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2EDITORIAL

Perto do fim do ano, ainda não será tempo de balanços, mas 
de facto há muitas realizações que estão a tornar o conce-
lho mais amigo de quem cá vive e nos visita. E é preciso 
falar sobre elas. Essencialmente, importa destacar o con-
tínuo trabalho que vimos fazendo para qualificar cada vez 
mais o espaço público. As calçadas estão a ser recuperadas 
e os acessos às passadeiras rampeados, num esforço exaus-
tivo que chegará a cerca de 172 pontos e que, agora, se tor-
nam acessíveis a todos, em particular aos públicos de mo-
bilidade condicionada. 
As estradas, nas quais ninguém mexeu durante mais de 15 
anos, começaram, em 2015, a ser totalmente requalificadas 
e a situação é hoje diametralmente diferente da que subsis-
tia nesses tempos. Os lixos, que abundavam pelas esquinas 
e perto de velhos contentores verdes, já rareiam e o cenário 
que nos circunda é, nessa matéria também, muito mais bo-
nito, com as ilhas ecológicas e os contentores subterrâneos 
que, através da Fagar, instalámos. Ainda assim, o trabalho 
prossegue: nos caminhos, avenidas, largos e praças. 

Mas também nos espaços verdes as melhorias estão aí, 
com um papel essencial das juntas de freguesia, que são 
financiadas pela câmara e chamadas a exercer um pa-
pel mais decisivo na gestão e manutenção dos mesmos. 
E um pouco por todo o lado há empreitadas em curso ou 
na fase de arranque. Pelo meio, temos a eficiência ener-
gética que nos vai permitir substituir toda a iluminação 
pública por luminárias led e, enfim, todo um cardápio 
de novidades relevantes que vos damos a conhecer neste 
número. Pessoalmente recomendo a leitura da matéria 
sobre o grande poeta Gastão Cruz, o farense em desta-
que, e a rubrica “lugares” que hoje vos traz uma aborda-
gem sobre um local que nos é tão caro a todos, a Praia de 
Faro, e o desfecho do dossier do Parque de Campismo, 
notícia tão aguardada por todos. Votos de boas festas a 
todos. 

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

Aos 77 anos, o poeta farense Gastão Cruz não dá mostras de 
querer abrandar. Com a sua última obra poética, “Existência” 
(2017), a arrecadar prémios literários ao mesmo ritmo com 
que o autor tem colecionado distinções honoríficas – como a 
medalha de mérito cultural do Ministério da Cultura (2018) 
ou a medalha da cidade de Faro grau ouro (2019) –, Gastão 
Cruz afirma-se definitivamente como um dos maiores poetas 
do nosso tempo. À margem da entrega do Prémio Nacional de 
Poesia António Ramos Rosa – VII edição, na Biblioteca Mu-
nicipal de Faro no passado dia 19 de outubro, fomos falar um 
pouco com Gastão Cruz, o nosso “Farense em destaque”. 

A PALAVRA E O SEU PODER
GASTÃO CRUZ:

Correio de Faro: Qual a relevância que tem para si vencer o 
Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa?

Gastão Cruz: A associação do nome de António Ramos Rosa ao 
Prémio de Poesia que me foi atribuído tem para mim um significado 
muito particular já que com ele convivi desde os primeiros anos 
da minha adolescência na nossa cidade natal. Os seus poemas ini-
ciaram-me num rumo que definiria uma visão fundamental para a 
afirmação de um novo conceito poético em que a força da palavra 
viria a constituir-se como elemento estruturante do discurso. A pa-
lavra e o seu poder tornar-se-iam os elementos essenciais de uma 
linguagem que marcaria o caráter inovador que Ramos Rosa desejou 
imprimir ao seu mundo verbal, o que explicaria que designasse A Pa-
lavra a pequena coleção em que incluiria o primeiro número da sua 
obra poética. A identificação estabelecida entre a linguagem e a luz 
do Algarve definiu a minha perfeita coincidência com o céu de um 
mundo que desde os primeiros tempos senti como meu.   

CF: Como vê o atual panorama da poesia na região? Acha que 
os nomes de António Ramos Rosa, Gastão Cruz e Casimiro de 
Brito, para mencionar apenas três, têm sucessor à altura?

GT: O meu conhecimento da poesia que possa atualmente ser escrita 
no Algarve é bastante incompleto pelo que não me sinto com in-
formação suficientemente fundamentada para me pronunciar sobre 
essa realidade.  

CF: Que aspetos da vida de Faro o marcaram mais na sua juventude?

GC: A meu ver é em Faro, onde entre os últimos anos da década de 
1950 e os meados da década seguinte, se concentra uma notável ati-
vidade poética, liderada por António Ramos Rosa, que entre 1951 e 
1953 tinha dirigido, em Lisboa, a revista Árvore, influente elemento 
da nova poesia. Concentrando agora na capital algarvia uma di-
nâmica que fez de Faro um ponto aglutinador da mais representativa 
ação poética do tempo. 

Prémio NAcioNAl de PoeSiA
ANtóNio rAmoS roSA vAi PArA… 
GASTÃO CRUZ
O poeta Gastão Cruz recebeu das mãos do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Faro, no passado dia 19 de outubro, o Prémio Nacional de Poesia 
António Ramos Rosa, depois de o júri ter distinguido por unanimidade o 
seu livro “Existência”, publicado em 2017.
Esta é a VII edição do Prémio Nacional de Poesia e Gastão Cruz recebeu 
os 5.000 euros do prémio monetário que a distinção acarreta,  que re-
sultou do alto patrocínio da fundação millennium BCP. O seu livro a con-
curso foi distinguido por unanimidade pelo júri composto pela crítica 
literária Helena Vasconcelos, pelo poeta e professor universitário Fer-
nando Pinto do Amaral e pelo professor universitário da Universidade do 
Algarve João Minhoto Marques.
O Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa é uma organização da 
Biblioteca Municipal de Faro, recuperada pelo município em 2015.
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FARO REQUALIFICA:

