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2ediTorial

Depois de um ano de 2020 que, inesperada-
mente, meteu um travão a fundo nas vidas 
de todos nós, 2021 começou com a esperança 
de um regresso ao passado que conhecíamos 
antes da pandemia. No entanto, apesar dos 
resultados animadores trazidos pelo pro-
cesso de vacinação, este voltou a ser um 
ano difícil e cheio de desafios, com avanços 
e recuos, com mais um duro confinamento 
e novas restrições, e, acima de tudo, uma 
grande incerteza que se traduziu em im-
pactos severos na vida das nossas famílias e 
do tecido económico.
Nessa medida, a autarquia voltou a estar ao 
lado da comunidade e implementou um con-
junto de programas e medidas de apoio à eco-
nomia local e às famílias, de que é exemplo 
significativo as várias iniciativas realizadas 
no âmbito do “Faro. Somos Todos”. 
Em 2021, reforçámos igualmente, com va-
lores inéditos, os apoios atribuídos ao mo-
vimento associativo, entre instituições so-
ciais, clubes e associações culturais e cria-
tivas do concelho – setor que olhamos como 
chave para o desenvolvimento do concelho e 
que, por isso, no âmbito da Candidatura de 
Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, vai 
ter alocado, a partir deste ano, 10% do Orça-
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mento Municipal.  
Simultaneamente, o Município continuou 
a apoiar o Ministério da Saúde com um in-
vestimento importante, através da cedência 
de meios e instalações, nomeadamente para 
fazer avançar a vacinação comunitária – tão 
necessária para finalmente podermos ultra-
passar a pandemia.
Apesar de todos estes compromissos, não 
deixámos de investir na requalificação do 
espaço público, com a conclusão de obras em-
blemáticas como o Parque de Campismo da 
Praia de Faro - reaberto quase duas décadas 
depois de ter encerrado ao público -, o avanço 
de outras como a requalificação dos pulmões 
da cidade como o Jardim da Alameda ou da 
Mata do Liceu ou ainda o lançamento de 
novos projetos que vão seguramente mudar a 
face do concelho. 
O ano de 2021 foi igualmente ano de eleições 
autárquicas em que tive a honra de ter obtido 
a mais alta votação que algum Presidente de 
Câmara alguma vez registou em Faro. É um 
resultado que me responsabiliza (e à minha 
equipa) ainda mais para dar o melhor de mim 
(de nós) para que o Município de Faro seja 
cada vez mais forte, de acordo com o que os 
farenses exigem e merecem, e que Faro se 

afirme cada vez mais como um concelho di-
nâmico e solidário, capaz de integrar todos 
e de contar com todos na construção dos ca-
minhos para o futuro. 
Porque Faro Somos Todos. E só todos, juntos, 
poderemos fazer com que Faro tenha cada vez 
mais paz social, justiça, solidariedade e res-
peito entre todos e seja cada vez mais um lugar 
bom para se viver. Trabalharemos segura-
mente para isso. Um grande 2022 para todos! 

O Presidente da Câmara Municipal de Faro,

  Rogério Bacalhau

faro somos todos. 
PORQUE TODOS, JUNTOS, 
SEREMOS MELHORES
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O Teatro das Figuras recebeu no dia 11 de outubro 
o ato de instalação dos órgãos municipais para o 
novo mandato. A cerimónia de tomada de posse 
dos eleitos no dia 26 de setembro foi marcada pela 
eleição de Cristóvão Norte como novo presidente 
da Assembleia Municipal (AM) e pelo início do 
terceiro mandato de Rogério Bacalhau como pre-
sidente da Câmara Municipal de Faro. 
A sessão teve início com a tomada de posse 
dos 31 membros eleitos para a AM, incluindo 
os presidentes de juntas de freguesias do con-
celho: Bruno Lage (União das Freguesias de 
Faro/ São Pedro); Virgínia Alpestana (Monte-

executivo municipal tomou posse
Cerimónia marcou início do terceiro e último mandato de Rogério Bacalhau como presidente da Câmara de Faro

negro); José António Jerónimo (União de Fre-
guesias de Conceição/ Estoi) e Sérgio Martins 
(Santa Bárbara de Nexe). 
Seguiu-se a tomada de posse do executivo mu-
nicipal para o novo mandato. Além do pre-
sidente da Câmara, Rogério Bacalhau, to-
maram posse Paulo Santos (vice-presidente) 
e os vereadores Sophie Matias, Carlos Baía, 
Adriano Guerra (que transitam da equipa de 
vereação anterior) e Teresa Santos, também 
eleita pela coligação “Unidos por Faro”. Eleitos 
pelo Partido Socialista, assumiram funções 
Anabela Afonso, Aquiles Marreiros e Paula 

Matias, em substituição de João Marques, que 
abdicou do mandato.
No discurso de tomada de posse, Rogério Ba-
calhau agradeceu o apoio de todos os que lhe 
permitiram obter a mais alta votação jamais 
registada registou em Faro e, apesar de uma 
gestão pública marcada pelo rigor e boas 
contas, deixou um horizonte ambicioso para o 
próximo mandato, nomeadamente com inves-
timentos na requalificação do espaço público e 
áreas verdes, com destaque para projetos como 
o Quilómetro Cultural, a Fábrica da Cerveja ou 
a Doca de Recreio.

assembleia municipal

cÂmara municipal

uCristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte 
(Coligação Unidos por Faro – PPD/PSD; 
CDS-PP; IL; MPT; PPM) u Luís Manuel Fer-
nandes Coelho (PS) uFrancisco Manuel 
Mateus Domingos Conde Soares (Coligação 
Unidos por Faro) uCarla Alexandra Alves 
Afonso Nunes (PS) uTeresa Alexandra Viegas 
Correia (Coligação Unidos por Faro) uJoão 
Manuel Camacho Gameiro Alves (Coligação 
Unidos por Faro) uAntónio Manuel Fraga Mi-
randa (PS) uAna Catarina Pina Águas (Co-
ligação Unidos Por Faro) uAntónio Manuel 
Dias Mendonça  (CDU - PCP/ PEV) uTatiana 
Henriques Homem de Gouveia, PS uTiago Bo-
telho Martins da Silva (Coligação Unidos Por 
Faro) uAntónio José de Figueiredo Martins 
da Luz (Chega) uDaniel Martins Viegas (Co-

ligação Unidos Por Faro) uLuís Filipe Vicente 
Guerreiro Mascarenhas (PS) uCátia Susana 
da Palma Morais Gomes (Coligação Unidos 
Por Faro) uCélia Maria Alves Gonçalves (BE) 
uAna Lúcia Silva de Passos (PS) uPaulo Ale-
xandre Justino de Oliveira Botelho (Coligação 
Unidos Por Faro) uCláudia Suzana Silva da 
Luz (Coligação Unidos Por Faro) uSusana 
Cristina da Silva Joaquim (PS) uEmanuel 
José Pereira Aniceto (CDU) uPaulo Sérgio 
de Jesus Baptista (PAN) uManuel Eurico 
dos Santos Mestre (Coligação Unidos Por 
Faro) uJoão Francisco Calado Espanhol (PS) 
uVítor Manuel Pinto Ortega Reis Cantinho 
(Coligação Unidos Por Faro)  uMaria Teresa 
Guerreiro Correia (Coligação Unidos Por Faro) 
uBeatriz Grasiela Calafate  (PS).

juntas de freguesia
uBruno Gonçalo de Azevedo Lage - União das 
Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) – Coligação 
Unidos Por Faro uVirgínia Maria Guerreiro Al-
caria Alpestana, freguesia do Montenegro - Co-
ligação Unidos Por Faro (PPD/PSD, CDS-PP, IL, 
MPT, PPM) uJosé António Viegas Leal Jerónimo 
- União de Freguesias de Conceição e Estoi, PS 
uSérgio Vicente dos Santos Martins, freguesia 
de Santa Bárbara de Nexe - CDU (PCP/PEV).

uPresidente: Rogério Bacalhau uVice-Presi-
dente: Paulo Santos uVereadores eleitos pela 
Coligação “Unidos por Faro”: Sophie Matias; 
Carlos Baía; Adriano Guerra; Teresa Santos 
uVereadores eleitos pelo PS: Anabela Afonso; 
Aquiles Marreiros; Paula Matias.
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gerou fluxo de
mais de 4 milhÕes 

Município investiu cerca de um milhão de euros numa campanha inédita que fez mexer a economia do concelho

Perante os graves impactos de uma crise 
sem precedentes provocada pela pandemia, 
o Município de Faro lançou, em novembro de 
2020, a campanha “Faro Somos Todos”, uma 
iniciativa inédita promovida em parceria 
com a Associação do Comércio e Serviços 
da Região do Algarve (ACRAL), Associação 
Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), 
Associação de Desenvolvimento Comercial 
da Zona Histórica de Faro (ADCZHF) e As-
sociação dos Industriais Hoteleiros e Simi-
lares da Região do Algarve (AHISA). Entre 
as várias fases desta campanha pioneira 
(de 23 de novembro de 2020 a 10 de abril de 
2021; de 12 de abril a 31 de agosto de 2021 
e desde 6 de dezembro até ao momento), 
bem como a atribuição de vales de compras 
aos alunos de escolas do concelho, o Muni-
cípio de Faro investiu diretamente, no ano 
passado, cerca de 1 milhão de euros nesta 
iniciativa que fomentou a economia circular 
do concelho e gerou um fluxo de mais de 4 
milhões de euros para a economia do con-

celho, em particular nos cerca de 270 estabe-
lecimentos aderentes, entre comércio e ser-
viços, restauração e hotelaria.
Na primeira fase dessa campanha, que de-
correu de 23 de novembro de 2020 a 10 de 
abril de 2021, foram atribuídos 75 mil euros 
em vouchers (vales de compras nos valores 
de 30, 50, 100 ou 200 euros), num total de 
sete sorteios, originando compras num 
valor global superior a 2 milhões de euros. 
No âmbito da mesma iniciativa, a loja “Faro 
Somos Todos” foi, nesta fase, visitada por 
mais de 12 mil pessoas.
Ao habilitarem-se para os sorteios, os propo-
nentes ganhavam também o direito de rodar 
a roda da sorte, podendo ter direito a prémios 
como um curso de canoagem; uma utilização 
livre de canoagem; uma utilização livre de 
stand up paddle; um curso de stand paddle; 
um curso de windsurf; bilhetes para o festival 
F; festival Açoteia; Museu Municipal; espec-
táculos no Teatro das Figuras ou uma viagem 
de comboio turístico.

