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:::::: 

SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

SENHORES DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA,  

SENHORES AUTARCAS DE OUTROS CONCELHOS AQUI PRESENTES,  

SENHORES MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS CESSANTES E 

TODOS OS AUTARCAS ELEITOS PARA AS AUTARQUIAS DO 

CONCELHO DE FARO, 

MAGNIÍFICO REITOR DA UALG E DEMAIS MEMBROS DA 

COMUNIDADE ACADÉMICA,  

EXMAS. AUTORIDADES CIVIS, MILITARES E RELIGIOSAS,  

EXMAS SENHORAS E SENHORES DIRECTORES REGIONAIS, 

DELEGADOS REGIONAIS E DEMAIS REPRESENTANTES DOS 

ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DESCONCENTRADA 

SENHORES PRESIDENTES DE CÂMARA, JOÃO NEGRÃO BELO E JOSÉ 

VITORINO. 

SENHORAS E SENHORES REPRESENTANTES DAS FORÇAS 

PARTIDÁRIAS AQUI PRESENTES,,, 

SENHORES REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES, EMPRESAS E 

COLECTIVIDADES DO CONCELHO,  

ILUSTRES CONVIDADOS,  

EXMA COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

CAROS FARENSES: 
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:::::: 

 Quero dirigir-me em primeiro lugar a todos os 

farenses que, de uma forma civilizada e verdadeira, 

participaram no acto eleitoral do passado dia 1.  

Nesta saudação envolvo de forma igual os que 

votaram e os que não votaram nesta maioria.  

Aos primeiros, agradeço a confiança e a esperança 

que em nós depositaram e que tentaremos não 

defraudar.  

Aos segundos, expresso o meu profundo respeito 

pela opção que livremente tomaram e asseguro que 

continuarei a ser o Presidente da Câmara de todos 

os farenses.  

Deixo uma palavra e um sinal de apreço 

democrático às outras forças políticas a quem os 

Farenses deram o seu voto e que estão 

representadas tanto na Assembleia Municipal 

quanto na Vereação.  

Nesta Câmara cabe todo o Concelho. Da minha 

parte, contarão sempre com colaboração e com 

vontade de acolher quer as propostas quer as 
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críticas legítimas que venham a fazer à governação, 

neste ou naquele aspecto.  

Dito isto, e antes de seguir adiante, destaco, como 

imperativo de gratidão, o legado cívico e político 

que o Município e eu próprio recebemos dos 

autarcas que hoje cessam as suas funções, quer na 

Câmara, quer na Assembleia. 

Faro tem para convosco uma dívida que será de 

difícil pagamento. 

Em nome de todo o Município, o meu muito 

obrigado! 

 

No momento de maior solenidade e que marca o 

arranque de mais um ciclo autárquico, impõe-se que 

façamos novamente uma profissão de fé em relação 

ao papel do Poder Local no desenvolvimento da 

Região e do País. 

E na verdade, acreditamos na descentralização e no 

poder autárquico, numa perspectiva de 

modernidade e de adaptação necessária à evolução 

das nossas sociedades.  
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O poder local é mais eficiente, é mais económico e é 

mais racional na utilização de recursos públicos do 

que outros poderes. 

A nossa cidade é disso demonstração. 

Basta atentar ao estado do espaço público e 

verificar a diferença entre aquilo que é jurisdição 

das autarquias (e que se mostra recuperado ou em 

vias de revitalização) … 

e aquilo que é da responsabilidade não se sabe bem 

de quem, e que vê a sua função e beleza perdidas 

num emaranhado de jurisdições. 

Por outro lado, estando mais próximo dos Cidadãos, 

o poder local sabe ouvi-los e cumpre melhor aquilo 

que é a razão de ser de qualquer poder público:  

Servir as pessoas, melhorar a sua qualidade de 

vida, atender às suas necessidades e anseios 

legítimos. 

::::: 

 E também por isso, no momento solene em que 

instalamos os órgãos autárquicos eleitos, 
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assumimos um compromisso com aqueles que 

jurámos servir. 

