
Centro de Alegria no Trabalho do Pessoal da Câmara Municipal 
de Faro ( - 1967/1990CAT Nº 674) 

Os trabalhadores das várias empresas ou instituições oficiais podiam 
fomentar e criar centros com o objectivo de promover a sua formação 
social, física e recreativa. Estes centros, com a designação de Centros de 
Recreio Popular ou Centros de Alegria no Trabalho, estavam dependentes 
da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT), actual INATEL. 
Esta fundação tinha como principal objectivo o “aproveitamento do tempo 
livre dos trabalhadores, no sentido de auxiliar o seu desenvolvimento moral, 
intelectual e físico e de lhes proporcionar bem-estar e recreação”. As 
actividades passavam essencialmente pelas áreas: educativa, recreativa e 
económico-social.

A necessidade de criar um centro que permitisse aos trabalhadores da 
Câmara Municipal, usufruir de benefícios nas áreas educativa, recreativa, 
desportiva e económico-social foi o pressuposto que levou ao nascimento 
do Centro de Alegria no Trabalho do Pessoal da Câmara Municipal de Faro. 

A  19 de Dezembro de 1967, através de alvará passado pela Fundação 
Nacional para a Alegria no Trabalho, nasce o primeiro movimento 
associativo dos trabalhadores da Câmara Municipal de Faro, o Centro de 
Alegria no Trabalho (CAT), o qual ficou inscrito sob o nº 674.

O CAT era constituído por Corpos Gerentes compostos por: uma Assembleia-
Geral, um Conselho Fiscal e uma Direcção. Cada Corpo Gerente tinha um 
mandato cuja duração era de três anos.

Os primeiros Corpos Gerentes do CAT nº 674 do Pessoal da Câmara 
Municipal de Faro, foram designados por uma Assembleia-Geral, reunida 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho em 26 de Dezembro de 1967. No dia 
seguinte, foram empossados provisoriamente pelo então Presidente da 
Câmara Municipal de Faro, Major João Henrique Vieira Branco.

A nível de organização interna o CAT tentou sempre promover, de forma 
clara e precisa, a informação aos seus associados, com o objectivo de levar 
os mesmos, a ter uma visão do papel da associação e do seu lugar nesta, 
quer em termos de direitos, quer em termos de deveres. É assim, que em 20 
de Setembro de 1968, a Direcção do CAT, deliberou a organização de 
“Comissões de Contacto”. Estas Comissões tinham como objectivo servir de 
elo de ligação entre a direcção e cada associado. Diligenciar no sentido de 
incutir aos associados noções na área sanitária, de higiene e de ordem 
social, bem como estimular e promover a instrução quer dos sócios quer 
dos familiares, também estava na ordem dos pressupostos destas 
comissões.

O Associativismo entre trabalhadores 
da Câmara Municipal de Faro

Festa de Natal - década de 70Festa de Natal - década de 70

Festa de Natal - década de 70

Festa de Natal - década de 70

Festa de Natal - década de 70

I



O Associativismo entre trabalhadores 
da Câmara Municipal de Faro

Centro de Alegria no Trabalho do Pessoal da Câmara Municipal 
de Faro (CAT Nº 674) - 1967/1990

Dos diversos subsídios apoios e actividades fomentados pelo CAT (Centro de 
Alegria no Trabalho) destacam-se :

1. Na área Económico-Social

Nascimento e aleitação; Doença; Invalidez e velhice; Natal; Férias; 
Casamento; Falecimento; Auxílios escolares; Incentivos de valorização 
profissional; Concessão de empréstimos, entre outros. É de referir ainda, a 
criação de uma cantina, inaugurada em 1 de Março de 1971.

2. Na área educativa, cultural, recreativa e desportiva

- Cursos de formação educacional e educação elementar;

- Criação de uma escola de guitarra clássica a 11 de Outubro de 1968;

-   Realização de palestras dedicadas a temas diversos, projecção de filmes, 
sessões de teatro;

-  Realização da Festa de Natal com beberete e actividades de animação 
diversificadas; 

-  Instalação da sede do CAT em 1969 em edifício situado na Rua Francisco 
Barreto onde tinham actividades recreativas, entre as quais festas 
dedicadas aos Santos Populares;

-  Criação de uma colónia balnear infantil, que teve o seu início na época 
balnear de 1968, destinada aos filhos dos associados.  Nesse ano, a colónia 
foi instalada provisoriamente num dos barracões da empresa da armação 
do atum, designada de “Armação do Cabo de Santa Maria”; 

- Participação nos torneios de futebol organizados pela FNAT (Fundação 
Nacional para a Alegria no Trabalho), a nível nacional;

- Escola de ténis, cujas aulas eram dadas na Alameda João de Deus;

- Criação de um grupo de voleibol feminino que actuava em várias zonas do 
país e participava em importantes campeonatos desportivos, chegando a 
alcançar o título de Campeãs Regionais do Algarve (1970/1971); 

- A criação de instalações para fomentar a ginástica e o judo; 

- Participação nos torneios de pesca desportiva  organizados pela FNAT.

