e orgu-
lho. Este ano, a Festa ficou marcada pela 
inauguração, no dia 3 de maio, da expo-

FESTivAL “oS DiAS Do jAZZ”
O Jazz voltou à cidade

O Município, em coprodução com o Teatro das Figuras, o Teatro Lethes, o Club 
Farense, o Ginásio Clube de Faro e o Colégio do Alto, apresentou a segunda edi-
ção do festival “Os Dias do JAZZ”. 

Grandes nomes do Jazz nacional atuaram em diferentes espaços e salas da cida-
de, com destaque para a abertura com Funkarmónica, Desidério Lázaro e o seu 
espetáculo Subtractive Colors e os incontornáveis Carlos Bica e João Paulo Este-
ves da Silva.

PiNTURA DE FERNANDo GRADE
Exposições no Museu Municipal e Galeria Arco

Esteve patente até ao dia 22 de maio, no Museu Municipal de Faro e na Ga-
leria Arco, a exposição antológica “Trajectos” de Fernando Silva Grade. A 
exposição composta por um conjunto de 25 óleos sobre tela e sobre madei-
ra, representa 30 anos de percurso deste artista plástico farense, retratando 
as várias fases pelas quais passou a sua obra.

sição de fotografia “Festa da Pinha”, de 
Laura Carlos e Pedro Barros, na Delega-
ção de Estoi da União das Freguesias de 
Conceição e Estoi (Faro).

Uma exposição que pretende valorizar 
a Festa da Pinha revisitando fotografi-
camente os seus principais momentos 
entre os anos de 2010 e 2015, mostran-
do ao mesmo tempo os pormenores e 
a criatividade que a caraterizam, ano 
após ano.                     
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A Sociedade Recreativa Bordeiren-
se (SRB) celebra 80 anos de existência. 
Para sabermos mais desta sociedade, 
estivemos à conversa com a sua presi-
dente, Eva Mendonça, que desde ou-
tubro de 2015 assumiu a liderança da 
associação, depois de 29 anos a fazer 
parte da casa, tendo, aos 12 anos, sido 
uma das fundadoras da charola juvenil 
de Bordeira.

SRB celebra este ano 80 anos de exis-
tência. Como é que começou e qual o 
segredo para se manter com a mes-
ma força?
A SRB foi fundada em 28 de março de 
1936, apropriada coletivamente pela so-
ciedade local, transformou-se no princi-
pal ponto de encontro e pólo incontorná-
vel das atividades festivas Bordeirenses. 
Ao longo dos anos, aqui se realizaram 
bailes aos domingos à tarde, se organiza-
ram récitas, se ouviam em grupo os re-
latos de futebol pela rádio quando ainda 
não havia televisão. Foi nessa base que na 
sociedade nasceram o grupo de futebol, 
os escuteiros, a secção de atletismo, que 
se organizavam os bailes de carnaval, as 
marchas, o teatro e as charolas.

Atualmente a SRB continua a ser assu-
mida como um elemento integrador do 
espírito e do bairrismo Bordeirense, en-
volvendo desde o mais novo, ao mais 
idoso nas suas atividades.

A SRB tem um vasto programa de ativi-
dades durante o ano. Quais destacaria?
Os Encontros de Charolas, provavelmen-
te a mais antiga tradição de Bordeira, 
com quase um século de existência, que 
se realiza nos dias 1 e 6 de janeiro, e que, 
de ano para ano é mais visitada pelos fo-

FARo bLUES
3º Festival Internacional de Blues de Faro
O Teatro Lethes recebeu nos dias 20 e 21 
de maio, a 3ª edição do Faro Blues - Fes-
tival Internacional de Blues de Faro que 
coloca mais uma vez a capital algarvia na 
rota destes festivais musicais carateriza-
dos por terem um cariz eminentemente 
urbano, contemporâneo e cosmopoli-

ta. Realizado pela empresa municipal 
Ambifaro em parceria com o programa 
de rádio “Bluesmente Falando” da RUA 
FM e CMFaro, o Festival contou com 
nomes como The Miranda’s, Kenny 
“Blues Boss” Wayne, Julian Burdock e 
Vítor Bacalhau.

CULTURA

ENTREviSTA A EvA MENDoNçA
Presidente da Sociedade Recreativa Bordeirense

rasteiros que procuram nas charolas de 
Bordeira uma diferente forma de cantar. 
Cantam às gentes e às suas origens, dei-
xando bem claro como Bordeira está no 
coração de todos os Bordeirenses.