3,2 MILHÕES DE EUROS
EM OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Desde o ano de 2015 que o Município de Faro 
vem procedendo à recuperação da rede viária, 
espaço público, verdes e zonas pedonais. Inti-
tulado “Faro Requalifica”, este programa muni-
cipal vai já na sua 5.ª edição e representa um in-
vestimento municipal de mais de 3 milhões de 
euros por ano. Efetivamente, em 5 anos apenas, 
o Município de Faro já investiu mais na requa-

lificação do espaço público do que em todas as 
duas décadas anteriores. É, literalmente, obra. 
Este ano, para além de muitas obras que já estão 
concluídas, merecem destaque as que a seguir se 

Requalificação da Rua do ReitoR teixeiRa Guedes
e implantação de Rotunda no cRuzamento com
a aV. dR. Júlio almeida caRRapato
343.147,33 € - OBRA EM CURSO

Rotunda no cRuzamento entRe a
aV. calouste Gulbenkian e a Rua de alpoRtel
197.446,48 € - OBRA EM CURSO

216.115,14 € - OBRA EM CURSO

constRução de Rotunda entRe a Rua
dR. José filipe ÁlVaRes, pRaceta cRuz azeVedo
e o caminho manuel Vicente

elencam e que grosso modo representam 
um investimento de 3,2 milhões de euros 
– não contando com as intervenções de re-
qualificação na Praia de Faro, do parque 
desportivo e dos equipamentos culturais, 
que merecem espaço próprio neste número. 

144.576,58 € - CONCLUÍDO

substituição do RelVado do campo de futebol da penha
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Rotunda no cRuzamento entRe a aV. 5 de outubRo, a 
Rua dR. cândido GueRReiRo e a Rua dR. José de matos 
171.207,46 € - EM pROCEDiMENtO

RefoRmulação do pRoJeto de execução da aVenida 
25 de abRil - 2.ª fase
65.190,00 € - ADJUDiCADO

RepaVimentação de aRRuamentos (CMF) e
Requalificação da Rede de saneamento (FAgAR)
na quinta do eucalipto 
361.914,80 € (DUAS EMpREitADAS) - OBRA EM CURSO

beneficiação da Rua da iGReJa no monteneGRo
73.022,21 € - OBRA EM CURSO

Requalificação da em520-2, entRe as localidades
de estoi e santa bÁRbaRa de nexe
370.348,95 € - OBRA EM CURSO

RepaVimentação do cm 1320 em faRo
209.442,92 € - OBRA EM CURSO

Requalificação da Rua dR. pinheiRo e Rosa
99.983,97 € - OBRA EM CURSO

constRução do cRematóRio
309.000,00 € - (iNvEStiMENtO pRivADO) - OBRA EM CURSO

Requalificação da pRaceta
dR. clementino de bRito pinto
130.444,00 € - OBRA EM CURSO

Requalificação da em522, estRada do aReal GoRdo

302.970,54 € - OBRA EM CURSO

RepaVimentação da em518-1 (MAR E gUERRA – FARO)

273.703,98 € - OBRA EM CURSO

Requalificação do RelVado do campo de futebol
da escola dR. neVes JúnioR
82.677,88 € - CONCLUÍDO
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MUNICÍPIO APRESENTA ESTUDO PARA ESCOLA BÁSICA AFONSO III

ANO LETIVO ARRANCA COM MAIS 
75 VAGAS NO PRÉ-ESCOLAR 
Já estão a funcionar as três novas salas do ensino pré-escolar, na 
EB1/JI do Bom João, com capacidade para albergar 75 crianças do 
concelho. A obra, que resulta de um investimento municipal de 307 
mil euros, dá seguimento ao esforço encetado pelo executivo muni-
cipal, consubstanciado na recente criação de salas na Lejana, EB1/JI 
de Estoi, Penha e Areal Gordo.

MUNICÍPIO ASSUME DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
O ano letivo 2019/2020 fica marcado pela assunção das novas com-
petências descentralizadas pelo Ministério da Educação o que im-
plicará acolher 102 trabalhadores nos quadros da autarquia. A mu-
nicipalidade assume já a gestão ao nível das EB 2,3 e também das 
escolas secundárias no que respeita a pessoal não docente, água, 
eletricidade, comunicações, manutenção, combustíveis, Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AEC’s) e outras. 

PARQUE ESCOLAR RENOVADO 
O ano começa com diversas melhorias ao nível do parque escolar, 
designadamente apetrechamento das cozinhas e refeitórios e aqui-
sição de diverso mobiliário e equipamento, num investimento a 
rondar os 100 mil euros. Para além disto, entram 13 novos assis-
tentes operacionais contratados pelo município e 3 assistentes téc-
nicos de animação – o que representa mais 196 mil euros por ano 
em encargos.

APOIO A ALUNOS CARENCIADOS
O município investirá, durante o ano, 100 mil euros no apoio a 
alunos carenciados, para material didático – para além das refeições 
que são gratuitas para o Escalão A e comparticipadas em 50% para 
o escalão B o que, só por si, implica um esforço financeiro do muni-
cípio de cerca de 352 mil euros.

Está em estudo um novo edifício escolar. A futura escola contará com 8 
salas de aula do 1.º ciclo e 3 salas para a educação pré-escolar, dispondo 
ainda de refeitório e cozinha, biblioteca, sala polivalente, ampla zona de 
recreio com campo desportivo e zona de recreio infantil.

O LOCAL:
A escola localizar-se-á na continuidade das edificações da Escola EB 2,3 D. 
Afonso III, confinantes à Estrada da Sr.ª da Saúde.

PERÍMETRO ESCOLAR

IMPLANTAÇÃO (INCLUI ÁREA COBERTA ExTERIOR)

ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO

ÁREA COBERTA NÃO ENCERRADA (RECREIO COBERTO)

RECREIO DO jARDIM INFANTIL 

RECREIO DO ENSINO BÁSICO 

ÁREAS:

4.180M2

1.850M2

2.670M2

362M2

500M2

1.190M2

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 
PARA TODOS A PARTIR DE 2020
Depois de providenciar transporte escolar gratuito a todos os alunos do ensino 
básico que residam a mais de 3 quilómetros das suas escolas, o município de-
cidiu alargar a medida a todos os alunos do ensino secundário na mesma cir-
cunstância residencial, o que significa um investimento acrescido de cerca 
de 55 mil euros. Esta medida social, que vigora a partir de janeiro de 2020, 
soma-se aos apoios na aquisição de material didático e nas refeições já em 
vigor. Para 2020, o investimento do município em transporte escolar é de 
518.554,91 euros e inclui circuitos rodoviários e fluviais.
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Faro vai entrar no ano novo em força. As bases do plano de ação 
para os próximos 12 meses estão lançadas entre autarquia e os 
seus parceiros, pelo que o concelho pode encarar um 2020 des-
portivo com uma dinâmica reforçada. Para aguçar o apetite, 

ficam alguns dos mais aguardados eventos desportivos.