E esse compromisso só pode proceder se todos 

cooperarmos, dando voz à afirmação política do 

concelho. 

Sempre o dissemos, em funções ou em campanha: 

Não é, efectivamente, de partidos e de ideologias 

que estamos aqui a falar. 

Estamos a falar de Faro, do seu futuro e da defesa 

intransigente da nossa gente. 

Os eleitos deste concelho estão, assim, a assumir 

um compromisso de honra pela defesa dos que os 

elegeram. 

E isso implica fazer valer a nossa voz (a voz dos 

Farenses!) sempre que os interesses das nossas 

comunidades estejam em causa. 

Não é reivindicar, para os títulos dos jornais, ou 

para afirmar uma clivagem política de oportunidade. 

É exigir o que é nosso de direito, que é o respeito 

pelas instituições e pelos órgãos autárquicos que 
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aqui se empossam e que correspondem, afinal, ao 

mais genuíno sentimento do Povo de Faro. 

Exigimos acção. A acção que tem faltado. 

E na falta dela, exigimos meios, respeito e 

competências. 

 

Caros amigos, 

Não adianta fingir que não aconteceu: 

No último ano, o Governo tentou interferir nas 

eleições autárquicas no nosso concelho. 

De repente, as portas fecharam-se ao Presidente da 

Câmara. 

De repente, ninguém nos recebeu; nem os telefones 

atendeu. 

Ninguém respondeu às nossas missivas. 

Ora, quando se procede desta forma, não é ao 

Presidente da Câmara que se estão a fechar as 

portas – e muitos destes governantes já foram ou 

ainda são, também, autarcas. 
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O que estão a fazer é a reprimir as expectativas de 

quem aqui habita, de quem aqui trabalha, estuda e 

quer investir.  

 

Mas o tempo da turbulência eleitoral já passou…  

A temperatura vai voltar a baixar e a temperança 

deve regressar – espero que para ficar. 

O Governo pode e deve agora voltar a olhar para os 

farenses da mesma forma que olha para todos os 

outros Portugueses. 

E neste momento, surge uma nova oportunidade. 

Queremos saber, de uma vez, qual o acolhimento 

do Governo em relação à nossa proposta de 

requalificação do Cais Comercial. 

Não pretendemos ser os pais do projecto. Queremos 

que a tutela assuma de vez o que quer fazer ali: 

Se concorda com o nosso projecto; se tem outra 

solução e, se sim, qual é e quando a implementa. 

Quanto mais o tempo passa, mais são as 

oportunidades que perdemos. 
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E a Doca de Faro é o exemplo acabado (a palavra 

traduz bem o que ali se passa)… 

É o exemplo acabado da inoperância dos poderes 

públicos em face dos problemas que crescem todos 

os dias. 

A cada dia que passa, a nossa Cidade do Mar perde 

adeptos para todas as outras cidades do mar que, 

legitimamente, se estão desenvolvendo e afirmando 

na Região. 

Queremos que nos digam com o que podemos 

contar para fazermos a requalificação da Frente 

Ribeirinha. 

Do passeio ribeirinho à Doca e dali para Nascente. 

Se não o conseguem fazer, devem transferir essas 

competências para o Município, tratando de o dotar 

dos meios necessários para fazer face a anos e anos 

de desinvestimento consciente. 

Estamos disponíveis para reabrir esse dossier. 

 

::::: 



Instalação dos Órgãos Autárquicos 
 

10 
Prof. Rogério Bacalhau 
 
 

Mas, caros amigos, 

Não é do nosso relacionamento com o Governo, ou 

da falta dele, que os que nos elegeram querem 

saber. 

Nesta nova circunstância, é preciso que se diga aos 

farenses quais as prioridades a inscrever no 

mandato que agora se inicia. 

Pois bem, 

Desde logo, há um princípio sacramental que 

implementámos em 2009 e do qual não 

abdicaremos. 