O desfile de carnaval que se realiza to-
dos os anos no domingo antes do dia 
de Carnaval, nas ruas de Bordeira, 
onde participam vários carros alegó-
ricos vindos das freguesias próximas 
e outras localidades. Na época de Car-
naval realizam-se também os tradicio-
nais bailes de máscaras.

As Récitas que hoje intitulamos de Tea-
tro Revista, com muita comédia, dança e 
música, é um dos legados mais acarinha-
dos, deixado pelos nossos antepassados. 
Estreámos em abril o nosso Teatro Re-
vista “dos Oito aos Oitenta“ em homena-
gem aos oitenta anos da associação, que 
conta com a participação de 27 atores de 
todas as idades. É uma comédia hilarian-
te feita toda de raíz, desde o cenário ao 
guarda-roupa, ao guião e todos os por-
menores em cena, com uma produção 
que reflete meses de trabalho e a união 
dos membros da associação em torno 
deste projeto de sucesso e que estará em 
cena no próximo dia 9 de julho no Teatro 
das Figuras.

Por fim, como não podia deixar de ser, 
as “Marchas Populares” da SRB, que 
são atualmente as únicas sobreviventes, 
no concelho de Faro, tendo (desde 1962 
- ano da sua fundação) participado em 
variadíssimas ações e festivais. No seu 

palmarés contam em média, cerca de 20 
atuações anuais, no distrito de Faro, par-
ticipando em festivais, desde Aljezur a 
Alcoutim, assim como em festas de cariz 
social e de angariação de fundos. A nível 
nacional têm atuado em festivais e des-
filaram na Av. da Liberdade ao lado das 
marchas de Lisboa.

Sabendo que as Marchas Populares 
de Bordeira são das mais reconheci-
das no Algarve e mesmo no País, que 
novidades nos podem adiantar sobre 
as deste ano?
Este ano o tema da Marcha intitula-se 
“Pedra a Jóia de Bordeira”, em homena-
gem à pedra e à vida de canteiro que são 
parte integrante da história de Bordei-
ra. Vamos contar com 6 arcos, 28 mar-
chantes onde incluímos a marcha infan-
til, mas na totalidade a marcha envolve 
mais de 60 pessoas e é tudo concebido 
por Bordeirenses, o que muito nos or-

gulha. Teremos um vasto reportório de 
músicas originais da autoria dos acor-
deonistas Bordeirenses Nelson Concei-
ção e Daniel Rato e ainda letras de vários 
autores Bordeirenses. Como podem con-
firmar Bordeira é sem dúvida uma ter-
ra de grandes artistas. A nossa primeira 
apresentação será dia 10 de junho no Ar-
raial de St.º António em Bordeira.

Em jeito de desafio, quais são os pla-
nos para os próximos 80 anos da SRB?
Considero-me uma sonhadora, sonho 
conseguir fazer sempre mais e melhor, an-
seio poder proporcionar cada vez mais ati-
vidades aos Bordeirenses e amigos, desen-
volver a parte desportiva e social da nossa 
associação, nesta área seria maravilhoso a 
construção de um polidesportivo e de um 
lar da terceira idade. E como o sonho co-
manda a vida, nos próximos tempos espe-
ramos ter a nova sede da nossa associação 
construída, sabemos que esta oferta ma-
ravilhosa da Câmara Municipal de Faro 
deve-se ao desempenho da SRB na cultu-
ra Algarvia, mas não podemos deixar de 
agradecer ao senhor presidente Rogério 
Bacalhau, pois não existe nada melhor do 
que ver o árduo trabalho de 80 anos reco-
nhecido desta forma.

Entrevista completa em www.cm-faro.pt
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Chamam-lhe a “terra do Ti Manel Lobi-
somem”, o primeiro pioneiro residente 
deste lugar e chefe de família das gera-
ções que aqui viveram. Mesmo depois 
de entendermos que este lugar tem vida 
própria, podemos sempre encarar o per-
curso para lá chegar como um segredo 
por desvendar. Isto também é Faro!

Há duas formas de chegar até aos Han-
gares: de barco, pela carreira regular da 
Culatra/ Farol, caminhando depois por 
entre cheiros e cores deste paraíso (jun-
to à Ria ou pela costa). A segunda é apa-
nhar o “barco do amor”, ou outro, e atra-
car diretamente no pontão deste lugar 
maravilhoso. Aí tudo fica mais fácil…” 

Há exatamente 100 anos – celebrados 
no passado mês de maio - foi definida 
a construção de bases para hidroaviões 
em Lisboa, a Norte e a Sul, sendo que 
uma delas, a dos Hangares, aqui jaz... Há 

hANGARES: UM LUGAR PoR DESCobRiR
Ilha Farense tem todas as razões históricas
e naturais para ser mais um destino de verão

Maria João, 76 anos, Hangares

“Vivo aqui desde os 8 anos de ida-
de. Ainda carreguei as vagonetas que 
transportavam o carvão para os ga-
leões que paravam no pontão. Hoje 
está tudo enferrujado mas ainda con-
to histórias a quem quiser ouvir. Ve-
nham ver-nos. Nós gostamos muito 
de visitas.”