2020 COM FANTÁSTICO ARRANQUE DESPORTIVO

A Câmara Municipal de Faro organizará 
no dia 4 de janeiro de 2020, em parceria 
com a Associação de Atletismo do Algarve 
e a FAGAR E. M., a 50.ª edição do Grande 
Prémio dos Reis, prova de grande relevância 
histórica no atletismo nacional que re-
unirá, uma vez mais, atletas de renome in-
ternacional.  A celebração desta efeméride 
culminará num programa de atividades 
que, para além da vertente desportiva, in-
cluirá eventos complementares que enri-
quecerão este momento. Para esta especial 
edição, Faro convidará os melhores atletas 
Portugueses que, tendo vencido a compe-
tição, levaram o nome do evento e da cidade 
pelo mundo fora. Destaque para a campeã 
olímpica Rosa Mota, vencedora desta prova 
por 4 ocasiões.

50.ª EDIçãO
DO GRANDE
PRÉMIO DOS REIS

CORTA MATO
reGioNAl eScolAr
No dia 15 de janeiro de 2020 Faro volta a 
receber a final regional do Corta Mato Es-
colar, uma das mais emblemáticas provas 
do calendário desportivo do Programa do 
Desporto Escolar Regional. Este evento, 
organizado pela Coordenação Regional do 
Desporto Escolar do Algarve em parceria 
com a Câmara Municipal de Faro e a As-
sociação de Atletismo do Algarve, reunirá 
mais de 2000 alunos de diferentes escolas 
e agrupamentos da região, que percorrerão 
alguns dos mais belos espaços naturais do 
nosso território.

46.ª VOLTA AO
ALGARVE EM BICICLETA 
FixA em FAro

Faro recebe, em fevereiro de 2020 a 46.ª 
edição da Volta ao Algarve em Bicicleta, 
evento que tem assegurado regularmente, 
ao longo dos anos, a participação dos mais 
relevantes nomes do ciclismo, nos contextos 
nacional e internacional, destacando-se, 
ano após ano, a presença de campeões da 
Europa e do mundo e de vencedores de clás-
sicas e das três grandes voltas (França, Itália 
e Espanha), que aqui iniciam as respetivas 
épocas desportivas. Esta edição, a disputar 
no período compreendido entre os dias 19 e 
23 de fevereiro de 2020, apresentará, como 
sempre, o melhor pelotão internacional que 
compete anualmente em Portugal.

4.ª MEIA MARATONA 
DA ÁGUA de FAro
A 4.ª edição da Meia Maratona Água de Faro vai 
ter lugar no próximo dia 4 de abril e a organi-
zação prevê novamente uma grande adesão de 
atletas à prova, que tem o seu início em plena 
Ria Formosa, uma das sete maravilhas de Por-
tugal. A corrida, organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Faro, FAGAR E.M. e Associação de 
Atletismo do Algarve, terá um percurso de 21 
quilómetros, homologado desde 2018 pela Fe-
deração Portuguesa de Atletismo. A partida 
terá lugar na Praia de Faro, seguindo o trajeto 
pelo Vale das Almas, Universidade do Algarve, 
Fórum Algarve, Teatro das Figuras, Sé de Faro 
e Jardim Manuel Bivar. Este evento contará com 
duas componentes de participação, uma meia-
-maratona e uma prova de dez quilómetros de-
signada por minimaratona.
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cAlÇAdAS do coNcelHo rePArAdAS

DESTAQUE

cAlÇAdAS do coNcelHo rePArAdAS

Na sequência do Plano de Mobilidade e Trans-
portes, foram identificados e corrigidos 172 obs-
táculos no acesso às passadeiras do município. 
Aprovado em 2018, o Plano de Mobilidade e 
Transportes (PMT) é um documento orientador 
das estratégias de planeamento do concelho 
que está já a operar mudanças significativas no 
dia-a-dia de quem aqui vive ou nos visita.
O projeto em curso já identificou, detalhada-
mente, 172 constrangimentos existentes no 
município ao nível da acessibilidade e design 
inclusivo. 

Na fase seguinte, atualmente em curso, rea-
lizamos os trabalhos necessários tendentes 
a corrigir cada obstáculo, tornando o acesso 
às vias muito mais fácil e seguro para todos. 
O programa pretende favorecer não só os 
cidadãos portadores de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, tais como invisuais, 
deficientes motores, crianças, idosos, grá-
vidas, pais com carrinhos de bebé e pessoas 
temporariamente incapacitadas, como toda 
a comunidade em geral. O investimento é de 
107.392,54 euros.

Preocupada com as condições de circulação dos nossos 
habitantes e visitantes, em particular os que fazem os 
seus percursos quotidianos a pé, a municipalidade está 
a proceder à reabilitação de diversas zonas pedonais no 
concelho de Faro.
O investimento é de 133.189,00 euros mas vai valer a 
pena, pois no final estarão regularizados pavimentos e 
preenchidos alguns orifícios que ainda dificultam a vida 
de quem anda a pé.

moBilidAde PArA todoS:
MELHORADOS 172 ACESSOS A PASSADEIRAS 

ver e Ser viSto: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REFORÇADA

O município está a proceder a tra-
balhos de manutenção da sinali-
zação horizontal, nomeadamente 
à pintura de passadeiras. Estes 
trabalhos, integrados no Plano 
de Mobilidade e Transportes, são 
realizados anualmente, sempre 
após o verão, pois é nesta época 
que a sua durabilidade e manu-
tenção se torna mais eficiente. 
No ano em curso, a empreitada 
de execução de sinalização hori-

zontal foi adjudicada à empresa Fer-
nando L. Gaspar, S.A. por 73.851,83 
euros. Os trabalhos incluem a 
pintura de passadeiras, linhas lon-
gitudinais e cruzamentos. Garantir 
as condições de segurança de condu-
tores e peões que utilizam as vias de 
comunicação do concelho, especial-
mente numa época em se esperam 
as primeiras chuvas que aumentam 
o risco de ocorrências, é o objetivo 
deste investimento municipal.