Já de 12 de abril a 31 de agosto de 2021, a cam-
panha decorreu noutro formato com a atri-
buição de vouchers de desconto de 7,50 euros 
atribuídos mediante a apresentação de faturas 
com um valor mínimo de 50 euros em compras 
nos estabelecimentos aderentes. Ao todo, 
foram produzidos 20 mil vales de desconto da-
quele valor, o que correspondeu a um valor de 
150 mil euros introduzidos na economia local e 
a um volume de faturação superior a 1 milhão 
de euros.
Em dezembro de 2021, em articulação com as 
associações parceiras, o Município decidiu re-
tomar a campanha, com a realização de sor-
teios para atribuição de vales de compras. 
Assim, entre os dias 6 e 31 de dezembro foram 
entregues mais de 80 mil cupões (sendo que 
cada cupão corresponde a pelo menos 10 euros 
de compras), pelo que se estima que neste pe-
ríodo (embora a campanha ainda prossiga) 
tenham sido realizadas vendas de valores su-
periores a 800 mil euros pelos estabeleci-
mentos aderentes.

vales de compras para todos os alunos

Todos os alunos do ensino pré-escolar, 
1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secun-
dário do concelho receberam, em junho, 
vales de compras com valores entre os 
20 e os 35 euros no âmbito da campanha 
“Faro. Somos Todos”. Ao todo, um total 
de 10.833 crianças e jovens foram abran-
gidos por este apoio adicional que pôde 
ser usado na aquisição de material es-
colar, roupa ou bens alimentares. Esta 
medida, que representou um encargo 
superior a 325 mil euros, aconteceu já 

depois de o Município ter decidido apoiar 
os agregados familiares com crianças a 
frequentar o ensino pré-escolar e 1.º ciclo 
beneficiárias do escalão A e B com um es-
tímulo idêntico, com efeitos muito posi-
tivos na vida destas famílias.
Na quadra natalícia, o Município voltou 
a distribuir vales de compras no valor de 
10 euros aos quase 5 mil alunos do pré-
-escolar e 1.º ciclo dos estabelecimentos 
de ensino público, privado e cooperativo 
do concelho.

campanha deu estÍmulo 
apÓs contenção

Em dezembro, tiveram lugar três sorteios 
de vales de compras valor de 10 mil euros 
cada: o primeiro aconteceu no dia 16, o 
segundo no dia 23 e o terceiro no dia 30 
de dezembro. Em janeiro, o sorteio tem 
lugar no dia 20 de janeiro, visando assim 
dar um sinal e estímulo à economia, em 
particular à restauração e comércio local, 
já depois das semanas de contenção defi-
nidas pelo Governo. 
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“faro somos todos”, na primeira pessoa
 O Faro em Revista foi perguntar a vários empresários e comerciantes do concelho
qual o impacto desta campanha no estímulo à economia e no apoio às famílias

margarida palma
AROMAS DA HORTA 
“Esta campanha tem tido um impacto muito grande junto dos nossos 
clientes, em particular das famílias com filhos, porque nesta altura de pan-
demia tem sido uma ajuda grande para os pais. Na primeira fase do “Faro 
Somos Todos”, havia uma maior procura para bens alimentares, porque as 
pessoas estavam em casa e as escolas estavam fechadas. Este ano, a cam-
panha serviu mais como uma ajuda para os pais poderem dar um miminho 
de Natal às crianças, como umas sapatilhas ou um brinquedo. Como a eco-
nomia está neste momento, é uma grande ajuda para consumidores e para 
os comerciantes.”

francisco e cláudia valério
RESTAURANTE Xic

“Desde o início que a campanha foi uma iniciativa muito positiva e uma 
grande ajuda para os restaurantes, em particular nas alturas muito di-
fíceis que temos atravessado ao longo dos últimos meses. Aliás, tal como 
também o foi o serviço gratuito de entregas ao domicílio através de táxi 
que a Câmara garantiu. Ainda hoje em dia, com tanta gente em confina-
mento, me perguntam por esse serviço. Em relação ao “Faro Somos Todos”, 
acho que é uma ajuda e uma ótima iniciativa que deve continuar, até por 
oposição às campanhas realizadas pelos centros comerciais.”

sÍlvia martins
SM FASHiON 
“Na minha opinião, esta é uma excelente campanha e um grande apoio 
para os comerciantes e para os clientes, mas penso que este ano [em 2021] a 
iniciativa deveria ter tido início mais cedo. No entanto, tenho várias clientes 
que entretanto já ganharam valores muito interessantes e que depois aca-
baram por gastar na minha loja. A nível de comércio, e para mim em parti-
cular, foi muito bom. Os clientes gostam e penso que é uma boa iniciativa 
até para o futuro. A melhorar, só em termos de divulgação e de mais sim-
plicidade do processo.”

filipa figueiredo
cUTiES FOR HOME

“Na edição do ano passado [lançada no final de 2020] do «Faro Somos 
Todos» senti um grande impacto e uma adesão incrível por parte das 
pessoas. As pessoas estavam sedentas de sair à rua, comprar e gastar os 
vales de compras que tinham recebido. Desta vez senti alguma quebra e 
só comecei a sentir mais o impacto a partir de janeiro. Penso que é uma 
boa iniciativa e devia haver mais vezes, porque é uma forma de atrair mais 
pessoas para a baixa e fazer compras no comércio local. Acho que devia 
haver não só no Natal mas também noutras alturas específicas, em parti-
cular de maior dificuldade ou menor procura.”
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Desde 2015 que o Município de Faro tem vindo
a proceder à recuperação da rede viária,
espaço público, zonas verdes e zonas pedonais no concelho.
O ano de 2021 voltou a ser um ano em que este conjunto
de intervenções, intitulado “Faro Requalifica”, conheceu
um desenvolvimento importante, com a conclusão de
várias obras, o avanço de outras e o lançamento de
novos projetos que estão a mudar a face do concelho

Quase duas décadas depois de ter encerrado ao público (a 13 de junho de 
2003), o Parque de Campismo da Praia de Faro reabriu finalmente, no 
dia 23 de junho, com regras claras e iguais para todos e aberto durante 
todo o ano.
Após um investimento de perto de 1 milhão de euros, este equipamento, 
com gestão e manutenção da autarquia, conta agora com 200 lotes para 
tendas (575 pessoas) e 24 lotes para caravanas (114 pessoas). Os utentes 
dispõem, ainda, de posto médico, lavandaria, parque infantil, espaço 
multiusos, WC’s e chuveiros.  
Além das famílias, este Parque pretende ser um apoio às atividades (e 
aos utentes) desenvolvidas pelo Centro Náutico e pelo Clube de Surf, 
entre outros, podendo ser valorizado ao longo de todo o ano.
O espaço foi também valorizado, desde 9 de abril, com uma peça do ar-
tista plástico Bordallo II. A instalação, que pode ser vista desde longe na 
torre de água, retrata um cavalo-marinho de grande dimensão que em-
beleza este espaço icónico e alerta para o estado de conservação da Ria 
Formosa, habitat natural de centenas de espécies protegidas.

parque de campismo da praia finalmente de portas abertas 

Equipamento requalificado e valorizado com peça 
de Bordalo II reabriu ao público no dia 23 de junho

o concelho está a mudar
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pulmÕes verdes da cidade
estão a ser revitalizados

faro requalifica

largo pé da cruz
mais amigo dos peÕes

Conferir um estatuto de zona de estar, privile-
giando a mobilidade suave e a circulação pedonal, 
bem como a valorização dos elementos arquite-
tónicos únicos deste local foram as preocupações 
centrais da intervenção de reabilitação do Largo do 
Pé da Cruz. 
Este largo, que conta com repavimentação de toda 
a sua área à cota 0, garante assim mais conforto e 
funcionalidade a todos os que ali circulam ou usu-
fruem do comércio local e restauração. A inter-
venção, adjudicada à JEVOP Construções, teve um 
custo de 337.980 euros.  

celeiro de s. francisco
ganha nova vida

O Celeiro de São Francisco, edifício notável do século 
XVIII também conhecido como Torre da Horta dos 
Cães, foi alvo de obras de restauro e reparação e 
reabriu portas ao público com novas funções ligadas 
ao apoio à cultura e património histórico do concelho. 
A intervenção adjudicada à empresa Ambartrans, 
Transporte Lda, teve o valor de 51.715 euros. O logra-
douro do espaço recebeu igualmente obras de repa-
ração, num valor aproximado de 30 mil euros. Este 
imóvel histórico foi entretanto cedido, no dia do Mu-
nícipio (7 de setembro), através de protocolo, à as-
sociação Faro 1540, entidade que dinamiza agora o 
espaço com projetos relacionados com a memória e 
exposições.  

Continuam a avançar as intervenções de re-
qualificação do centenário Jardim da Alameda 
João de Deus e da Mata do Liceu. 
A intervenção de requalificação da Alameda, 
adjudicada por 736.431 euros à empresa 
Martins Gago & Filhos, pretende dar uma nova 
vida a um dos mais icónicos jardins públicos do 
nosso país que há dezenas de anos não recebia 
obras de manutenção profunda. Entre outras 
intervenções, estão a ser feitos melhoramentos 
nos pavimentos e percursos e rearborizadas 

algumas zonas e replantadas espécies em mau 
estado ou perdidas. As obras estão já na sua fase 
final e a Alameda deverá ser devolvida à popu-
lação nos próximos meses.
Já a intervenção de requalificação da Mata do 
Liceu arrancou no passado mês de novembro 
após visto do Tribunal de Contas. A empreitada 
foi adjudicada à empresa Arquijardim, S. A., as-
cendendo a 1.049.140,87 euros. No âmbito da re-
qualificação da maior zona verde da cidade, que 
se encontrava bastante degradada, estão a ser 

recuperadas e replantadas árvores e arbustos, 
respeitando as melhores práticas de inter-
venção e de acordo com o parecer e orientações 
do Instituto da Conservação da Natureza e Flo-
restas do Algarve. Além de garantir maior se-
gurança e bem-estar para os muitos cidadãos 
que utilizam este espaço, esta intervenção vai 
introduzir novos espaços âncora, como a área 
de street workout, arborismo e recriar espaços 
já existentes, nomeadamente o parque geriá-
trico, o parque infantil e o anfiteatro. 
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praça ferreira de almeida alvo de requalificação

faro requalifica

Depois do Largo das Mouras Velhas, do 
Largo Pé da Cruz e do Largo de S. Pedro, 
o Município tem em marcha também uma 
intervenção profunda de requalificação 
da Praça Ferreira de Almeida (também 
conhecida como Largo da Palmeira) e 

investimentos melhoram circulação em montenegro
O Município continua a implementar várias 
intervenções estruturantes para melhoria 
da circulação na importante freguesia de 
Montenegro. Depois da empreitada de re-
qualificação da Rua Bento de Jesus Caraça 
e rotunda, cuja obra está praticamente con-
cluída, o Município adjudicou igualmente a 
requalificação da Rua Egas Moniz, que liga o 

Largo do Povo ao Aeroporto.
A requalificação da Rua Bento Jesus 
Caraça e rotunda, entregue à empresa 
José de Sousa Barra & Filhos, Lda., com 
um custo de 506.978,81 euros, permitiu 
melhorias na rede pluvial, nos pavi-
mentos, na rede de iluminação pública e 
telecomunicações.

A requalificação de outra das principais ar-
térias desta localidade, a Rua Dr. Egas Moniz, 
no valor de 820.727,35 euros, vai igualmente 
introduzir melhoramentos estéticos e fun-
cionais, privilegiando os peões e as con-
dições de acessibilidade, disciplinando o es-
tacionamento e as condições de circulação 
viária nesta zona do concelho.

ruas adjacentes (nomeadamente Rua 
1.º de Maio, Rua Filipe Alistão, Rua 
José Estevão, Travessa Lethes e início 
da Rua Lethes), que vai tornar toda 
esta zona mais apelativa e funcional, 
privilegiando os peões e as suas con-

dições de acessibilidade.
A empreitada de requalificação desta 
emblemática Praça localizada no centro 
da cidade foi adjudicada por 476.549,75 
euros à empresa RolearOn e deverá 
estar concluída em meados de 2022. 

arruamentos da quinta do eucalipto alvo de requalificação
Os arruamentos da zona Sul da Quinta do Eu-
calipto, na freguesia de Montenegro, foram 
alvo de repavimentação. A empreitada foi ad-
judicada à empresa local José de Sousa Barra 
& Filhos por um valor global de 102.302,24 
euros. Esta intervenção pretendeu devolver as 
condições ideais para a circulação nesta zona 
da urbanização, bem como dar maior con-

forto e segurança a todos. Complementarmente, 
também já em 2020 tinha sido lançada a em-
preitada de requalificação de outros arruamentos 
naquela urbanização, bem como a empreitada da 
Fagar para substituição da rede de abastecimento 
de água na zona, que visou a redução de perdas, 
minorar ruturas e garantir o abastecimento com 
pressão estável e normalizada.
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centro de recolha oficial animal GANHA FORMA no guilhim
Prosseguem a bom ritmo as obras de 
edificação do futuro Centro de Re-
colha Oficial de Faro, localizado no Me-
dronhal, na zona do Guilhim, Estoi. 
A empreitada, adjudicada à empresa 
Rui Vilaça, Lda por um valor global de 
1.139.500,75 euros, vai permitir suprir 
uma lacuna que se faz sentir em Faro há 
dezenas de anos, albergando animais 

abandonados no concelho. 
Este novo espaço vai permitir acolher 
entre 163 e 173 animais, incluindo um 
núcleo destinado a animais para adoção, 
outro para animais em quarentena, 16 
celas coletivas para gatos e uma área de 
canil com 42 boxes coletivas, bem como 
com áreas de circulação exteriores e dois 
parques lúdicos para animais. 