O rigor nas contas e a gestão cuidadosa estão para 

ficar. 

É um património conquistado, do qual Faro não 

pode abdicar mais. É inegociável. 

Mas estão errados os que pensam que isto é uma 

opção de governação.  

Que o fazemos porque isso corresponde à nossa 

matriz ideológica. 

Não é assim. 
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As contas rigorosas e transparentes são, isso sim, o 

pressuposto, a condição, para que a governação e 

as opções estruturantes possam ser levadas a cabo. 

Claro que já não estamos como há 4 anos. De mão 

estendida, sem autonomia, a braços com uma 

dívida gigante. 

Mas ainda assim, estamos a tratar de consolidar a 

recuperação efectuada. 

Devemos então ser cautelosos e usar de bons 

princípios na gestão da Câmara.  

E um princípio magno que se recuperou em 2009 é, 

não gastar aquilo que não se tem. 

Porque, meus amigos, só com este capital de 

credibilidade e operacionalidade honramos o poder 

local e a sua capacidade de transformar o meio em 

que vivemos. 

Só assim cumpriremos, sem mais atrasos, o plano 

de requalificação de todo o espaço público – o Plano 

Faro Requalifica que irá, em 2018, para a 4ª edição. 
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E isto implica ajardinar a cidade, requalificar a Av. 

da República (do Teatro das Figuras até ao L. de S. 

Francisco) e recuperar algumas dezenas mais de 

kms de pavimento e via pedonal – na cidade e nas 

freguesias. 

Só assim, fortes e credíveis, podemos levar por 

diante o projecto que temos de erradicação das 

barreiras à mobilidade para todos os cidadãos – 

independentemente da sua condição física ou 

circunstância – e que designámos de Faro Acessível. 

Privilegiaremos os modos de transporte suaves.  

Iremos até ao fim com a revisão do PDM e a 

colocação em prática do PMT, a ferramenta que irá 

revolucionar o modo como encaramos o transporte 

no nosso concelho. 

Se assim nos mantivermos, estaremos também a 

caminho de recuperar um conjunto de edifícios 

públicos que se encontram ou devolutos, ou 

degradados: as Finanças e o quartel dos Bombeiros 

Voluntários; o antigo armazém da REFER, o 

Governo Civil e outros ainda. 
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Locais que pertencem ao imaginário dos farenses e 

que podem ser colocados outra vez, a prestar um 

serviço valioso ao nosso concelho. 

Pela afirmação turística, museológica e até pela 

conquista de melhores condições para quem 

trabalha nas velhas instalações dos Paços do 

Município. 

E esses, os nossos colaboradores, são certamente 

alguns dos que merecem que invistamos na 

melhoria das suas condições de trabalho. Por duas 

razões fundamentais. 

A 1ª porque se trata efectivamente de um 

investimento reprodutivo que repercute melhor 

assistência administrativa e melhor atendimento. 

A 2ª porque, quando caímos na indigência 

financeira, foi aos funcionários que tivemos que 

pedir uma quota-parte extraordinária de sacrifício. 

E agora há que recuperar o tempo perdido. 

Com melhoria das condições físicas de trabalho – 

meios e instalações. 
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E com capacitação – mais formação, mais 

valorização para todos. 

 

Faro conhece hoje um período luminoso. 

Há negócio, progresso e bem-estar social. É 

inegável, Faro está bem. 

Nunca tivemos a imodéstia de afirmar que isso era 

resultado único da nossa acção política, como se 

tivéssemos uma varinha de condão e pudéssemos 

transformar em 4 anos um concelho degradado, 

esquecido e sem orgulho, naquele em que hoje 

vivemos. 

O mérito a quem o tem. 

E muito dele cabe à iniciativa privada e, também, 

ao nosso vibrante associativismo.  

Aquele que atravessou um deserto, depois de a 

Câmara ter colapsado e ter feito colapsar os seus 

parceiros. 