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A eficiência energética é, entre tantas outras 
dimensões co-relacionadas com a pegada am-
biental, cada vez mais uma prioridade do 
ponto de vista da gestão autárquica em Faro. 
O concelho de Faro conta com cerca de 16,5 
mil pontos de iluminação pública, pelo que se 
prevê a sua substituição total - para luminária 
LED - até 2025, garantindo menores consumos 
e maior eficiência. Nesse sentido e já em 2019, 

A autarquia está a preparar-se para fazer uma inter-
venção de requalificação do Largo Pé da Cruz e ar-
térias envolventes para dignificar o espaço e torná-lo 
mais funcional para os peões. Esta zona acolhe um 
número de edifícios de grande interesse histórico e 
arquitetónico, como é o caso da Ermida da Nossa Se-
nhora do Pé da Cruz (arquitetura religiosa seiscen-
tista), classificada como “Monumento de Interesse 
Público” e imóveis do séc. XIX e que atualmente está 
dominado pelo tráfego rodoviário. 
Na prática vamos rearranjar o espaço de forma a 
dar maior destaque à ermida que irá ganhar uma 
envolvente pedonal com calçada e permitir que os 
peões passem a desfrutar mais do espaço através 
de um incremento considerável da área pedonal 
contrariando a predominância de espaço para 
a circulação de viaturas e estacionamento. Em 

termos de circulação de trânsito automóvel ficará 
limitado à penetração sul/norte e norte/sul através 
da Rua da Trindade e Rua Brites de Almeida com 
escoamento na Rua Pé da Cruz.
A icónica fonte que marca o espaço e a memória 
dos farenses como a primeira fonte luminosa da 
cidade (restaurada em 2016) vai continuar a me-
recer o seu destaque e vai ser facilitado o contato 
dos peões em toda a área com a implementação de 
pavimentos à “cota 0” fomentando a mobilidade 
sem barreiras arquitetónicas e não esquecendo 
áreas de estacionamento para pessoas com mobi-
lidade condicionada. A iluminação pública também 
vai ser beneficiada com a utilização equipamentos 
com tecnologia LED. Toda esta intervenção, que 
está prevista para iniciar em 2020, tem um custo 
de cerca de 350 mil euros.

a autarquia investiu cerca de 87 mil euros num pri-
meiro concurso de aquisição, estando agora a ter-
minar um segundo na ordem dos 75 mil euros. Não 
obstante, prevê-se também a substituição da ilu-
minação interior dos edifícios públicos sob tutela 
da autarquia nos mesmos moldes. A poupança 
energética prevista nestas intervenções ronda os 
70%, uma significativa diminuição dos encargos e 
no erário público.

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA FERREIRA DE ALMEIDA
devolve eSPAÇo AoS PeÕeS e diSciPliNA o eSPAÇo PÚBlico
A autarquia irá intervir no espaço da Praça Ferreira de 
Almeida, popularmente conhecido como “Largo da 
Palmeira”) e arruamentos contíguos, com o objetivo 
de disciplinar a área envolvente, devolver espaço aos 
peões e facilitar a sua utilização por parte de pessoas 
com mobilidade condicionada.
Esta intervenção, prevista para 2020, vem ordenar o 
espaço que atualmente está dominado por esplanadas 
desgarradas e viaturas e irá privilegiar a circulação dos 
peões e a implementação disciplinada de esplanadas. 
A alteração com maior significado será juntar numa 
única via, que irá surgir ao longo da praça atual, toda a 
circulação automóvel que vai manter os dois sentidos. 
Desta forma criam-se duas áreas amplas para a circu-
lação pedonal e consegue-se dignificar a área das es-

planadas sem entrar em conflitos com a circulação pe-
donal.
Todas as intervenções que se irão fazer ficarão à cota 
“0” o que humaniza o espaço e o torna funcional para 
todos os cidadãos, incluindo os que apresentam con-
dições especiais de mobilidade, pois ficam afastadas as 
barreiras arquitetónicas como lancis e outros.
Quanto aos restantes arruamentos que fazem a li-
gação entre a Praça Ferreira de Almeida e a Igreja 
de São Pedro, nomeadamente na rua 1.º de Maio, 
rua Filipe Alistão, rua Estêvão e Largo do Terreiro 
do Bispo, eles serão redesenhados e será adotada a 
tipologia de via partilhada à mesma cota com um 
percurso pedonal central de 1,20m de largura para 
garantir uniformidade e conforto aos peões que 

são a prioridade nestas intervenções.
A iluminação pública e as zonas de ensombra-
mento não ficaram esquecidas: está prevista a co-
locação de luminárias com a tecnologia LED que 
permite menor consumo de energia; colocação de 
outras colunas de iluminação decorativa que per-
mitem inserir módulos de áudio, videovigilância, 
WI-FI e postos de carregamento de viaturas elé-
tricas. As zonas de sombra ficam garantidas com o 
transplante de algumas das árvores que terão que 
ser deslocadas e a plantação de novas espécies com 
copa mais reduzida. O mobiliário urbano existente 
também será reabilitado.
O investimento municipal estimado para esta in-
tervenção anda em torno dos 400 mil euros.