avançam obras do centro cultural de bordeira
Tiveram início em maio de 2021 as obras 
de construção do Centro Cultural e de Ino-
vação de Bordeira, obra representativa da 
afirmação que a autarquia quer atribuir às 
freguesias do concelho. No valor de 1,5 mi-
lhões de euros, a obra foi adjudicada à em-
presa local Martins Gago & Filhos, Lda. 
O edifício de âmbito cultural e recreativo 

vai dar resposta às reivindicações da popu-
lação bordeirense, que há muito ansiava por 
um museu da pedra e um museu do acordeão. 
Além dessas valências, o novo centro terá 
ainda um espaço destinado ao convívio, bar, 
esplanada e uma área destinada à exposição 
de peças de cantaria de maior porte.  O Centro 
deverá estar concluído até final do ano.

faro requalifica:
empreitadas no espaço
público avançam
Em linha com a recuperação financeira 
do Município, também a sua operaciona-
lidade tem crescido exponencialmente, 
com a intensificação cada vez maior da 
requalificação do espaço público. Após 
anos com menor intervenção, o Município 
de Faro lançou no ano de 2021 70 novos 
procedimentos de empreitadas. 

nova rampa de acesso À igreja da sé
A Igreja da Sé vai contar com uma rampa 
de acesso. A nova estrutura, adjudicada 
pelo Município à empresa local Am-
bartrans, Lda. por um valor global de 
114.139,53 euros, vai permitir dar res-
postas às exigências atuais de acessibi-
lidade aos edifícios públicos, nomeada-
mente facilitando o acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida a este edifício de re-

conhecido interesse religioso e turístico.
Esta intervenção, que contemplou ainda 
trabalhos de arqueologia, insere-se no es-
forço do Município no sentido de melhorar 
as condições de acessibilidade para todos, 
de que são exemplo, entre outros projetos 
também em curso, as intervenções reali-
zadas nas passadeiras da cidade, com o 
respetivo rampeamento e nivelamento. 
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Desde 2015, o programa municipal “Faro 
Requalifica” veio alterar radicalmente a 
imagem que os farenses tinham do espaço 
público e da conservação das estradas e 

vias pedonais. Só nas várias freguesias, 
o “Faro Requalifica” já recuperou perto 
de 55 quilómetros de estradas muni-
cipais. Além das inúmeras intervenções 

entretanto concluídas, em 2021 foram 
lançados concursos para as seguintes in-
tervenções de requalificação de artérias 
nas várias freguesias: 

Já arrancou, no passado mês de dezembro, a em-
preitada para concluir a ligação entre a Av. 25 de 
abril (junto à EN2) e a estrada da Penha. A obra, 
que corresponde à primeira fase da 3ª Circular de 
Faro, liga a parte já executada da Av. 25 de Abril 
e a estrada da Penha através de uma via alargada 
e rotunda. 
Esta é a primeira fase de um projeto de mobilidade 
global incluído no Plano de Mobilidade e Transportes 
de Faro, e que percorrerá toda a malha a norte de Faro, 
entre Pontes de Marchil e o Rio Seco. Recorde-se que 
esta primeira fase foi adjudicada à empresa local José de 
Sousa Barra & Filhos, Lda. pelo valor de 805.157 euros. 
Esta obra deverá estar terminada até ao verão. Após a 
sua conclusão o  projeto da 3.ª Circular vai prosseguir 
com a conclusão da Av. Mário Lyster Franco, entre a 
EN2 e a Lejana. O concurso aguarda visto do Tribunal 
de Contas.

primeira fase da 3ª circular 
já arrancou

faro requalifica já recuperou 55 Kms de estradas nas freguesias
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passadeiras com mais segurança
e acessÍveis a todos

nova ponte da praia de faro
vai finalmente avançar

Na sequência do Plano de Mobilidade e 
Transportes, o Município continuou em 2021 
a proceder ao rebaixamento de passeios para 
cumprimento das regras de acessibilidade, 
substituição dos pavimentos pedonais por 
pavimentos táteis e a posterior reposição dos 
pavimentos pré-existentes.
Estas intervenções, que incluem a requalifi-
cação e nivelamento dos passeios um pouco 
por todo o concelho, pretende favorecer a des-
locação de cidadãos portadores de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, bem como todo 
a comunidade em geral. O objetivo é conferir 
mais segurança e conforto à circulação pe-
donal nas ruas do concelho. 

A Praia de Faro prepara-se para finalmente ter uma 
nova ponte. Depois de três concursos “desertos”, o 
quarto concurso público internacional lançado pela 
Sociedade Polis Ria Formosa contou com quatro 
propostas, tendo saído vencedora uma empresa es-
trangeira.  A obra vai representar um investimento 
de 4,9 milhões de euros, com a autarquia a assumir 
o financiamento de 70 por cento desse valor e a So-
ciedade Polis cerca de 30%.
A nova ponte vai assim substituir a atual, cujos 
custos de demolição e remoção – a realizar após 
a entrada em funcionamento da nova estrutura 
- serão igualmente suportados pela autarquia. O 
contrato de empreitada vai, aliás, transitar para o 
Município, uma vez que a Sociedade Polis se en-
contra em processo de liquidação.
A infraestrutura, que ficará localizada a nascente 
da ponte velha, terá uma distância de cerca de 180 
metros, com um tabuleiro de 11 metros de largura, 
que vai permitir o acesso de transportes públicos 
coletivos à Praia de Faro, contemplando ainda dois 
passeios pedonais, um deles com uma largura que 
permite a circulação pedonal e ciclável (e que pode 
ser aberto à circulação automóvel em caso de ne-
cessidade, permitindo a existência de duas vias).
Segundo o presidente da Câmara de Faro, a obra 
está praticamente em condições de avançar. “Espe-
ramos ter a nova ponte concluída daqui a um ano e 
meio”, refere Rogério Bacalhau.

1 - parque de estacionamento
2 - área de regeneração ambiental e
      enquadramento paisagÍstico
3 - pontos de paragem
6 - passadiço pedonal e ciclável
      em decK sobreelevado
8 - ponte
9 - passeio pedonal

10 - via de circulação automÓvel
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cOMiTiVA ENTREGOU candidatura
de faro capital europeia da cultura

culTura

no âmbito dos 16 anos da Convenção de Faro sobre o Valor do Património Cultural para a 
Sociedade, o Município de Faro assinou no dia 27 de outubro, com várias entidades, entre 
elas a UAlg e a UNESCO, um memorando de entendimento que visa a realização, em 2022, 
da Faro Convention International Conference?

sabia que

Uma comitiva de mais de 300 pessoas foi ao Minis-
tério da Cultura no dia 21 de novembro para en-
tregar o livro de candidatura (bidbook) a Capital 
Europeia da Cultura em 2027. 

Iniciativa visou assinalar união dos algarvios em torno deste projeto
Esta iniciativa envolveu cidadãos e mem-
-bros de clubes e associações do concelho,  
visando mostrar ao júri a união desta can-
didatura por parte dos cidadãos de Faro e 
da região do Algarve, que compreendem a 
importância da Cultura para o desenvol-
vimento económico, social e ambiental do 
nosso território. 
Além de motociclistas do Motoclube de Faro 
e Moto Malta Faro – que acompanharam o 
Presidente da Câmara Municipal de Faro 
na viagem até Lisboa -, marcaram ainda 
presença membros do Grupo Folclórico de 
Faro, Coral Ossónoba, Banda Filarmónica 
de Faro ou o grupo Urban Xpression, que 
atuaram durante esta cerimónia simbólica, 

bem como elementos da Associação Doina 
Algarve, Associação Nossa Senhora dos 
Navegantes, Associação de Proteção à Ra-
pariga e à Família, Re-food ou Sociedade 
Recreativa Bordeirense.
 “A entrega da candidatura de Faro a Capital 
Europeia da Cultura 2027 representa um marco 
importante num projeto de todos e para todos. 
Um projeto mobilizador, feito com muito tra-
balho e com muita dedicação, que vem afirmar 
o potencial da cultura enquanto impor-tante 
ferramenta de desenvolvimento económico e 
social da região. Por tudo isso, e pelo empenho 
e envolvimento de toda a população na nossa 
candidatura, temos motivos para celebrar. Já 
somos vencedores”, frisou o autarca.

MUNicÍPiO ALOcA 10% do orçamento ao setor cultural 
Alocar 10 por cento do orçamento anual municipal 
para o setor cultural e criativo nos próximos 10 
anos. Esta foi a decisão tomada, por unanimidade, 
em reunião de câmara de 2 de novembro, e que 
marca um momento histórico para o setor e para 
o concelho. Ao assumir este compromisso, o exe-

cutivo assume a importância da Cultura 
como fator central de desenvolvimento da 
cidade e do concelho.
Ao mesmo tempo, esta medida vai mo-
tivar igualmente alterações nos formatos 
de apoio ao setor cultural e associativo, 

que passarão a poder ser feitos com pe-
riodicidade bianual, ou, até, trianual. Esta 
decisão, inédita e inovadora em Portugal, 
vai permitir assim um aumento da estabi-
lidade e autonomia das entidades culturais 
ligadas à criação artística.

REDE EUROPEiA DE rooftops
Faro lidera a rede europeia de cidades com “rooftops” (Aço-
teias), que junta Amesterdão e Roterdão(Países Baixos), An-
tuérpia (Bélgica), Barcelona (Espanha), Belfast (Irlanda), 
Chemnitz (Alemanha), Gotemburgo (Suécia) e Nicósia 
(Chipre).
Quatro milhões de euros, vindos do programa Europa 
Criativa da União Europeia, darão novo dinamismo às aço-
teias europeias, num projeto a quatro anos.
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mi.momo E EXPOSiÇÃO SOBRE
manuel gomes da costa AFiRMAM ARQUiTETURA MODERNiSTA 
O Município continua a implementar várias ini-
ciativas que pretendem afirmar a cidade de Faro 
como capital do Moderno Português.
No âmbito da candidatura de Faro a Capital 
Europeia da Cultura 2027, nasceu o “MI.
MOMO Faro”, um projeto de educação patri-
monial que visa a reprodução de vários dos 
cerca de 500 edifícios de arquitetura mo-
dernista da cidade na plataforma Minecraft 
por parte de alunos de escolas do 3.º ciclo de 
todos os agrupamentos do concelho. A ini-
ciativa envolveu seis turmas (mais de 120 
alunos) e 16 professores de várias disciplinas 
(Inglês, Francês, Matemática, Tecnologias 
da Informação e Comunicação, Educação 

Visual, Ciências Naturais, Físico-química, 
Português, etc.). A primeira edição deste 
projeto foi concluída em junho de 2021.
Simultaneamente, a Autarquia promoveu 
também a reposição da exposição “mgc100 
– Moderno ao Sul”, agora patente até dia 15 
de abril de 2022 no Arquivo Distrital do Al-
garve, que retrata a vida e obra do arquiteto 
Manuel Gomes da Costa, que marcou este 
movimento na região do Algarve.
O Município classificou como ainda como de 
Interesse Municipal o “Eixo de ligação entre o 
Mercado e a Escola Secundária João de Deus”, 
que define regras restritas de intervenção em 
edifícios Modernos, algo pioneiro no país.