Rute Rodrigues, 41 anos, Olhão

“Há 12 anos que faço parte da Associa-
ção dos Moradores dos Hangares. Se-
ria importante saber como vai ficar o 
assunto das demolições no futuro. Te-
mos investido muito para permanecer 
por cá. Seria muito bom termos água, 
luz, um pontão e carreiras próprias 
para os Hangares.”

livros, textos, fotos, ficheiros de áudio 
e vídeos de leitura e visualização qua-
se obrigatória. Nesse sentido, o Correio 
de Faro aconselha o livro de Rosa Neves, 
publicado pela União das Freguesias de 
Faro, intitulado HANGARES, ou a visitar 
a peça jornalística multimédia publicada 
pelo jornal “O Expresso”, um trabalho 
realizado pela estudante Joana Madeira 
Pereira.

As vedações de arame farpado transpor-
tam-nos para a Primeira Guerra Mundial 
e para a história de Portugal e do mundo, 
o silêncio deixa-nos sentir a paz do lugar, 
e os residentes, esses, tratam-nos como 
se fôssemos reis ou rainhas de uma terra 
sem dono. Ficamos fãs e voltaremos cer-
tamente ao longo do ano.  Guardamos 
no íntimo a sensação de viver o inexplo-
rado, o intocado e a essência. Visite os 
Hangares – vai ver que vale a pena!
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Há pessoas que se confundem com as causas às quais 
se dedicam. António Justo é um desses homens. En-
tregue à Associação dos Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Faro (ARPI) há mais de 23 anos, tem dado 
tudo de si à causa dos idosos do Concelho. Hoje é o 
Presidente da Direção e à medida que se aproximam 
as comemorações dos 35 anos da instituição, é tem-
po de fazer um balanço e de projetar o futuro. Tem a 
palavra António Justo.

Há muitos que confundem a ARPI com o próprio 
António Justo. Como explica isto?
Talvez porque conheço a instituição por dentro e 
por fora. Em 23 anos fui quase tudo aqui: tesourei-
ro, vice-presidente e membro da Mesa da Assem-
bleia Geral. Nos últimos 10 anos tenho sido Presi-
dente da Direção e venho aqui 7 dias por semana. 
Todos me conhecem e sabem que estou aqui.

Como evoluiu a ARPI nestes 35 anos?
Evoluiu muito. Tudo começou no Largo das Mou-
ras Velhas, numa casa cedida pela Câmara, a fazer 
uns convívios e umas excursões. Fomos crescendo e 
quando viemos para o edifício novo, assinámos pro-
tocolos com a Segurança Social para o Centro de Dia, 
para o Apoio Domiciliário e para o Centro de Conví-
vio. A partir daí ficámos mais robustos pois passá-
mos a receber uma verba em função dos utentes que 
tínhamos. E crescemos ainda mais. Hoje somos cerca 

À bEiRA Do 35º ANivERSÁRio, ARPi PREPARA o FUTURo
A ser projetado pelo Município, o Lar Residencial é o grande desafio

de 3000 sócios pagantes e a aumentar todos os anos. 

Que serviços prestam?
Para além dos serviços protocolados com a Seguran-
ça Social, temos bailes, festas, aulas de inglês e infor-
mática, temos uma enfermeira que dá apoio e ainda 
há as excursões. Temos também um acordo com a 
Câmara que nos permite fazer ginástica no pavilhão 
e a hidroginástica nas piscinas municipais. Em resu-
mo, sinto que damos às pessoas conforto, segurança 
e proporcionamos experiências que elas nunca tive-
ram – acredite que muitos destes utentes nunca ti-
nham saído de Faro.

Como vê o apoio à Terceira Idade em Faro?
Penso que estamos melhor. As entidades funcionam 
em rede e a Ação Social da Câmara tem trabalhado 
bem. Criou um Gabinete de Apoio ao Idoso que eu te-
nho que elogiar. Têm muita informação e isso é mui-
to útil para as entidades.