9 DESTAQUE

LARGO PÉ DA CRUZ
diGNiFicAdo
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“Desvios da Natureza” foi o título da exposição que juntou no Museu 
Municipal de Faro entre os dias 18 de julho e 20 de outubro, alguns 
nomes célebres do naturalismo como Malhoa, Columbano, Silva Porto 
ou João Vaz, ao lado de uma geração mais recente de artistas, entre eles 
Ilda David, Pedro Tropa e René Bertolo, que também exploraram esta 
temática nos seus trabalhos. Este projeto, que teve a curadoria de Nuno 
Faria e o apoio da Fundação Millennium BCP, recebeu ainda peças ar-
queológicas e alguns objetos recolhidos por Carlos Porfirio, que nos re-
metiam para o campo e para o mar, heranças que nos cabem preservar 
do ponto de vista ambiental e cultural.  

exPoSiÇão juNtA NOMES CÉLEBRES DO NATURALISMO NO MUSEU MUNICIPAL

Créditos: Marco Pedro

A Comissão Europeia, através do Obser-
vatório das Cidades Culturais e Criativas 
distinguiu Faro pelo seu potencial criativo 
e cultural Faro foi  uma das sete cidades 
portuguesas distinguidas, a par de Braga, 
Coimbra, Guimarães, Lisboa, Porto e Sintra.
O “dinamismo cultural” mede o “pulso” 
cultural da cidade em termos de infraes-
trutura cultural e participação na cultura. 
No âmbito da economia criativa, a cidade 
de Faro aparece em destaque, a segunda no 
‘ranking’, sendo acompanhada por cidades 
da Bélgica, da Estónia e da Alemanha.
Portugal volta a aparecer em destaque 
entre os países que mais promovem “novos 

comiSSão euroPeiA diStiNGue FAro Pelo
DINAMISMO CULTURAL E CRIATIVO

empregos no setor criativo”, sendo aqui re-
presentado por Faro, em primeiro lugar, e 
Guimarães e Sintra, em segundo, entre as ci-
dades da mesma dimensão. A cidade de Faro 
volta a surgir mais uma vez em posição pri-
vilegiada, mas desta vez em quinto lugar nas 
“ligações locais e internacionais”.
A Comissão Europeia salientou ainda a rea-
lização de eventos como o Folkfaro (Fol-
clore Internacional Cidade de Faro), o Baixa 
Street Fest, o FARCUME (Festival Inter-
nacional de Curtas-Metragens de Faro) e o 
prémio de “Melhor Programação Cultural 
Autárquica” atribuído pela Sociedade Por-
tuguesa de autores.

LUZA deu AiNdA mAiS
BrilHo à Noite  FAreNSe
Depois de dois anos em Loulé, o Luza – Algarve Interna-
tional Festival of Light mudou-se para Faro na sua terceira 
edição e foi amor à primeira vista. Entre os dias 14 e 16 de 
novembro, as ruas da cidade exibiram instalações luminosas 
de artistas especializados neste campo ou que usam a luz 
como matéria para as suas obras.
No total, foram “iluminados” 18 espaços da capital algarvia: 
centro histórico, Doca de Recreio de Faro, Hotel Faro, Jardim 
Manuel Bivar, Centro Ciência Viva, Paços do Município, Sé 
de Faro, Fábrica da Cerveja, Museu Municipal, entre outros.
Além de Portugal estiveram no LUZA criadores oriundos 
de países como Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Es-
cócia, Espanha, Holanda, Itália, México, Reino Unido 
ou Venezuela. 
Durante este inovador festival houve também espaço 
para workshops para várias idades e uma conferência 
em que estudiosos de áreas diversas explicaram como 
trabalham a luz. 
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o AlGArve uNido NA coNcretiZAÇão de umA cANdidAturA de
FARO A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

AMAL, UALG e RTA vão ser co-
-produtoras da candidatura. CCDR, 
IPDJ e DR Cultura manifestam dis-
ponibilidade para colaborar.
Uma candidatura regional, con-
certada e inclusiva foi o mote para 
a sessão oficial de estabelecimento 
de acordos de colaboração locais 
e regionais no âmbito da Candi-
datura de Faro a Capital Europeia 
da Cultura 2027, que teve lugar 
no passado dia 25 de novembro 
no Teatro das Figuras em Faro e 
onde foram assinados acordos de 
colaboração entre o Município de 

Faro e a Universidade do Algarve, 
a Região de Turismo do Algarve e a 
Comunidade Intermunicipal do Al-
garve, formalizando assim estas en-
tidades enquanto co-produtoras da 
candidatura. Foram ainda assinadas 
Cartas de Colaboração com a Di-
recção Regional IPDJ Algarve, Di-
reção Regional de Cultura do Algarve 
e CCDR, entidades que afirmaram 
assim o seu interesse em participar 
deste processo em prol do desenvol-
vimento da região.
O Município de Faro convidou a UAlg, 
a AMAL e a RTA para co-produzirem 

a candidatura de Faro a Capital Eu-
ropeia da Cultura 2027. Estas três ins-
tituições vão ter assento na comissão 
executiva da candidatura e no conselho 
geral. Quem também fará parte do con-
selho geral são os dirigentes máximos 
da CCDR/Algarve, IDPJ e da Direção 
Regional da Cultura que assinaram 
com o município cartas de colaboração 
com vista à definição de estratégias, 
projetos e programas para a região, 
respeitando a sua independência ins-
titucional. No seu discurso, Rogério 
Bacalhau salientou que esta era uma 
missão que exigia à autarquia e às res-

tantes entidades envolvidas, “muita 
humildade e concertação” para que 
este seja efetivamente um projeto de 
futuro e transformador do território.
Nesta solenidade foi igualmente as-
sinada, pelos 9 eleitos que compõem 
a vereação, a deliberação de câmara 
que avalisa a intenção de candi-
datura. Em nome do executivo 
municipal, o vereador Miguel 
Sengo da Costa enalteceu a “re-
beldia” desta decisão como “ato 
de coragem” e reforçou “o espírito 
de união entre os partidos que 
compõem o elenco municipal”. 

Outra das novidades que saiu do Teatro 
das Figuras foi a intenção, anunciada 
pelo presidente da autarquia, em dar um 
mote congregador junto das outras ci-
dades portuguesas candidatas. Rogério 

Bacalhau afirmou: “para nós, todas as 
candidaturas representam muito mais 
do que rivalidade e antagonismo. Sig-
nifica que estas cidades estão apostadas 
em combater a centralização e a criar 

novas redes de fruição cultural. Faro 
procurou mesmo ser pioneiro dando o 
primeiro sinal de que podemos ter co-
laboração efetiva com estas outras ci-
dades. Essa 1.ª conferência de cidades 

candidatas terá lugar em Portimão, em 
janeiro próximo, e nela discutiremos as-
suntos tão relevantes como a colaboração 
cultural, o financiamento ou a relação 
com o Estado Central.”