arte urbana GANHA FÔLEGO

Dois cavalos marinhos produzidos pelo con-
ceituado artista Bordalo II, um no renovado 
parque de campismo da Praia de Faro e outro 
no campus de Gambelas da Universidade do Al-
garve; uma peça que retrata Zeca Afonso, rea-

lizada pelo artista plástico emergente Daniel 
Eime, na cidade velha; ou a nova vida do campo 
polidesportivo do Vale da Amoreira, com pin-
turas dos artistas Francisco Sousa ou Xavier 
Franck. Estas foram só algumas das novas e 

marcantes intervenções que em 2021 vieram 
dar mais cor à cidade e ao concelho. Outras se 
seguirão, no âmbito da estratégia municipal de 
investimento na arte urbana, em articulação 
com artistas locais.

south music 
TRANSFORMOU faro NA capital de música nacional

Faro tornou-se a capital da indústria 
da música em Portugal nos passados 
dias 15 e 16 de junho com a realização 
da primeira edição de South Music.
Durante dois dias, organizadores 
de concertos e festivais, editoras, 
agentes, múcicos e jornalistas vão 
marcar presença numa iniciativa 
única que procura capacitar agentes 
musicais do Algarve para os ajudar 
a crescer e a afirmarem-se no pa-
norama musical nacional. O júri é 
constituído por Inês Meneses, Rui 

Miguel Abreu, Fernando Alvim, Gil 
Silva, Sandra Faria, Renato Júnior, 
Paulo Silva e Nuno Saraiva, en-
quanto os embaixadores foram 
Dino D’Santiago, Júlio Resende, 
Nuno Guerreiro, Viviane e Zé 
Eduardo, músicos consagrados com 
fortes ligações ao Algarve. De um 
total de mais de 150 candidaturas, 
foram seleccionadas 33 projetos al-
garvios que se deram a conhecer 
nos vários espaços espalhados pela 
Vila Adentro. 
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capitão fausto ANDOU À SOLTA na ria formosa 

Numa iniciativa inédita, os Capitão Fausto 
fizeram, de 29 de agosto a 2 de setembro, 
uma digressão muito especial de cinco con-
certos em cinco dias em locais icónicos da 
Ria Formosa. 

Com lotação limitada e num ambiente 
muito intimista, a “Banda à Solta” prota-
gonizou concertos únicos e irrepetíveis no 
porto de abrigo da Ilha da Culatra, no cais 
de embarque dos Hangares, no Farol de 

Santa Maria, na Ilha Deserta e no Parque 
de Campismo da Praia de Faro.
Em novembro, os Capitão Fausto lançaram 
um minidocumentário sobre este projeto pro-
movido Município e pelo Teatro das Figuras.

noites f cONViDARAM A
«concertos únicos»

“Noites F Convida” foi o nome do formato 
que, de 3 a 5 de setembro de 2021, levou 
uma combinação improvável de músicos ao 
Largo da Sé, na Vila Adentro. 
Pedro Abrunhosa subiu ao palco acom-

panhado pela Orquestra Clássica do Sul; 
Áurea, Carolina Deslandes, Marisa Liz e 
Rita Redshoes juntaram-se à Orquestra de 
Jazz do Algarve e os DAMA partilharam 
o palco com Bárbara Bandeira, Bárbara 

Tinoco, Agir, Irma e Tainá.
Dado o contexto de pandemia, o evento 
cumpriu todas as orientações da Direção-
-Geral da Saúde e contou com uma lotação 
de 960 lugares.

figuras na rampa e em casa (ViA STREAMiNG)
Durante cinco noites de agosto, de dia 19 a 27, 
a rampa do Teatro das Figuras encheu para 
as atuações da Banda do Filme “Variações”, 
Tiago Bettencourt, Neev, The Legendary Ti-
german e Capitão Fausto. 

As primeiras partes destes concertos, no âmbito 
do Figuras à Rampa, foram protagonizadas por ar-
tistas algarvios - Galopim, Infante, Nanook, The 
Black Teddys e Catalina -, todos participantes no 
South Music. 

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Figuras 
à Rampa contou com uma nova vida 
virtual com a retransmissão online nos 
canais do Teatro das Figuras dos con-
certos realizados em agosto.

teatro das figuras
TEVE ano intenso de programação
Num ano particular e ainda com as dificuldades 
colocadas pela pandemia, o Teatro das Figuras 
promoveu ou recebeu mais de uma centena 
de espetáculos em áreas tão diversas como a 
Música, o Teatro, a Dança, a Ópera, Cinema, 
Performances, Exposições, espetáculos infanto-
juvenis, ou Circo contemporâneo.
Com a programação suspensa de janeiro a abril 
de 2021, este espaço retomou a sua programação 
a 19 de abril, com concertos inseridos no 2º Ciclo 
do Bandas ao Figuras, transmitidos no Facebook 
e YouTube. 

Viviane, Noiserv, Fernando Daniel, Filipe Sambado 
& OCS, Alexandra, António Zambujo, Diogo Pi-
çarra, foram alguns dos nomes que passaram pelo 
palco do Teatro, enquanto o espetáculo único 
“Diálogos Musicais”, de Maria João Pires e Júlio Re-
sende, que se realizou num Largo da Sé completa-
mente lotado, levou a programação do Teatro para 
fora de portas. 
Outro grande destaque da programação deste ano 
foi “Trouble”, estreia do realizador Gus Van Sant 
como encenador de teatro e integrado no BoCA 
– Biennal of Contemporary Arts. Este musical 

inspirado em Andy Warhol teve a sua estreia 
mundial em Portugal, apenas no Teatro das Fi-
guras e no Teatro Nacional D. Maria II.
Novidade de grande importância é, também, a 
integração deste equipamento na Rede Eunice 
Ageas. Ao longo das próximas três temporadas, 
terá acesso a um conjunto de espetáculos produ-
zidos pelo Teatro Nacional D. Maria II. Este ano, 
o Teatro das Figuras vai receber “O Inesquecível 
Professor” (de Pedro Gil), “Madalena” (direção 
artística de Sara de Castro) e “Última Hora” (de 
Rui Cardoso Martins).
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cartazes de cinema raros 
voltam a ser expostos

A exposição “1907-1914: a primeira era de ouro do cinema francês na coleção 
de cartazes do Museu Municipal de Faro”, composta por 32 cartazes raros, 
que se encontram em processo de classificação para Tesouro Nacional, voltou 
a ser reposta no Museu Municipal e está agora patente no Arquivo Distrital 
do Algarve até dia 27 de fevereiro. Esta coleção, composta por um conjunto 
de objetos de prestígio internacional, com alguns exemplares únicos dos pri-
mórdios do cinema, deu azo a um estudo apresentado no dia da inauguração, 
realizado por Adelaide Ginga, Marta Mestre e Jean-Louis Capitaine.

pedro cabrita reis
voltou a faro

É um dos mais conceituados artistas plásticos de Portugal e da 
Europa e o único a ter uma peça em exposição no conceituado 
Museu do Louvre, em Paris (França).
Em 2021, Pedro Cabrita Reis voltou também a Faro na companhia 
da Fundação de Serralves e expôs no Museu Municipal de Faro uma 
magnífica peça inspirada no Mosaico Deus Oceano, Tesouro Na-
cional patente neste espaço. Além disso, expôs ainda peças na Ga-
leria Arco e na Associação 289.

museu municipal passa
a ter dois tesouros nacionais

Depois da classificação do mosaico romano do Deus Oceano, em 2018, 
também os bustos romanos de Adriano e Agripina, peças emblemáticas 
provenientes da villa romana de Milreu, foram classificados no passado 
mês de dezembro como Tesouro Nacional.
Estas duas peças, descobertas em 1966, estão expostas na sala do mosaico 
romano do Museu.

manuel alegre vence 
prémio ramos rosa

É um dos mais conceituados artistas plásticos de Portugal e da Europa e o 
único a ter uma peça em exposição no conceituado Museu do Louvre, em 
Paris (França). Em 2021, Pedro Cabrita Reis voltou também a Faro na com-
panhia da Fundação de Serralves e expôs no Museu Municipal uma mag-
nífica peça inspirada no Mosaico Deus Oceano, Tesouro Nacional. Além 
disso, expôs ainda peças na Galeria Arco e na Associação 289.

ciclo emergente 
expÕe artistas locais
O Ciclo Emergente, desenhado pelo Município de Faro como mais uma das 
ferramentas de apoio à criação artística e aos agentes culturais, teve este 
ano uma segunda edição, com quatro exposições realizadas no espaço 
do Teatro das Figuras: “Símbolos Pandémicos”, de Fábio Alexandre; “Ca-
pacida de Carga”, de José Jesus; “Living in a box”, de Ângelo Gonçalves e 
“A Drawing Exercise”, de Ana Rostron.

o 43.º volume dos Anais do Município de Faro, publicação que tem como curador Guilherme D’Oliveira Martins, foi apre-
sentado no dia 11 de setembro pelo antigo reitor da Universidade do Algarve, António Branco, na Biblioteca Municipal 
de Faro?

sabia que
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municÍpio voltou a reforçar
apoios sociais em 2021

Em função dos problemas e das necessidades geradas pela pandemia junto
das famílias, empresas e movimento associativo, o Município voltou a
aumentar os apoios sociais atribuídos no ano de 2021
Medidas como o fornecimento de refeições 
escolares, a entrega de cabazes alimen-
tares e vales de compras aliviaram as difi-
culdades que as famílias, sobretudo as mais 
carenciadas, experimentaram ao longo de 
2020/2021. A autarquia garantiu, ainda, um 
pagamento de 1,5€ por almoço (cinco al-
moços por semana) a famílias com filhos 

com apoio social escolar, através da atribuição 
de vales de refeição. Outras ajudas passaram, 
por exemplo, pela redução do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para 0,35% e pelos apoios 
ao pagamento de rendas de casa. Em 2021 foram 
abrangidos por esta última medida 69 agregados 
familiares, num investimento municipal de quase 
82.000 euros. 

Em 2020, ano de início da medida (o regu-
lamento de Apoio ao Arrendamento Urbano 
Privado para Fins Habitacionais por Pessoas 
Singulares - Regulamento n.º 831/2020, 
01.10.2020 - só entrou em vigor em outubro 
de 2020), foram apoiados 19 agregados fami-
liares, tendo sido aprovada uma verba de cerca 
de 24.000€.

APOiOS iNéDiTOS AO movimento associativo
Com a pandemia, os valores dos apoios 
prestados às coletividades do concelho 
tornaram-se igualmente mais signifi-
cativos. Para além dos subsídios regu-
lamentados, que ascenderam a 963.500 

euros, as verbas referentes a apoios extraor-
dinários às coletividades sociais, culturais, 
desportivas e juvenis foram reforçadas em 
1.252.800 euros, numa ação inédita na Au-
tarquia (ver mais na página 31). Isto per-

APOiOS À recuperação 
da economia
Outra preocupação do Município foi a de 
implementar medidas de estímulo à re-
cuperação económica do concelho. Nesse 
sentido, entre outras medidas, isentaram-
-se as empresas com volume de negócios 
inferior a 150 mil euros do pagamento de 
derrama e, em parceria com várias asso-
ciações, o Município promoveu a cam-
panha “Faro Somos Todos” (ver páginas 4 
e 5). No âmbito do apoio à economia local, 
a autarquia financiou ainda o recurso a 
táxis do concelho para entregas de bens 
alimentares, refeições, artigos de far-
mácia e outros.

mitiu que muitas delas mantivessem a sua 
atividade e, outras, aumentassem a sua ca-
pacidade de ação, nomeadamente no caso 
de parceiros sociais e Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS). 
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MUNicÍPiO VOLTA A
ATRiBUiR cabazes a
famÍlias carenciadas

O Município voltou em 2021 a distribuir ca-
bazes de Natal, e pela primeira vez, também 
cabazes de Páscoa, a 400 famílias caren-
ciadas de todo o concelho.
Uma iniciativa que visou proporcionar 
quadras festivas mais condignas aos ci-
dadãos do concelho com mais vulnerabili-
dades sociais e financeiras.
Pela primeira vez, e em articulação com os 
técnicos do Município, os vários produtos 
que compuseram os cabazes de Natal foram 
selecionados por uma nutricionista de forma 
a proporcionar a estas famílias um conjunto 
de alimentos saborosos, mas também sau-
dáveis, nutritivos e equilibrados.