Desafios para os próximos anos?
O grande desafio é a construção do Lar Residencial, 
com capacidade para 60 idosos, que deverá ver a luz 
do dia nos próximos dois anos. O projeto está a ser 
elaborado pelo Município, a sua construção deve 
custar para cima de um milhão de euros e deverá ter 
financiamento comunitário.

SoLiDARiEDADE EM DUAS RoDAS
40 dias de viagem solidária de faro ao Nepal

Artur Brito é um exemplo de como “faz mais quem quer do que quem 
pode”. Amputado da perna esquerda, na sequência de um acidente de 
mota aos 25 anos, aos 54 anos, prepara-se para uma aventura solidária 
que o levará de Faro ao Nepal.

Com a perseverança dos farenses e a vontade de fazer a diferen-
ça, encontrou a “Associação Obrigado Portugal” e decidiu aju-
dar a reconstruir o nepal. 

Serão 40 dias de viagem com o objetivo de ajudar esta associação, através 
dos apoios conseguidos em Portugal, a desenvolver o projeto Our Dream 
Village, que consiste na construção de casas para os Nepaleses.

Com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a ajuda do Fórum 
Algarve, foi no passado dia 25 de abril que Artur arrancou para a viagem 
da sua vida com o objetivo de reconstruir uma das zonas do Nepal mais 
afetadas pelo terramoto do ano passado. 



EMPREENDEDORISMO 14

Em cada edição do Correio de Faro temos procu-
rado distinguir empresários de sucesso que nos 
comprovam que o dinamismo empreendedor não 
é apenas oriundo do exterior do nosso conce-
lho. Este mês não foi exceção. Tivemos o prazer 
de conversar com Marco Coutinho, Diretor Geral 
da FRIMARC – Importação e Exportação SA, que 
nos ensinou que “não basta ter ideias, é preciso 
pô-las em prática” e que nos deu a conhecer um 
pouco melhor a sua história e a sua empresa.

Criado no bairro de pescadores dos Moinhos (zona 
ribeirinha de Faro), mudou-se para o Besouro em 
adolescente e acabou por viver e abrir a FRIMARC 
em Estoi. Filho de pais humildes, desde cedo se 
dedicou ao trabalho e começou a dar voz ao seu 
lado empreendedor. 

“MARCo CoUTiNho, o hoMEM QUE PRATiCA iDEiAS
Empresa farense perspetiva facturar 17 milhões de euros em 2016

Além dos filmes “Columbus Cocktail 
& Wine Bar” e “Partilha o segredo” 
que venceram o primeiro e terceiro 
prémios nas categorias “Wine Tou-
rism” e “Beach&Sea Tourism”, a Mar-
gem Produções alcançou a segunda 
posição na categoria “Religious Tou-
rism” com “Lendas de Santa Maria de 
Faro e de São Tomás de Aquino”, num 
festival em que concorreram mais de 
220 filmes de 80 países.

Para o realizador João Viegas, o de-

“LENDAS DE FARo” PREMiADo CoM SEGUNDo PRÉMio
Margem Produções destacada no Festival Internacional de Cinema FINISTERRA

Começou sozinho em 1999: comprava, vendia e dis-
tribuía caça fresca (perdiz, coelho, lebre) por restau-
rantes de todo o Algarve. Mais tarde passou a impor-
tar o famoso porco preto de Espanha e desde então  
tem inovado constantemente no setor alimentar. 
Hoje em dia, a FRIMARC conta com 3 entrepostos 
frigoríficos - 1 na sede em Faro e 2 nas filiais de Olhão 
e Évora, tendo ainda uma unidade de tratamento de 
Óleos Alimentares Usados em Pechão. Com mais de 
80 colaboradores e uma vasta frota automóvel, está 
presente nas regiões do Algarve, Alto e Baixo 
Alentejo, chegando também a lisboa e Santa-
rém. Do leque de produtos e serviços destacam-se: 
a importação, comércio e distribuição por grosso e 
a retalho, com entregas diárias em menos de 24h 
de produtos alimentares, frescos e congelados, não 
esquecendo as mercearias, a todos os restaurantes, 

hotéis e instituições públicas das regiões. 

Tem também um departamento de recolha e tratamento 
de óleos alimentares usados, que depois os canaliza para 
reciclagem, tudo isto acompanhado por um serviço de 
limpeza e remoção de gorduras das cozinhas das unida-
des hoteleiras. O seu segredo tem sido a constante preo-
cupação em inovar e em apresentar sempre fortes vanta-
gens competitivas aos seus Clientes.  