Santos Populares - década de 70

Festa de Natal - década de 70

Equipa de futebol - década de 70

Equipa de voleibol - década de 70
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O Associativismo entre trabalhadores 
da Câmara Municipal de Faro

Associação dos Trabalhadores Autárquicos de Faro (  -1986ATAF)

Os estatutos e regulamentos do CAT, limitados à visão, apreciação e 
determinação da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, não 
permitiam aos trabalhadores associados do CAT nº 674 a autonomia 
patrimonial e financeira necessária ao alargamento dos seus horizontes.

O CAT, na década de 90, confrontava-se com inúmeros problemas, muitos de 
ordem financeira, não podendo fazer face às necessidades dos seus 
associados. 

É neste cenário de descontentamento pela anterior estrutura, que se assiste 
à extinção do CAT e à motivação para a criação de uma nova Associação, com 
autonomia jurídica e financeira, que pudesse responder afirmativamente a 
todas as aspirações dos trabalhadores da Câmara Municipal de Faro, em 
termos sociais, recreativos, educativos e desportivos.

Assim, a 6 de Maio de 1986, ainda antes da extinção do Centro de Alegria no 
Trabalho,  por escritura celebrada no 2ª cartório notarial de Faro, foi fundada 
pelos trabalhadores da Câmara Municipal de Faro, a Associação dos 
Trabalhadores Autárquicos de Faro (ATAF).

Dos fundadores e principais impulsionadores para a criação da ATAF 
destacam-se: Rosélio Guerreiro, Cândido Matias, Teodósio Vairinhos da Silva, 
Rafael Pinto Gago, João Varela e Idelberto Dores entre outros.

A necessidade da criação de diversos protocolos entre a associação e a 
autarquia, no sentido de fomentar diversas actividades de âmbito cultural e 
recreativo e o acesso dos sócios a auxílios e benefícios diversos, levou a que 
só no inicio da década de 90, com o executivo camarário presidido pelo Dr. 
João Botelheiro, a associação pudesse exercer a sua actividade.

A ATAF é uma “instituição particular, dotada de personalidade jurídica e de 
autonomia administrativa e financeira.”

Tem como objectivo promover a melhoria da qualidade de vida dos seus 
associados através do incentivo e desenvolvimento de actividades e auxílios 
diversos que se inserem essencialmente nas áreas da segurança social, 
saúde, desporto, animação e educação cultural.

ATAF - Tomada de posse 2006

Prova de Atletismo - década de 90

Grupo musical Santa Maria - década de 90

Ginástica de manutenção - 2006

Hidroginástica - 2006
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O Associativismo entre trabalhadores 
da Câmara Municipal de Faro

Associação dos Trabalhadores Autárquicos de Faro (ATAF)-1986

A gerência da ATAF é efectuada por uma Assembleia-Geral, uma Direcção e 
um Conselho Fiscal. A duração do mandato dos Corpos Gerentes é de 3 anos, 
podendo os corpos gerentes serem eleitos por dois mandatos consecutivos.

São muito diversificadas as actividades desenvolvidas pela ATAF. Passam 
essencialmente por três áreas fundamentais: socio-económica, cultural e 
recreativa e desportiva.

Na área sócio económica, os sócios podem beneficiar de subsídios diversos 
tais como: comparticipação em medicamentos, consultas, exames 
médicos, tratamentos médicos, próteses, internamentos, subsídios de 
nascimento, casamento e funeral, auxílios escolares, entre outros.

Na área cultural, recreativa e desportiva é objectivo da ATAF promover o 
bem-estar dos seus associados através de actividades diversificadas, das 
quais se destacam:

- Excursões dentro e fora do país;

- Realização e apoio a eventos culturais, onde se destaca a concentração 
de carros “ Os Carochas”;
       
- Apoio e incentivo à criatividade no campo da música e da dança, tais 
como a criação de um grupo musical e um grupo de folclore entre os 
associados (inicio da década de 90).

- Festividades diversas das quais se destaca a Festa de Natal;

- Dinamização da colónia balnear infantil com actividades lúdicas 
diversas;  
  
- Incentivo e apoio a diversas modalidades desportivas - futebol de 11, 
futebol de 5, atletismo, ginástica de manutenção e hidroginástica.

Festa de Natal - 2005

Desfile de carros «carochas» - década de 90

Colónia Balnear Infantil - 2006

Excursão a Itália - década de 90

Dança do Ventre - 2006
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