npisa apoia POPULAÇÃO sem abrigo DE FARO
O Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem-
-Abrigo (NPISA) de Faro acompanhou no ano de 
2021 um total de 130 processos sociais, sendo que 
desses foram abertos novos 82 processos.
O número de processos sociais abertos mantêm-
-se em acompanhamento por parte do NPISA du-
rante um período de 12 meses, pelo que este pode 
não representar necessariamente o número de 
pessoas em situação de sem-abrigo atualmente. 
Este organismo, que existe desde 2010, é coor-
denado pelo Município e integra 18 entidades do 

concelho, promovendo a aplicação de uma res-
posta social, articulada entre os vários parceiros, 
obedecendo sempre a uma lógica de distribuição 
equitativa de responsabilidades e tendo em conta 
a missão, as atribuições e os recursos disponíveis 
das entidades signatárias. 
Os principais encaminhamentos e respostas 
no âmbito do NPISA de Faro são para apoio ali-
mentar, apoio em vestuário, higiene, alojamento 
ou acesso a medidas de proteção social e cuidados 
de saúde. No âmbito do NPISA de Faro foi pos-

sivel implementar no concelho novos projetos, 
nomeadamente no que se refere à resposta de 
alojamento, e também a introdução da figura do 
gestor de caso com  o projeto LEGOS. Esta can-
didatura do Movimento de Apoio à Proble-
mática da Sida de Faro (MAPS) ao CRESC Al-
garve 2020 (Projetos inovadores de inclusão 
social de âmbito territorial para resposta a 
pessoas em situação de sem-abrigo) promove 
a integração e reabilitação social de quase 
600 pessoas.
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FARO VAi TER centro de alojamento
de emergÊncia social NO PATAcÃO
Após profundas obras, o novo Centro de 
Alojamento de Emergência Social (CAES) 
de Faro deverá abrir no início deste ano de 
2022. Este projeto, coordenado pelo Mo-
vimento de Apoio à Problemática da Sida 
(MAPS), conta com um substancial apoio 
do Município, que doou verbas para a rea-
lização de obras no espaço, que é per-
tença da Direção Regional de Agricultura 
e Pescas do Algarve, e suporta a renda 
mensal do mesmo.
Dois edifícios devolutos, localizados no 
Patacão, vão assim transformar-se na 
única estrutura do género a sul do País e 
num CAES com capacidade para 30 camas 
em regime de alojamento temporário, 
sendo 5 camas de alojamento de emer-
gência para dar resposta diretamente à 
Linha Nacional de Emergência (144) e 
cinco destinadas ao Município de Faro. As 
instalações contarão ainda com salas de 
enfermagem, atendimento e formação, la-
vandaria, refeitório, cozinha e balneários.

FARO JÁ TEM
apartamentos partilhados
O concelho de Faro tem em funcionamento dois apar-
tamentos partilhados para alojar temporariamente um 
total de 10 pessoas em situação de sem abrigo, no âmbito 
do projeto TMN - “Tua, Minha, Nossa”-, fruto de um 
protocolo entre Movimento de Apoio à Problemática da 
Sida de Faro (MAPS), Segurança Social e Câmara Muni-
cipal de Faro.
Para o efeito, a Autarquia cedeu um apartamento muni-
cipal, de tipologia T3 em regime de comodato, e custeou 
o arrendamento e a caução de um segundo apartamento, 
com a mesma tipologia, no valor de 6.240 euros para o 
ano de 2021. O Município concedeu ainda um apoio fi-
nanceiro de 10.377,23 euros, destinado à execução de 
obras de adaptação no apartamento municipal e aqui-
sição de equipamentos para ambos os imóveis.
Este projeto visa a criação de uma resposta que inclui 
alojamento com suporte de uma equipa multidisciplinar.

o Município de Faro assinou, no dia 9 de abril de 2021, um protocolo com a Plataforma Saúde em Diálogo,
responsável pelo Espaço 360º Algarve, de forma a ajudar a implementar estratégias de apoio e capacitação
dos idosos do concelho? 

sabia que
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FARO JÁ TEM
apartamentos partilhados

PROGRAMA abem E teleassistÊncia 
a idosos FORAM intensificados EM 2021

O programa de atribuição do cartão associado 
ao Programa Abem – Rede Solidária do Medi-
camento pode, agora, abranger até 400 pessoas. 
Este aumento do número de cartões disponíveis 
corresponde a um investimento do Município 
de 40.000 euros por ano, superior ao previsto 

para o período de 2020/2022, que previa a atri-
buição de até 250 pessoas abrangidas. 
Esta iniciativa, desenvolvida em parceria com a 
Associação Dignitude desde 2019, permite que 
munícipes em situação de carência económica 
tenham acesso gratuito a medicamentos.

Também o serviço de teleassistência para 
idosos carenciados passou a dispor de um 
total de 100 equipamentos para 2021/2022, 
que representa um investimento máximo de 
19.716€. Recorde-se que, em 2019, havia a 
possibilidade ter somente 40 equipamentos.

 “faro sénior” ESTÁ DE VOLTA 
O Programa “Faro Sénior”, dinamizado pelo 
Município com o objetivo de promover o con-
vívio e combate à solidão junto da população 
mais idosa do concelho, foi retomado em junho 
de 2021. 
O regresso deste programa – que inclui ativi-
dades de âmbito social, recreativo, cultural e de 

promoção da saúde - permitiu que os idosos pu-
dessem assistir à exibição de vários filmes, no 
âmbito dos eventos “Vamos ao Cinema”, cum-
prindo todas as orientações da Direção-Geral 
da Saúde (DGS).
Já no âmbito do “Programa Faro Saudável – 
Saúde para Todos, tiveram lugar, em novembro, 

no Gabinete de Bairro do Município, sessões 
de educação alimentar – “Alimentação Sau-
dável e Económica”. Estas iniciativas, diri-
gidas aos seniores do concelho, ajudaram a 
encontrar formas de comer bem e barato, des-
mistificando alguns mitos em relação à qua-
lidade e preço da alimentação mais saudável.

refood GANHA novas instalaçÕes cEDiDAS PELA AUTARQUiA
Um novo centro de operações, localizado num espaço cedido 
pelo Município de Faro garante, desde março de 2021, que a 
Refood Faro possa apoiar atualmente perto de 400 pessoas.
O espaço, situado na Rua de Santo António do Alto, foi ad-
quirido pela autarquia com o objetivo de criar melhores con-
dições para que a Refood Faro possa desenvolver o apoio aos 
seus utentes e ter melhores condições para aumentar a capa-
cidade de resposta social à população do concelho.
A fração, com uma área de 130,30 metros quadrados, funciona 
agora como base operacional, logística e administrativa da ins-
tituição, que viu ao longo dos últimos dois anos aumentar ex-
ponencialmente o número de pedidos de apoio. Ao todo, esta 
cedência representou um investimento de cerca de 140.000 
euros (110.000 pela aquisição do imóvel e 30.000 em obras de 
adaptação do espaço).
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escolas DO cONcELHO livres de amianto

O processo de remoção de amianto e melhoria 
das condições de isolamento nas Escolas do con-
celho de Faro ficou concluído com os trabalhos 
realizados nas Escolas Básicas 2,3 D. Afonso III, 

Dr. José de Jesus Neves Júnior, Dr. Joaquim Ma-
galhães e Escola Básica/Jardim de Infância do 
Montenegro. Estas obras representaram um 
investimento de 682.845,64 euros, realizado 

no âmbito de uma candidatura do Município ao 
programa CRESC Algarve 2020 – Prioridade de 
Investimento 10.5 – “Remoção de fibrocimento 
nos edifícios escolares”. 

FARO VAi TER nova escola básica na afonso iii
O Município já concluiu o projeto da nova Escola 
EB1 Afonso III, que contemplará três salas do 
pré-escolar e oito salas do 1.º ciclo. A obra tem 
um investimento estimado na ordem dos 2,6 
milhões de euros, permitirá que mais alunos 

possam ser servidos pela rede escolar pública. 
Esta intervenção, considerada estruturante 
para a educação do concelho pelo executivo ca-
marário, será realizada com recurso à contra-
tação de um financiamento bancário de médio 

e longo prazo.
Em 2021 a autarquia empenhou-se ainda na re-
qualificação do refeitório da EB1 de Estoi, num 
investimento de 202.203,00€ euros, obra que já 
se encontra concluída. 

MUNicÍPiO TRANSFERiU
mais de um milhão de euros
para AGRUPAMENTOS DE escolas 
O Município celebrou protocolos 
de delegação de competências e 
transferência de meios para os 
agrupamentos de escolas, rela-
tivos ao ano de 2021, no valor 
global de 1.158.932,09 euros. Be-
neficiaram desta verba os Agru-
pamentos de Escolas João de 
Deus, Pinheiro e Rosa, Tomás 
Cabreira, D. Afonso III, Monte-
negro e Dr. Alberto Iria (com res-
ponsabilidade ao nível da gestão 
da EB1 da Culatra). Pretende-se 
assim contribuir para a melhoria 
da realidade educativa no con-
celho, ao mesmo tempo que se 

reforça a autonomia das direções 
dos agrupamentos, colocando 
em prática uma estratégia inte-
grada de gestão local do parque 
escolar para responder às neces-
sidades de cada estabelecimento 
de ensino. 
Ao longo do ano letivo foi feita 
ainda uma transferência extraor-
dinária para os Agrupamentos de 
Escolas João de Deus, Pinheiro e 
Rosa, Tomás Cabreira, D. Afonso 
III e Montenegro no valor de 100 
mil euros destinados à compra de 
equipamentos tecnológicos para 
os alunos mais carenciados.

outros apoios
na área da educação:

u MANUAiS EScOLARES E MATERiAiS PEDAGóGicOS
AOS ALUNOS MAiS cARENciADOS;

u ALUNOS EScALÃO A – APOiO NO VALOR DE 67.900€

u ALUNOS EScALÃO B – APOiO NO VALOR DE 40.250€

u APOiO PARA REFEiÇõES – NO VALOR 15.000€ PARA
EScOLA EB 2, 3 AFONSO iii

u APOiO PARA REFEiÇõES NO VALOR DE 9.016€ PARA
A EScOLA NA iLHA DA cULATRA.

Intervenções realizadas até setembro na EB2,3 D. Afonso III, na EB2,3 Dr. Neves Júnior,
na EB2,3 Dr. Joaquim Magalhães e EB-Jardim de Infância de Montenego
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AUTARQUiA ADQUiRiU
minibus para transporte escolar

Um novo minibus de 17 lugares foi ad-
quirido, em setembro de 2021, para re-
forçar a frota de transporte escolar a cargo 
da autarquia. Destinado, sobretudo, aos 
alunos da área de Estoi, Santa Bárbara de 
Nexe, Bordeira e Areal Gordo, esta viatura 
não só contribuiu para o pleno acesso de 
todos à educação, uma vez que a autarquia 
garante transporte gratuito a todos os 
alunos do concelho, como melhora o 
serviço público de transporte de crianças 
e adultos, nomeadamente no âmbito de 
atividades municipais e apoio às escolas. 
Este veículo reforça uma frota, já exis-
tente, composta por dois outros minibuses 
(de 17 passageiros), três autocarros de di-
mensão média (de 27 e 39 passageiros) e 
dois autocarros de grande dimensão de 51 
e 55 passageiros).