Com um crescimento de 20% ao ano e a perspetiva de 17 mi-
lhões de euros ainda em 2016, a FRIMARC é hoje uma das 
maiores empresas do concelho e da região. Para Marco Cou-
tinho “um dos objetivos de futuro passa por satisfazer todas 
as necessidades dos seus clientes num único fornecedor” e 
por “investir em equipas, em meios e nas filiais da empresa”. 

safio foi “transportar o espetador 
para uma época em que a comu-
nidade cristã vivia em comunhão 
com a comunidade moçárabe e re-
fletir uma época marcada pela forte 
influência das religiões e pelos hábi-
tos piscatórios - um legado que per-
manece atual“. 

Apresentado pelo jornalista Alexan-
dre Moura, este vídeo educativo pode 
ser visualizado no website da produto-
ra farense.
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o QUE FARiA PARA DiNAMiZAR A bAiXA DE FARo?

MAURo MENDoNçA
29 anos - Empresário

vERÓNiCA CAbECEiRA
30 anos - Empresária

NUNo RoDRiGUES
31 anos - Empresário

ANA DA CoSTA
31 anos - Administrativa

“Há que enaltecer a melhoria em 
número e qualidade, mas devem-se 
estudar alternativas de maior mo-
bilidade. Uma animação móvel ga-
rantiria maior justiça em termos de 
alcance e distribuição. Por outro lado 
falta uma plataforma municipal que 
apoie e projete os eventos de cada es-
tabelecimento e um investimento a 
nível da segurança.”

“Além das feiras temáticas, devem-se 
explorar os artistas de rua. Esses são 
aqueles que na prática animam de for-
ma mais direta a nossa baixa. No en-
tanto, deve-se procurar investir num 
projeto a todo o ano: tanto para turis-
tas, como locais. Aproveitar melhor o 
Largo da Pontinha e acima de tudo fa-
zer uma seleção de eventos mais sim-
ples e objetiva.”

“As melhorias são óbvias: desde as fei-
ras ao Folkfaro, há mais eventos e num 
período maior de tempo. Ainda assim, 
falta a integração de outras zonas cha-
ve da cidade. Do jardim da Alagoa à 
Zona de S. Luís, há espaços com con-
dições e potencial para estimular o co-
mércio. Esta noção de integracionis-
mo é responsabilidade de todos.”

“Falta maior dinamização no período 
de Inverno porque o Verão por si só traz 
outra cor e movimento e a dependência 
do comércio estende-se a todo o ano. 
Creio que uma boa forma de dinamizar 
a baixa era investir numa maior diver-
sidade: animações infantis e até para os 
mais velhos, que não entrem na vulga-
ridade mas que garantam a transversa-
lidade etária.”

A vacinação antirrábica e a identificação 
eletrónica são obrigatórias por lei. No mês 
de Junho poderão ser efetuadas nos locais, 
dias e horas ao lado indicados. A partir do 
dia 5 de julho, a médica veterinária mu-
nicipal estará no Gabinete Médico Veteri-
nário situado no Antigo Mercado Abaste-
cedor em Estoi, às terças e sextas-feiras, 
das 11h00 às 12h00. O Município oferece a 
cada animal um tratamento desparasitan-
te interno. 

ESPAço “ANiMAL CiDADão”
Campanha de vacinação
e identificação eletrónica FREgUESIAS

St.ª Bárbara de Nexe

Conceição e Estoi

St.ª Bárbara de Nexe

St.ª Bárbara de Nexe

St.ª Bárbara de Nexe

Conceição e Estoi

St.ª Bárbara de Nexe

St.ª Bárbara de Nexe

Uni. Freg. Faro (Sé e S. Pedro)

Conceição e Estoi

Uni. Freg. Faro (Sé e S. Pedro)

Conceição e Estoi

Conceição e Estoi

Montenegro

Uni. Freg. Faro (Sé e S. Pedro)

lUgARES
Colmeal

Guilhim Rato

Aldeia Laranjeiro

Gorjões

Goldra

Bela Salema

Falfosa

Valados

Mata Lobos

Bela Curral

Ilha da Culatra

Vila

Ferradeira

Gambelas

Faro Cidade

lOCAl
Supermercado

Largo

Poço

Café

Café Ramos

Largo

Café Ramos

Antig. Mercearia

Café Basílio

Largo

Cais

Mercado Abast.

Supermercado

Venda Moreno

Junto Piscinas

dIA
1

1

3

3

15

15

17

17

20

20

22

24

24

27

30

MÊS
Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

HORA
14h30

16h30

14h30

16h00

14h30

16h30

14h30

17h00

14h00

17h00

15h30

11h00

15h30

14h00

14h30



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