FARO CONVIDA OUTRAS CIDADES CANDIDATAS PARA CONFERÊNCIA EM PORTIMÃO



LUGARES - PRAIA DE FARO

Na sequência dos estragos provocados pelo tem-
poral de 2018, procedemos à edificação de um 
passadiço com 3 acessos ao areal e melhorámos 
5 outros acessos. A intervenção foi executada em 
materiais biodegradáveis (pinho nórdico) e res-
peita as necessidades do público com mobilidade 
condicionada.
O investimento foi de 148.250,59€.

SANITÁRIOS
Na principal zona balnear do concelho 
estão a ser renovados os 4 sanitários 
públicos que já existiam e construído 
um novo, no Lg. Jacques Cousteau. Na 
Av. Poente o WC já está em obra, com 
um investimento de €29.918,50, se-
guindo-se o WC da Av. Nascente e o 
do Largo dos Arcos. Em todos os casos 
será instalada uma casa de banho 
para pessoas com mobilidade re-
duzida e criada uma imagem exterior 
uniforme, com ripado de madeira, 
para que os sanitários sejam facil-
mente identificáveis. O investimento 
total ascende a 125 mil euros.

AceSSo e ecoviA

Está prestes a arrancar a requalifi-
cação da estrada de acesso à Praia de 
Faro e construção de uma ecovia no 
troço entre o aeroporto e a praia.
A obra, adjudicada à Sociedade Ma-
-nuel António & Jorge Almeida – 
Construções, S.A., custará 690 mil 
euros e restituirá as melhores con-
dições de circulação no tapete rodo-
viário - e respetivas bermas -, dando 
ainda continuidade à ciclovia já exis-
tente e que termina junto ao posto de 
abastecimento de combustível, res-
pondendo à crescente utilização de 
transportes suaves. 

A câmara tomou posse administrativa, no dia 25 de novembro, do 
antigo parque de campismo da Praia de Faro, dando o primeiro passo 
para a requalificação total deste espaço, que poderá voltar a abrir as 
portas ao público no verão do próximo ano.
Este ato foi o culminar de um longo processo que obrigou a uma disputa 
legal com os utentes do parque que se recusavam a abandonar o espaço 
mesmo depois de o contrato de comodato que os mantinha no local ter 
sido denunciado, em 2018, pela autarquia.
Para o presidente Rogério Bacalhau, é “o início de um processo que vai 
ser bom para o concelho e para a sua afirmação turística”. 
O novo parque resultará de um investimento de 446 mil euros do 
município e estará aberto a todos.

eNFim, um PArQue PArA todoS

reQuAliFicAÇão
do tAlude  dA
PrAiA de FAro

reQuAliFicAÇão
do tAlude  dA
PrAiA de FAro

Com as intempéries que assolaram todo o país, nos últimos in-
vernos, constatou-se a degradação do talude na estrada de acesso à 
Praia de Faro. Fazem parte da intervenção os seguintes trabalhos:
remoção das pedras existentes no talude; formação do talude com 
recurso a terras; execução de fundação em pedra para o talude; for-
necimento e aplicação de geotêxtil no tardoz das pedras do talude; 
formação do talude com recurso a pedras de tamanho médio e re-
gularização da berma da estrada.
Estado: em obra (José Quintino, Lda.) - Investimento: 88.896,90 €

PASSAdiÇoS NovoS
No AceSSo à PrAiA

colocAÇão de lAvA-PÉS

Na próxima época balnear, já será possível lavar os 
pés à saída do areal.
Os 9 dispositivos “lava-pés” que estão a ser insta-
lados localizam-se nos principais acessos à frente 
de mar.
Investimento: 26.807,40€.
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Entre lagoas e lodaçais estende-se uma das mais bonitas fron-
teiras entre Atlântico e Ria Formosa. Como se a despedida entre 
mar e oceano se fizesse pelos mais bonitos portões da natureza: 
a Praia de Faro.  
Diz quem sabe que a mais farense de todas as praias esconde se-
gredos que não se querem revelados. 
Ali, ainda o sol não trouxe o dia e já a salga da areia revela o 
melhor lingueirão algarvio. Uma paisagem pontilhada de vultos 
debruçados, de mestres e curiosos, encurtando a distância entre 
a natureza e o prato: um recital de frescura e sabor, do berbigão à 
conquilha, às mãos de quem sabe ou quer aprender. 
Depois, longe dos olhos deste mundo e o outro, dá-se morada à 
paz e refúgio à tranquilidade. Diz quem ali surfa, que é na bar-
rinha que a ilha se faz mais local, fechada à voracidade do verão 
algarvio, distante de quem não arrisca saber o que há para lá do 

fim do alcatrão. 
E que assim seja. Que se entenda – nós e os outros – que 
não é a proximidade física que nos titula proprietários. 
Este paraíso, que é de Faro, não será no entanto nunca do 
turista ou sequer do farense, mas sim de todo aquela que 
o entenda, nas suas carências e dificuldades, defendendo 
o bem comum em detrimento do conforto pessoal. 
É tempo de pensar a ilha pela ilha, num mundo que não 
caminha para a preservação destas pequenas mara-
vilhas naturais. 
Melhoremos-lhe condições e usufruto, mas sejamos-
-lhe mais justos, responsáveis e conscientes: que a de-
coração da mais farense de todas as ilhas se faça de sor-
risos e nostalgia, de partilha e comunhão, e não apenas 
de carros e consumismo balnear. 



DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CARTÃO ABEM PERMITE QUE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS NÃO 

PAGUEM MEDICAMENTOS!