MUNicÍPiO GARANTiU
reforço de pessoal nas escolas
Mais 84 funcionários foram contratados, 
durante o ano de 2021 pela Câmara de Faro 
e colocados nos Agrupamentos de Escolas 
do Concelho.
Este reforço de pessoal não docente permite 
colmatar carências e melhorar o serviço 

prestado a toda a comunidade educativa, 
nomeadamente dando resposta a necessi-
dades resultantes da pandemia.
Ao todo, de 2017 a 2021 foram recrutados 
pela Autarquia 225 trabalhadores para 
serviço nos agrupamentos de escolas do 

concelho, que contam atualmente com 
um total de 329 funcionários colocados.
De referir ainda que o Município tem uma 
reserva de recrutamento nesta área para 
colmatar as necessidades que surgem ao 
longo do ano. 

para o ano letivo 2021/2022 o Município atribuiu 16 bolsas de estudo num valor total de 42.560 euros?sabia que

gestão DiRETA
dos refeitÓrios dá bons frutos

A gestão direta dos refeitórios do pré-escolar e 1º ciclo foi de-
legada, pela Câmara Municipal de Faro, nos vários Agrupa-
mentos, através dos Protocolos de Delegação de Competências e 
Transferência de Meios.
Ementas e lanches escolares são definidos por cada um dos Agrupa-
mentos, sendo feita uma supervisão do serviço prestado, para ga-
rantir qualidade e a promoção de hábitos de alimentação saudáveis 
nas crianças.
O registo diário de refeições consumidas é efetuado pelas escolas na 
Plataforma SIGA, sendo depois emitida faturação mensal pelo Mu-
nicípio aos encarregados de educação. Os resultados têm sido posi-
tivos, procurando-se, com esta medida, melhorar a qualidade das re-
feições e o desenvolvimento equilibrado dos alunos.
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O Município de Faro foi o vencedor do prémio 
“Município do Ano Algarve 2021”, no âmbito 
do concurso “Municípios do Ano”, com o 
projeto “Faro Ativo”. 
A cerimónia de atribuição dos prémios “Mu-
nicípios do Ano”, promovido através da plata-
forma UM-Cidades, da Universidade do Minho, 
que visa destacar boas práticas dos municípios 

desporTo e JuVenTude

a Câmara Municipal foi pelo quarto ano consecutivo distinguida com a bandeira de “Município amigo 
do Desporto”, um reconhecimento público de boas práticas na área da atividade física e desportiva?

sabia que

“faro ativo” VALE prémio DO municÍpio do ano
portugueses, aconteceu no dia 2 de dezembro, 
no Funchal, na ilha da Madeira. De entre um 
total de onze distinções a nível nacional (nove 
delas regionais), Faro saiu vencedor na cate-
goria do Município do Ano Algarve 2021 com a 
iniciativa “Faro Ativo”, que marca tradicional-
mente o arranque do ano desportivo no con-
celho, constituindo-se como uma montra, por 

excelência, da oferta pública e privada de serviços 
disponíveis na área do desporto. 
Na edição de 2021, esta iniciativa foi organizada com 
mais de 50 entidades associativas e empresariais, 
parceiros fundamentais para o sucesso da iniciativa, 
possibilitando, a toda a população, a experimentação 
de inúmeras atividades e modalidades em várias ins-
talações desportivas e de lazer do concelho. 

A judoca farense Joana Santos 
sagrou-se no dia 28 de outubro 
campeã mundial de surdos na cate-
goria -57 kg em Versalhes, França. 
Esta foi a segunda vez que a por-
tuguesa conquistou a medalha 
de ouro em Mundiais, depois de 
em 2016 ter alcançado o título 

joana santos
SAGROU-SE
campeã mundial
de judo
PARA SURDOS

mundial, mas na categoria de -63 
kg, na Turquia.
No combate decisivo, Joana 
Santos bateu a sul-coreana H. 
Lee, por “ippon”. 
Antes, tinha derrotado a atleta ca-
zaque Yegemberdiyeva e a ucra-
niana K. Avdieieva.

estádio algarve
e s. luÍs receberam
JOGOS DA
seleção nacional
O Estádio Algarve recebeu em setembro e ou-
tubro três jogos da seleção portuguesa de futebol. 
Depois da receção oficial à República da Irlanda 
no dia 1 de setembro, o Estádio Algarve acolheu 
as partidas com o Catar (jogo de preparação), no 
dia 9 de outubro, e com o Luxemburgo, no dia 12 
do mesmo mês, a contar para a qualificação para 
o Mundial 2022.
Além dos jogos da seleção principal, que le-
varam muitos milhares de adeptos ao Estádio Al-
garve, também o emblemático Estádio de S. Luís 
acolheu, no dia 16 de novembro, a seleção na-
cional sub 21, num encontro contra a congénere 
do Chipre. 
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Wallride DiNAMiZA sKate parK DE FARO

O Dia Internacional do Skate foi assinalado no dia 
21 de junho no Skate Park de Faro com um evento 
onde foi apresentada a Wallride, a primeira asso-
ciação de skate da cidade.
Esta associação, que já conta com um espaço sede 
junto ao skate park, tem desenvolvido um plano 
de atividades, que inclui uma escola de skate e a 

criação de parcerias institucionais.
Simultaneamente, e depois de vários anos sem 
manutenção, o Skate Park de Faro foi no mês de 
dezembro alvo de uma primeira fase de requa-
lificação por parte da Autarquia. O espaço, que 
vai ser totalmente reparado, vai ser interven-
cionado em várias fases. 

monumento ao estudante
VAi NAScER
na av. calouste gulbenKian
A cidade de Faro vai ter em breve um Monumento ao Es-
tudante, a ser edificado junto à Rotunda do Hospital, na 
Avenida Calouste Gulbenkian.
Após concurso público aberto a todos os estudantes, pro-
fessores e pessoal não docente da Universidade do Al-
garve (UAlg) que decorreu até março e obteve nove candi-
daturas, saiu vencedor o projeto do coletivo formado pelo 
docente e diretor do curso de Artes Visuais Pedro Cabral 
Santo, Nuno Esteves da Silva e Sérgio Vicente. 

inÊs martins foi 7.ª
no mundial de trampolins
A ginasta farense Inês Martins foi a 7ª classificada da 
final individual de duplo minitrampolim feminino do 
Campeonato do Mundo de trampolins, que decorreu no 
mês de novembro, em Baku, no Azerbaijão. Desde 2015 
que Portugal não estava representado numa final de 
minitrampolim feminino em campeonatos do mundo.
Única algarvia entre os 22 ginastas portugueses parti-
cipantes, a atleta do Clube Educativo e Desportivo de 
Faro integrou ainda o trio português que ficou à beira 
das medalhas na prova de duplo minitrampolim por 
equipas, concluindo no 4.º lugar.

josé ricardo nunes campeão do mundo de ténis EM PARES

José Ricardo Nunes (Centro de Ténis e Padel 
de Faro) e Fred Gil sagraram-se, em se-
tembro, campeões do Mundo de pares mas-
culinos (veteranos +35) de ténis em Umag, 
na Croácia.
No mês seguinte, no Campeonato Nacional 
que se disputou na Vale do Lobo Tennis 
Academy, o tenista farense sagrou-se 

pedro graça ESTREOU-SE
NO World padel tour

Pedro Graça, jogador de padel farense, fez a 
sua estreia no quadro principal de um torneio 
World Padel Tour no passado dia 1 de se-
tembro. Através de um convite da Federação 
Portuguesa de Padel, Graça fez parceria com 
Diogo Rocha no WPT Cascais Padel Masters, 
onde acabaram por perder com a dupla ar-
gentina constituída pelo ex-número 1 mundial 
Maxi Sanchez e Lucho Capra. 

também vice-campeão nacional da mesma 
categoria em singulares, tendo sido batido 
apenas pelo seu parceiro de pares Fred Gil, 
jogador que chegou a ser o número 62 do 
ranking ATP.
No mesmo torneio, a dupla sagrou-se igual-
mente campeã nacional de veteranos de 
pares em 2021.
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FARO JÁ TEM A SUA primeira “living street”
Rua Caldas Xavier foi alvo de uma requalificação para se tornar
um espaço mais verde e de convívio

FARO VOLTOU A ASSiNALAR semana europeia da mobilidade

o Município de Faro adjudicou, em 2021, concurso para criação de uma rede de bicicletas partilhadas 
no concelho?

sabia que

O Município de Faro voltou este ano a aderir 
à Semana Europeia da Mobilidade, sob o mote 
“Mova-se de forma sustentável, seja saudável”, 
com um conjunto alargado de atividades que 

decorreram em vários pontos da cidade de 16 a 
30 de setembro.
A iniciativa, que teve o seu epicentro no Jardim 
Manuel Bívar e incluiu iniciativas como ca-

minhadas, atividades de experimentação 
ou tertúlias, teve um dos seus pontos altos 
com o Dia Mundial Sem Carros, no dia 22 
de setembro.

A cidade de Faro ganhou este ano a sua primeira “Living 
Street” (Rua Viva), que foi implementada e inaugurada no 
passado dia 20 de julho na Rua Caldas Xavier.
Este projeto aconteceu na sequência de uma candidatura 
do Município à iniciativa com o mesmo nome, do qual saiu 
vencedor de um concurso em Portugal, tendo garantido 
um financiamento de 20 mil euros por parte do programa 
EUKI (Iniciativa Europeia para o Clima) do Ministério Fe-
deral do Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança 
Nuclear da Alemanha. 
Após um processo de intervenção que promoveu a partici-
pação comunitária – entre moradores da rua e entidades locais 
-, o Município avançou para uma intervenção de requalifi-
cação, escolhida pelos intervenientes entre várias propostas, 
de forma a transformar aquele espaço público, anteriormente 
dedicado ao estacionamento automóvel, num espaço verde e 
de convívio.
No âmbito desta iniciativa, Faro recebeu também no final do 
mês de novembro o Workshop Final do programa EUKI Living 
Streets, em que participaram representantes das cidades de 
Portugal, Croácia e Grécia que implementaram estes projetos.
Após a implementação desta primeira fase do projeto, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, ga-
rantiu que “a Autarquia já está a trabalhar no sentido de vir a 
implementar novas ‘Living Streets’ noutras artérias da cidade 
e do concelho”.
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Faro foi um dos primeiros municípios do País a receber, no dia 1 de julho, a Bandeira de Cidades e Vilas 
de Excelência – Nível IV pelo trabalho desenvolvido no âmbito das ações de requalificação do seu ter-
ritório, em particular nas vertentes de Cidade/ Vila Ciclável e de Mobilidade Amigável e Cidade de Re-
generação e Vitalidade Urbana?

sabia que

mais ciclovias, mais segurança
Novas intervenções na Estrada Moinho da Palmeira
e na Avenida Calouste Gulbenkian
A cidade de Faro ganhou, em 2021, uma nova 
ciclovia urbana na Estrada Moinho da Pal-
meira. A intervenção, adjudicada à Sociedade 
José de Sousa Barra & Filhos por um valor 
global de 358.248,20 euros, consistiu na re-
pavimentação da via e calçada, de forma a 
garantir a regularidade de todo o traçado 
desta artéria estruturante da cidade de Faro, 
bem como a marcação rodoviária, incluindo 
bandas cromáticas, raias e linhas de estrada e 
a implantação desta nova ciclovia que passará 
assim a compor a rede de ciclovias de Faro, 
que já se estende até à Praia de Faro.