E para ele, orientaremos uma atenção especial. 
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Já não apenas reforçando os meios a alocar mas, 

sobretudo, responsabilizando e habilitando as 

associações e fazendo delas instrumentos válidos 

das nossas políticas desportiva, cultural, juvenil e 

social. 

Não é dinheiro. É contratualizar responsabilização. 

::::: 

Outra política a merecer os meios que não pudemos 

despender nestes 4 últimos anos é a política social. 

Na cidade, nas freguesias, nas escolas, nos clubes.  

Estaremos na primeira linha de apoio às famílias 

atacadas pelo desemprego, pela pobreza e pela 

exclusão.  

É preciso reforçar a habitação social, requalificar a 

que existe e tornar os bairros sociais em locais 

dignos onde cada um deve estar, unicamente, o 

tempo de que necessita até se reabilitar, para que 

possa dar lugar a quem mais precisa. 

É preciso desenvolver a nossa rede social e 

trabalhar com as Juntas de Freguesia. 
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Vamos levar por diante o desígnio que aqui 

afirmámos há 4 anos: Faro, não terá futuro 

enquanto não proporcionar dignidade e bem-estar a 

todos os que aqui habitam.  

E isso inclui também os animais de companhia, cujo 

estatuto se encontra muito justamente valorizado 

no nosso actual ordenamento jurídico. 

Somos contra os depósitos de animais, sem 

esperança e sem humanismo. 

E por isso vamos mesmo avançar com o nosso 

Centro de Recolha Oficial (está em orçamento). 

Somos contra os espectáculos de diversão, feitos à 

custa do sofrimento animal. 

E vamos continuar a investir no Movimento Animal, 

que envolve associações e também profissionais de 

saúde animal, nem sempre devidamente 

valorizados. 

 

Se algo cresceu apreciavelmente nestes 4 últimos 

anos, foi a notoriedade da Marca Faro. 
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Hoje somos vistos, lidos, ouvidos, comentados e 

tweetados em quase todo o Mundo. 

E isso repercute progresso, desenvolvimento para 

todos. 

Não podemos, pois, parar.  

Agora que conseguimos patamares de excelência 

turística, cultural e de animação, não podemos 

parar. 

Devemos continuar a reforçar a nossa marca, em 

articulação com as forças vivas da região.  

Com uma atenção especial à nossa academia, que 

já é parte integrante da nossa marca e que tantos 

mundos nos pode abrir.  

Vamos por aí, também com os nossos eventos, 

qualificando o espaço comum e continuando a fazer 

chegar ao mundo as boas notícias do que aqui 

acontece. 

E se tudo correr como esperamos, dentro de algum 

tempo teremos, provavelmente anunciada neste 
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mesmo Teatro, a extraordinária notícia de sermos 

mesmo a Capital Europeia da Cultura 2027. 

Conto com todos os contributos, de todos os 

quadrantes – públicos, privados e associativos. 

Para levarmos de vencida este desígnio que nos 

propusemos, desde que o nosso saudoso Director, 

Joaquim Guerreiro, nos fez acreditar que assim 

poderia ser. 

Fiéis ao seu pensamento criador e honrando o seu 

legado, é justo que aqui no “seu” / “nosso” teatro 

proclamemos a força inabalável que nos 

impulsionará rumo ao objectivo. 

 

::::: 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Estes são alguns dos propósitos da missão que hoje 

recomeça.  

Estamos disponíveis para o exercício democrático, 

para sermos escrutinados, fiscalizados e 
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incentivados, nas diversas sedes do exercício das 

funções autárquicas. 

Com o concurso de todos, estou convicto de que 

daqui por 4 anos, Faro será um concelho ainda mais 

bonito, mais moderno e apreciado dentro e fora das 

nossas fronteiras.  

Esse reconhecimento não é um fim em si mesmo.  

É apenas a garantia de que todos os que aqui vivem 

serão mais felizes, em bases de prosperidade, 

justiça, qualidade ambiental e solidariedade para 

todos. 

Esse é, afinal, o objectivo de todos nós. 

Viva Faro! Muito obrigado. 