Face ao sucesso da implementação do “Pro-
grama Abem: Rede Solidária do Medica-
mento” no concelho de Faro, a Câmara Mu-
nicipal decidiu aumentar o número de mu-
nícipes abrangidos por este programa de 
100 para 250, o que implica um acréscimo 
de investimento de 10.000€ para 25.000€ 
para cada um dos próximos 3 anos (2020 
a 2022). Com efeito, já deu entrada a can-
didatura para o centésimo cartão, esgo-
tando-se o plafond inicial, que irá agora 
ser objeto de reforço.

Em novembro de 2018 foi lançado o primeiro 
concurso para atribuição de habitações em 
regime de arrendamento apoiado. Com a im-
plementação deste concurso pretende-se que 
a atribuição das habitações seja efetuada de 
forma transparente, justa e imparcial, na 
prossecução do interesse público. Todos os 
farenses estão em pé de igualdade e o con-
curso rege-se pelo Regulamento de Gestão do 
Parque Habitacional do Município de Faro.
Neste concurso houve 374 candidaturas, 
tendo ficado apurados 122 agregados fa-
miliares. Os fogos irão sendo entregues de 
acordo com a sua disponibilidade, tendo sido 
já alojadas as primeiras 5 famílias farenses ao 
abrigo do novo regime.

HABITAÇõES SOCIAIS
ENTREGUES A FARENSES 
POR CONCURSO

Este programa resulta de um protocolo entre o 
município farense e a IPSS Dignitude que permite 
a todos os munícipes em situação de carência eco-
nómica o acesso aos medicamentos compartici-
pados e prescritos por receita médica de forma to-
talmente gratuita. Este programa, implementado 
no concelho de Faro desde maio do corrente ano, 
já permitiu que 91 munícipes beneficiassem deste 
apoio, o que lhes permitiu uma poupança signifi-
cativa e assegura que os mesmos não deixam de 
tomar os medicamentos de que necessitam, por 
falta de rendimentos para os adquirir. 

O programa “Faro Sénior” desenvolve diversas atividades de 
âmbito social, recreativo e cultural com os seniores farenses, 
sem custos. Entre as atividades previstas destacamos o ciclo de 
eventos que, em 2020, terá mensalmente atividades destinadas 
ao público sénior do Concelho. Em 2019, os idosos foram passear 
a Monchique e ao Zoo de Lagos e assistiram aos filmes “Tony” 
e “O Pátio das Cantigas”. Decorreu ainda o “Natal Sénior” com 
a peça “A culpa é do cu…meta”, no passado dia 5 de dezembro. 
Para 2020 o ciclo de eventos contempla idas ao cinema, pas-
seios culturais, bailaricos e uma sessão de fados.

CICLO DE EVENTOS PARA IDOSOS

PASSAdiÇoS NovoS
No AceSSo à PrAiA
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GUIAS TURÍSTICOS 
REÚNEM EM FARO
250 guias turísticos de toda a Europa juntaram-
-se em Faro entre os dias 19 e 24 novembro, no 
21.º Encontro de Guias-Intérpretes Europeus – 
Fegmeeting 2019, com o apoio da nossa muni-
cipalidade.
O certame, que se realizou pela quarta vez em 
Portugal, foi uma organização da Federação Eu-
ropeia de Associações de Guias-Turísticos (FEG) 
e contou com diversas palestras e seminários 
sobre temas variados, além de visitas turísticas 
na cidade de Faro.
Paralelamente, a capital algarvia recebeu 
também as I Jornadas Nacionais Guias de Por-
tugal, um evento direcionado a todos os profis-
sionais do turismo nacional

Faro experimentou nos últimos anos 
múltiplas transformações. Seja pela 
determinação e visão de diversos em-
preendedores, seja pelo investimento 
público autárquico na recuperação do 
espaço público, seja pela política de 
eventos de associações e câmara, o que 
é certo é que Faro parece assumir um 
papel cada vez mais central no que res-

TURISMO: FAro AFirmA-SE
peita ao turismo. 
A procura turística em Faro confirma 
a sua centralidade e importância es-
trutural na região, dado que, só nas 
unidades de alojamento se registaram 
mais de 287 mil hóspedes em 2018, 
mais de 16 mil do que no ano de 2017, 
o que corresponde já a cerca de 6% da 
procura regional.

Com o apoio do Município de Faro, a Associação 
Portuguesa de Empresas de Congressos, Ani-
mação Turística e Eventos (APECATE) vai rea-
lizar o seu 8.º Congresso em Faro, iniciativa que 
vai ser dedicada ao tema “Turismo&Democracia”, 
entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2020.
O 8.º Congresso APECATE foi apresentado no 
Salão Nobre do Município de Faro no dia 28 de ou-
tubro, e conta com o apoio da autarquia algarvia 
e de vários parceiros locais, esperando receber 
cerca de 250 participantes de empresas nacionais 
especializadas em eventos de animação turística.
Além de participarem no debate, os partici-
pantes do evento vão também poder visitar e ex-
perienciar os principais produtos turísticos que 
o destino Faro tem para promover aos visitantes 
e turistas, com destaque para o património his-
tórico, arquitetónico, a cultura, a gastronomia, o 
lazer, e em particular o turismo de natureza com a 
beleza das ilhas Deserta, Culatra, Farol, e de Faro, 
localizadas no Parque Natural da Ria Formosa.

FARO NA ROTA
DOS GRANDES EVENTOS 

TAxA DE OCUPAÇÃO
ACIMA DAS MÉDIAS
REGIONAL E NACIONAL
A taxa de ocupação nos alojamentos do concelho teve 
um crescimento entre os anos 2014 e 2017, tendo em 
2018 um decréscimo de 4,3%, mantendo-se no en-
tanto acima da taxa de ocupação da região algarvia 
(50,2%) e nacional (47,8%).

PROVEITOS ATINGEM PICO Em 2018, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 26,1 milhões 
de euros, o que representa um crescimento de 3,7% face ao ano de 2017. Os proveitos do concelho repre-
sentam 3% da região. 