Também em 2021, outra nova ciclovia urbana 
da cidade, na Avenida Calouste Gulbenkian, 
ganhou novas condições de segurança com a 
colocação de nova sinalização vertical e sepa-
radores. A empreitada, adjudicada à Sociedade 
José de Sousa Barra & Filhos por um valor 
global de 31.650,54 euros, incluiu a colocação 
de elementos dissuasores de atravessamento 
com separação entre a faixa rodoviária e a ci-
clovia, em ambos os sentidos. 
Com estas intervenções, o Município espera 
introduzir mais conforto e segurança a todos 
os utilizadores das ciclovias da cidade.

novos parqueamentos para bicicletas
O Município continua a implementar, no 
âmbito do Plano de Mobilidade e Transportes 
de Faro, uma rede de parqueamento de bici-
cletas no concelho. 
Entre outras intervenções, em 2021 foi concluída 
a instalação de 80 equipamentos para o efeito nos 
agrupamentos escolares do concelho.
Simultaneamente, também o Mercado Municipal 
de Faro conta agora com uma área coberta para o 

estacionamento de bicicletas no piso-1 do estacio-
namento. O “BiciParque” pode ser utilizado por 
todos os interessados, mediante pré-inscrição na 
Loja da Mobilidade, no Mercado Municipal. 
O objetivo deste conjunto de ações é contribuir 
para a promoção da mobilidade sustentável, es-
timulando a utilização da bicicleta como meio de 
transporte preferencial e promovendo uma deslo-
cação mais ecológica.

requalificado passadiço de acesso À barrinha
Após mais de 20 anos de vida, o passadiço nascente da 
Praia de Faro (acesso à Barrinha) foi em 2021 alvo de obras 
de reparação.
A requalificação desta estrutura, que se encontrava visi-
velmente deteriorada em vários locais, permite assim me-
lhorar as condições de segurança e acessibilidade a uma 
das zonas balneares de excelência do concelho.
A empreitada, adjudicada pelo Município de Faro à em-
presa Manuel António & Jorge Almeida, S. A. por um valor 
global de 111.247 euros, incluiu o fornecimento e colo-
cação de novo “deck”, garantindo condições de segurança 
aos muitos veraneantes, moradores e visitantes que per-
correm este percurso durante todo o ano.
Simultaneamente, no âmbito da transferência de compe-
tências ao nível da gestão das praias, o Município voltou 
a realizar em 2021 vários outros investimentos para me-
lhoria das zonas balneares do concelho, em particular da 
Praia de Faro.
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faro JÁ tem hotel de cinco estrelas

A cidade de Faro tem, desde junho de 2021, 
o seu primeiro hotel de cinco estrelas. 
Num espaço icónico em plena Rua de Santo 
António – que outrora esteve ligado ao ve-
lhinho Cine-Teatro de Santo António (cons-
truído em 1916) e ao Cinema de Santo An-
tónio (demolido em 2001) ou, mais recen-

temente, ao centro comercial Atrium, que 
também chegou a ter salas de cinema – 
nasceu no ano passado o 3HB Faro.
Com um total de 103 quartos, esta unidade 
hoteleira integra ainda dois restaurantes, 
bares, spas, uma piscina interior e uma 
piscina infinita no “rooftop”, com vista para 

3HB conta com 104 quartos, dois restaurantes, piscina interior 
e rooftop com vista para a Ria Formosa

a Ria Formosa. 
Enquanto hotel de cidade e não de praia, como 
tende a acontecer na região do Algarve, o objetivo 
desta unidade hoteleira passa por “ser um ponto 
de partida para o turista conhecer a cidade, a sua 
cultura, os usos e costumes e toda a parte dos re-
cursos naturais, como a Ria Formosa”.

estaminé reabriu em agosto APóS iNcÊNDiO

Escassos meses depois de um trágico incêndio 
que, a 2 de março, destruiu completamente o 
icónico restaurante e único apoio de praia da 
ilha Deserta, o Estaminé reabriu no passado 
mês de agosto.
A reconstrução do estabelecimento manteve 
o mesmo projeto do edificado em 2007 
(embora com materiais mais recentes) - num 
edifício que visto do ar, se assemelha a um 

caranguejo.
A intervenção incluiu ainda a recuperação 
dos passadiços, casas de banho e duches, in-
fraestruturas que ficaram também completa-
mente destruídas na sequência do fogo.
Já o serviço deste restaurante que se tornou 
uma referência e um dos mais emblemá-
ticos da região manteve o mesmo perfil, 
com algumas inovações.

mercadinho
animou natal
O Jardim Manuel Bivar recebeu no mês de de-
zembro o Mercadinho de Natal da Ambifaro. 
O evento, que respeitou todas as orientações 
da DGS no âmbito da pandemia, contou com 
a animação de várias entidades do concelho, 
nomeadamente o Grupo Folclórico de Faro 
ou os Pequenos Cantores d’Ossónoba. Outro 
dos pontos altos do evento foi a chegada do 
desfile dos Pais Natais do Moto Clube de Faro.



27 economia e empreendedorismo

estação náutica de faro JÁ tem portal digital
Associando-se ao Dia Mundial do Turismo, 
a Estação Náutica (EN) de Faro lançou no 
passado dia 27 de setembro a sua nova plata-
forma digital.
Este novo site disponibiliza agora, de forma 
intuitiva e acessível, informação sobre alo-
jamento, restauração, animação turística, 

ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e 
outras atividades e serviços de apoio à náutica.
A criação desta nova plataforma surgiu na 
sequência do reconhecimento de Faro en-
quanto destino náutico, certificado atribuído 
pela Fórum Oceano.
Com o lançamento deste portal, a EN de Faro 

pretende promover a valorização integrada dos 
recursos náuticos e dar maior visibilidade às ati-
vidades náuticas no concelho, desenvolvidas ao 
longo de todo o ano, procurando contribuir para 
o aumento de turistas e visitantes, bem como 
para o aumento do tempo médio de estada dos 
turistas no concelho.

o histórico café Aliança, considerado o terceiro café mais antigo do País, voltou a abrir portas no dia 
15 de maio de 2021 com nova gerência? 

sabia que

MUNicÍPiO E AcRAL cRiAM gabinete sos empresas
Face aos impactos da crise económica 
provocados pela pandemia, o Muni-
cípio de Faro e a Associação do Co-
mércio e Serviços da Região do Al-
garve (ACRAL) criaram o “Gabinete 
SOS Empresas”, que funcionou na loja 
“Faro. Somos Todos” (Rua Lethes, 
n.42/ 44) num período experimental 
de seis meses (de maio a novembro).   
Este projeto pretendeu apoiar, informar 
e orientar o tecido empresarial do con-
celho (sejam ou não associados da 

MUNicÍPiO PROMOVE ciclo de Webinars dedicados ao turismo
O Município de Faro promoveu, de 21 de 
abril a 19 de maio, um ciclo de quatro con-
ferências online na área do Turismo sob 
o mote “Desafios e Oportunidades para o 
Turismo de Faro”.
Os objetivos da iniciativa passaram por 
perceber a perspetiva e visão de especia-
listas de várias áreas sobre os desafios e as 
oportunidades para a capital do Algarve 
se afirmar no setor turístico no contexto 
regional, nacional e internacional e par-
tilhar experiências e conhecimento que 
contribuam para relançar a economia do 
concelho no período pós-pandemia, bem 

como o posicionamento estratégico 
da cidade e do interior das suas fre-
guesias, para aumentar a notoriedade 
do destino Faro. 
A primeira sessão teve como mote “O que 
procura o turista no pós pandemia”, en-
quanto a sessão seguinte foi dedicada aos 
novos produtos turísticos e às atuais ten-
dências do turista, com o tema “Novas 
tendências & Experiências”, seguido de 
um painel destinado ao “Marketing di-
gital - Estratégias Digitais para promover 
o destino!“ – e a última sobre “Turismo 
acessível & Sustentável”.

ACRAL) e viabilizar um serviço per-
sonalizado de respostas eficientes 
face aos problemas urgentes que as 
empresas estão a enfrentar.
Para o efeito, este Gabinete contou 
com uma equipa de profissionais 
especializados em várias áreas de 
apoio, nomeadamente na área finan-
ceira, bancária, contabilística e ju-
rídica, mas também ao nível da orien-
tação sobre incentivos, candidaturas 
e apoios disponíveis.
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centro de vacinação permitiu vacinar mais de 1000 pessoas por dia
Estrutura implicou esforço logístico e de recursos humanos da Autarquia

Perante o grande desafio da vacinação contra a 
Covid-19, o Município de Faro instalou no Pa-
vilhão Municipal da Penha entre 27 de abril e 30 
de setembro o Centro de Vacinação Municipal. 
Esta grande operação, coordenada com a Auto-
ridade de Saúde, implicou grande investimento 
municipal nas instalações e equipamentos, 
bem como o acompanhamento dos munícipes 
prestado por dezenas de funcionários da Au-

tarquia, nomeadamente do Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil e da Divisão de Des-
porto e Juventude. Este esforço do Muni-
cípio permitiu assim garantir a vacinação de 
acordo com o ritmo de marcação por parte 
da Autoridade de Saúde, chegando a inocular 
cerca de 1000 pessoas por dia. O Município 
tem garantido ainda o apoio de recursos 
humanos, através do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, que diariamente asseguram 
o contacto com os munícipes para agenda-
mento da vacinação.
Paralelamente, a Autarquia garantiu ainda 
durante este período transporte para o 
Centro de Vacinação Municipal a muní-
cipes com dificuldades de deslocação. Ao 
todo, foram investidos cerca de 500.000 
euros nesta estrutura.

BOMBEiROS sapadores receberam formação
O Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro 
recebeu entre os dias 30 de março e 1 de 
abril uma nova formação em riscos bio-
lógicos e descontaminação de espaços e 
infraestruturas. 
Esta ação, ministrada por formadores da 
Escola do Regimento Sapadores Bom-
beiros de Lisboa, permitiu assim quali-
ficar todo o corpo de bombeiros (o pri-
meiro a Sul do País) com este tipo de va-
lências e competências, tão necessárias 
no âmbito da pandemia por Covid-19.
Na sequência desta formação, os opera-
cionais dos Bombeiros Sapadores de Faro 
já procederam entretanto a várias ações 
de descontaminação de espaços. 

o Município se prepara para avançar com um projeto de videovigilância com um total de 32 câmaras 
em vários pontos da cidade?

sabia que



29 proTeção ciVil e BomBeiros 

polÍcia municipal JÁ TEM LUZ VERDE
Depois de ter sido aprovado o seu regula-
mento, em reunião de Câmara e Assembleia 
Municipal, no ano de 2020, a criação da Po-
lícia Municipal de Faro recebeu no passado 
dia 30 de setembro “luz verde” por parte do 
Conselho de Ministros.
Esta nova estrutura prevê um corpo com 26 
agentes, mais gabinete de apoio, assistentes 
operacionais e comando. Terá competência 
territorial nas quatro freguesias do concelho, 
exercendo funções nos domínios da fisca-
lização do cumprimento dos regulamentos 
municipais (nas áreas do urbanismo, cons-
trução, defesa e protecção da natureza e do 
ambiente, do património e recursos cinegé-

ticos), bem como na aplicação das decisões das 
autoridades municipais. 
A nova força de segurança vai ter também 
funções de vigilância de espaços públicos, 
nomeadamente junto a escolas, de vigi-
lância nos transportes urbano, guarda de 
edifícios e equipamentos públicos muni-
cipais ou a fiscalização do trânsito rodo-
viário e pedonal.
Segue-se abertura de concurso para con-
tratação dos novos quadros, que farão for-
mação com a Polícia de Segurança Pública 
(PSP). O Município espera, assim, que a 
Polícia Municipal possa estar em funcio-
namento ainda no ano de 2022.

o Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro foi reforçado, no passado mês de novembro, com 18 novos 
elementos (15 deles recrutas)? 

sabia que

SERViÇO DE proteção civil
MUNiciPAL no antigo cdos

O Serviço da Proteção Civil Municipal de Faro 
assumiu no início do ano de 2021 as suas novas 
instalações na antiga sede do Comando Dis-
trital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, 
no âmbito de um protocolo de cedência cele-
brado entre a autarquia e a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
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municÍpio mantém recuperação financeira
Autarquia continua a abater dívida e reforça capacidade de investimento
Apesar dos constrangimentos de mais 
um ano cheio de dificuldades e do esforço 
acrescido da Autarquia para fazer face aos 
efeitos da pandemia, o Município manteve 
em 2021 a trajetória de recuperação da sua 
situação financeira. 
A despesa total cifrou-se em 50.999.565,80 
euros (79,26% de taxa de execução orça-
mental), enquanto a receita total foi de 
60.858.588,54 euros (94,71% de taxa de 
execução orçamental). Este exercício tra-
duziu-se assim num saldo global de gerência 
positivo no valor de 9.849.022,84 euros. 

evolução da dÍvida total

receitas sobem, apesar de descida de impostos
A Autarquia recolheu em 2021 uma receita 
total de cerca de 60.848.588,54 euros, re-
gistando assim um aumento face a 2020 
(54.501.763,34 euros). Destaque para um 
aumento de quase 4 milhões de euros nas 
receitas relativas ao Imposto Municipal 
sobre Transações Onerosas (IMT), no valor 
de 10.845.908,88 euros, face a 7.022.816,92 
euros de 2020. 