AMBIENTE E SANIDADE ANIMAL

Faro está a dar passos no sentido 
de se tornar um município cada vez 
mais “amigo dos animais”. Atenta 
ao grave fenómeno do abandono 
que, associado à falta de estrutura 
para recolha de animais, dificulta 
desde há largas décadas a inter-
venção dos municípios nesta área, 
a autarquia irá realizar uma cam-
panha de comunicação contra o 

abandono de animais, a divulgar em 
“outdoors” e nos meios de comuni-
cação digitais de que dispõe, entre 
outras iniciativas. O objetivo é con-
seguir que a comunidade farense 
esteja cada vez mais na dianteira 
também no que respeita ao nível de 
respeito que devota aos animais. A 
campanha sairá para a rua nas pri-
meiras semanas de 2020.

ANimAiS: FAro lANÇA CAMPANHA
CONTRA O ABANDONO

muNicÍPio reNovA
CHEQUE VETERINÁRIO
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Perante o sucesso da campanha em 
2018 e 2019, a municipalidade faz 
saber que irá reforçar as verbas alo-
cadas ao “cheque-veterinário”, no 
âmbito do protocolo celebrado em 
2018 com a Ordem dos Médicos Ve-
terinários. Inicialmente, a Câmara 
alocou ao mesmo uma verba de 
13.000 euros. Para 2020, o pro-

grama não está fechado, mas podemos 
adiantar que essa verba não será in-
ferior a esses 13.000 euros e servirá, 
entre outras medidas, para intervir ao 
nível do programa CED (Captura, Es-
terilização e Devolução) de animais 
errantes, para réplica das diversas 
iniciativas que já aconteceram neste 
âmbito no nosso concelho.

No âmbito da partilha de res-
ponsabilidades na área do bem-
-estar animal com as forças de 
segurança, nomeadamente Po-
lícia de Segurança Pública, 
Guarda Nacional Republicana 

e Policia Marítima, está prevista 
a oferta de leitores de microchips 
às forças policiais, por forma a au-
mentarmos a sua capacidade de 
intervenção em situações de emer-
gência e fiscalização. 

Estão cada vez mais adian-
tadas as diligências para im-
plementação do projeto mais 
emblemático nesta área: o CRO 
- Centro de Recolha Oficial. O 
Município informou que os pro-
cedimentos inerentes ao lança-
mento da sua construção, pre-

vistos nas grandes opções do plano 
no orçamento de 2020, estão cada 
vez mais adiantados, após o visto 
favorável do Tribunal de Contas 
ao plano de financiamento con-
tratado com a Caixa Geral de De-
pósitos. 

Núcleo destinado a adoção
Núcleo para animais em quarentena
Gatil - 16 celas.
Área de canil: 42 boxes coletivas.

Áreas de circulação exteriores e dois parques lúdicos.
Capacidade máxima: 163 a 173
Investimento: 1,25 M€
Localização: EM 520-2 (Medronhal) 

cÂmArA OFERECE LEITORES
DE MICROCHIPS àS ForÇAS PoliciAiS

CENTRO DE RECOLHA jÁ tem
FiNANciAmeNto

FActoS AcercA do CRO



ÚLTIMAS

Espetáculos de dança, música, 
teatro, circo, animação de rua 
e atividades científicas são al-
gumas das muitas atrações que 
fazem parte da animação de Natal 
na baixa de Faro que o município 
organiza em parceria com a Asso-
ciação do Comércio e Serviços da 
Região do Algarve, a Associação 
de Comerciantes da Baixa de Faro, 
a Associação Cultural e Ativista 
da Baixa de Faro e a Fagar.
O Natal em Faro pretende dina-
mizar o comércio local e propor-
cionar um ambiente cultural e 
festivo, direcionado para o envol-
vimento da população. 
A baixa da cidade é o principal 
palco de muita animação, envol-
vendo várias associações do con-
celho com repertórios preparados 
para esta quadra.
Um dos pontos altos foi «a chegada 
do Pai Natal em Bicicleta», no dia 30 
de novembro, que marcou o início 
de muitas iniciativas que irão pro-
longar-se até dia 24 de dezembro.
A animação continua até dia 24, 
na Rua de Santo António, Rua 1.º 
de Dezembro, Passeio da Rainha 
e Praça da Pontinha. O extenso 
programa inclui desfiles, ativi-
dades científicas, desporto, espe-
táculo com palhaços, patinagem 
artística, atuações musicais, tea-
trais e de dança, com a partici-
pação de associações e entidades 
do concelho, como o Grupo Coral 
Ossónoba, a Real Amizade Fa-
rense, a Associação Filarmónica 
de Faro, o Centro Ciência Viva 
do Algarve, o Grupo Folclórico 
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de Faro, a Amarelarte, a Asso-
ciação Algarvia de Pais e Amigos de 
Crianças Diminuídas Mentais (AA-
PACDM Faro), a Associação Portu-
guesa de Paralisia Cerebral (APPC 
Faro), o Externato Menino Jesus, o 
Gimnofaro, o Moto Clube de Faro, 
a Academia de Dança do Algarve, 
o Cineclube de Faro, o Conserva-
tório Regional do Algarve, o Agru-
pamento de Escolas de Pinheiro e 
Rosa, o Judo Clube do Algarve, a As-
sociação Urban Xpression, a Modos 
e Olhares- Associação Cultural, a 
associação Fera e a Algarshow-As-
sociação American Cars Algarve.
A animação de natal é comple-
mentada com o Mercado de Natal, 
que poderá ser visitado aos fins 
de semana, dias 1, 7, 8, 14, 15, 21 
e 22 de dezembro, entre as 15h00 
e as 19h00, no Passeio da Rainha. 
Destaque ainda para a Casa do Pai 
Natal, que funciona no edifício 
da “antiga Zara”, de segunda a 
sábado, entre as 10h00 e as 13h00 
e das 15h00 às 19h00, até dia 24 de 
dezembro. Estará também aberta 
no domingo, dia 22, das 10h00 às 
13h00 e das 15h00 às 18h00. Aqui, 
os mais pequenos poderão usu-
fruir de diversas atividades como 
pinturas faciais, penteados loucos, 
mascotes farrobinhas, mini gi-
násio e o jogo da memória. 
O Município anuncia ainda a reali-
zação do habitual Concerto de Natal 
com a participação dos 4 coros do 
Grupo Coral Ossónoba, na Igreja de 
São Pedro, no dia 15 de dezembro, 
pelas 18:00. Um concerto com en-
trada livre, a não perder.
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