Já as receitas do Município relativas ao Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) refletem 
a descida deste imposto, com verbas arreca-
dadas no valor de 10.851.066,41 euros em 2021, 
face aos 11.550.919,29 euros de 2020. O mesmo 
aconteceu com a Derrama, onde a receita co-
brada se cifrou em 1.462.544,60 euros em 2021, 
face a 3,49 milhões de euros em 2020. 
Já as verbas recolhidas relativas ao Imposto 

Único de Circulação (IUC) mantiveram-se nos 
mesmos valores dos anos anteriores: 2.294.643,08 
euros, face a 2,28 milhões em 2020 ou 2,23 milhões 
em 2019.
Relativamente a transferências do Estado, pese 
embora o progressivo aumento de competências das 
autarquias locais, as verbas recebidas representaram 
em 2021 um valor de 15.667.043,43 euros (face a 
14.850.025,68 euros em 2020)

pagamentos a tempo e horas
O Município de Faro orgulha-se de ter actual-
mente um prazo médio de pagamento ao nível do 
melhor que se pratica no nosso País: 6 dias (5,72). 
Longe vão os tempos em que, há 12 anos, em 2010, 
esse prazo atingia uns impensáveis 380 dias.

A dívida de médio e longo prazo da Au-
tarquia continua igualmente a diminuir. 
Em 2021, o Município diminuiu em perto 
de 1,6 milhões de euros esta dívida, fi-
xando-se atualmente nos 13.776.383,51 
euros, valor estimado de acordo com 
base no regime do POCAL. Isto significa 
que, apesar de ter reforçado a sua capa-
cidade de investimento, o Município con-
seguiu abater, nos últimos nove anos 
(desde 2014), perto de 30 milhões de 
dívida de médio e longo prazo. Já a dívida 
total cifra-se nos 14.314.099,65 euros.

evolução do prazo médio de pagamento

receita cobrada
total: 60.848.588,54€
Transferências do Estado: 15.667.043,43€
Outras: 17.547.830,38€
IMI: 10.851.066,41€
IMT: 10.845.908,88€
Derrama: 1.462.544,60€
IUC: 2.294.643,08€
Impostos indirectos, taxas e multas: 
2.179.551,76€

total faturado no ano: 
51.210.138,05€
RH e outros: 18.981.547,80€
Aquisições e serviços: 9.762.262,78€
Transferências: 9.223.639,72€

Aquisições de bens de capital: 10.344.315,71€
Juros e amortizações: 2.898.372,04€

despesa
total faturado: 9.736.447,14 €
Prestações de serviços (Iluminação pública/ Na-
dadores salvadores, etc): 2.200.918,20€
Encargos com instalações: 2.121.544,58€
Outros (encargos com cobranças, locações): 
1.813.505,17€
Aquisição de bens: 641.651,36€
Transportes: 1.481.906,61€
Alimentação/ refeições escolares: 432.579,22€
Conservação de bens: 237.418,85€
Combustíveis: 236.617,70€
Seguros: 169.910,89€

Comunicações: 123.754,53€
Publicidade: 32.475,39€ 

transferÊncias: 
9.223.639,72€
Entidades (Outras): 1.956.431,70€
Freguesias:  1.333.978,87€
Entidades de educação: 1.579.054,65€
Associação de Municípios: 792.826,40€
Empresas municipais e
serviços municipalizados: 2.295.414,43€
Entidades culturais e de juventude: 
603.736,14€
Entidades desportivas: 462.563,25€
Entidades ação social: 199.634,28€
Teatro das Figuras – 1.133.500€
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apoios financeiros ao movimento associativo

apoios ao associativismo local:
municÍpio injeta valor REcORDE de 2,2 milhÕes de euros
Num ano que voltou a ser muito condi-
cionado pela pandemia, o Município de 
Faro voltou a apoiar de forma muito re-
forçada o movimento associativo do con-
celho.  Além dos apoios regulamentados, 
que ascenderam a 963.500 euros, o Muni-
cípio, em virtude da situação pandémica, 

atribuiu ainda apoios financeiros extraordi-
nários no valor de 1.252.800 euros às coletivi-
dades do concelho, num valor total recorde de 
2.216.300 euros.
Nesse sentido, o Município atribuiu apoios di-
retos no valor de 496.236,14 euros às associações 
culturais e de juventude; 392.813,25 euros às 

colectividades da área do Desporto; 102.010,98 euros 
para o setor social; 2500 euros para associações na área 
da Educação e 321.057 euros a outras entidades. Além 
destes valores, o Município atribuiu ainda apoios ex-
traordinários específicos no valor de 901.745,95 euros 
a várias entidades do concelho, com a maior fatia deste 
valor a ir para instituições da área social.

segunda edição MAiS DiNâMicA do orçamento participativo

Depois de uma primeira edição em 2020 
condicionada pela pandemia, cujos pro-
jetos vencedores estão já a ser implemen-
tados (num valor global de 177.131,39 
euros), o Orçamento Participativo do Mu-

nicípio de Faro tem agora a decorrer a sua se-
gunda edição. Depois de um conjunto de as-
sembleias e encontros participativos, que 
decorreram em vários pontos do concelho, 
o período de apresentação de propostas de-

correu de 11 a 31 de dezembro. Os projetos serão 
agora alvo de análise técnica e, após avaliação, serão 
postos a votação entre os dias 7 e 31 de março. Os 
resultados deverão ser apresentados publicamente 
a partir de abril e executados até abril de 2024.

faro já tem balcão digital
No âmbito do avanço na execução das suas 
estratégias digital e de comunicação, o Mu-
nicípio reposicionou a sua presença online a 
partir do dia 10 de agosto com a disponibi-
lização do Balcão Digital (https://balcao.cm-
-faro.pt/ ).
Com a crescente disponibilização de serviços 
e formulários ao longo dos anos, verificou-
-se alguma dispersão da oferta de serviços, 
disseminação de formulários no portal do 
munícipe e no sítio da Autarquia e falta de 
clareza entre as distintas presenças online 

do Município. Nesse âmbito, também as contin-
gências impostas pela pandemia geraram um 
alargamento do número de serviços disponibi-
lizados pela internet.
Com o Balcão Digital, o Município passa a dispor 
de novo espaço com foco nos serviços disponibi-
lizados online, um catálogo de serviços alinhado 
com uma estrutura intermunicipal e concen-
tração de formulários e sistematização de acordo 
com o catálogo.
A disponibilização dos Serviços Online, ou seja, 
uma nova geração de formulários inteligentes 

que maximizam o preenchimento automático e inte-
ragem diretamente com as aplicações do Município, 
permite reduzir etapas na submissão de pedidos e 
aumentar a eficiência dos processos, uma vez que os 
pedidos passam a ser instruídos de forma mais com-
pleta. Por estarem diretamente integrados com o 
serviço Autenticação.Gov (ou seja, dependem do uso 
de Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital), os Ser-
viços Online só estão, para já, acessíveis a pessoas 
singulares com representação própria. No caso de 
pessoas coletivas e procuradores o Município estuda 
um desenvolvimento que permita o acesso.
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Após ser eleito para o seu terceiro mandato, 
Presidente da Câmara Municipal de Faro faz 
o balanço de mais um ano atípico e tem o re-
gresso à normalidade e o lançamento de novos 
projetos para o concelho no horizonte de 2022

DEPOiS DE 2021 MUiTO cONDiciONADO,

rogério bacalhau 
aponta 2022
como ano de retoma

Que balanço faz do ano de 2021, tendo 
em conta os impactos da pandemia? 
Embora tenha sido menos exigente 
do que 2020, 2021 voltou a ser um ano 
muito condicionado pelos efeitos da 
pandemia. Apesar de alguma expetativa 
inicial de que a pandemia pudesse ser 
atenuada, a verdade é que voltámos a ter 
muitos surtos, e, infelizmente, dema-
siados óbitos, em particular no segundo 
semestre do ano. Neste momento, feliz-
mente, essa angústia é menor - devido 
ao processo de vacinação, em que conse-
guimos vacinar quase toda a população. 
Isto porque, agora, apesar de termos um 
grande número de pessoas infetadas, a 
maior parte dos casos não revelam sin-
tomas, ou sintomas graves. Isso significa 
que vamos ter de continuar a vacinar a 
população, e nesse sentido, vamos con-
tinuar a apoiar o sistema de saúde para 
que este processo se continue a desen-
volver com as melhores condições de 
conforto e tranquilidade para todos.

E do ponto de vista social e económico?
Do ponto de vista social, tivemos de con-
tinuar a acompanhar a economia e as 
famílias, continuando também a fazer 
protocolos com Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS) para 
apoio às pessoas mais carenciadas. Na 
prática, acabámos por continuar a imple-
mentar todo o conjunto de medidas que 

já tinham sido implementadas em 2020 
e que justificavam a sua continuidade, 
com destaque para o “Faro Somos Todos”, 
uma campanha de estímulo à economia 
que teve um impacto muito positivo na 
vida das famílias e das empresas, em par-
ticular da restauração e comércio local.

Confia que 2022 será finalmente o ano 
de retoma da normalidade? 
Penso que este ano vai ser de retoma e de 
aprendizagem. Espero que possamos voltar a 
ter uma vida muito próxima daquela que cor-
respondia ao nosso normal de 2019 mas com 
a Covid-19 (e respetivos cuidados e procedi-
mentos) ainda muito presente. 
Se a pandemia não trouxer um agravamento 
dos problemas de saúde, este será certamente 
um ano de retoma da nossa atividade, também 
em termos de economia.

E apesar do grande esforço feito para 
conter os impactos da pandemia, a si-
tuação financeira do Município con-
tinua a ser bem mais sólida do que que 
há uns anos…
Ocorre-me muitas vezes que teria sido 
um suicídio para a comunidade farense 
se esta pandemia tivesse chegado há dez 
anos. Hoje, conseguimos ajudar a dar 
resposta e a mitigar algumas situações, 
porque temos uma situação financeira 
que já nos permite assegurar o básico e 
alguma verba ainda considerável para 

investimento. Foi isso que nos permitiu 
nos últimos dois anos ajudar o Serviço 
Nacional de Saúde, a economia, os co-
merciantes, as famílias, a ultrapassar da 
melhor forma esta situação.
Com a situação de então teria sido comple-
tamente impossível baixar o IMI, baixar a 
derrama, fazer protocolos com IPSS para 
ajudar as pessoas mais carenciadas ou de-
senvolver o “Faro Somos Todos”, e toda a 
ajuda que isso proporcionou aos alunos, 
às famílias e ao comércio local.
Felizmente essa situação pertence ao 
passado. Hoje temos condições para de-
senvolver o nosso concelho e ajudar 
quando é necessário.

E também para lançar novos projetos, 
alguns dos quais já este ano…
É verdade que há um conjunto de projetos 
que estão a ser desenvolvidos e irão passar de 
projeto à fase de execução e que certamente 
irão contribuir para o desenvolvimento global 
e para a afirmação do nosso território, bem 
como para garantir uma maior qualidade de 
vida aos residentes e atratividade do concelho 
a quem vem de fora.
Este ano vamos apresentar muitos desses pro-
jetos, e isso significa mostrar coisas concretas. 
O primeiro deles será o projeto da Fábrica da 
Cerveja, já em fevereiro. Depois, mensalmente 
iremos apresentar novos projetos que estão 
a ser desenvolvidos e poderão ter execução 
muito proximamente.  


