
Faro, 22/8/2018, 
 
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, 
 
Venho, por este meio, apresentar a V/ Ex.a duas reclamações que dois munícipes me fizeram 
chegar, na qualidade de membro da Assembleia Municipal.  
Informei cada um dos referidos munícipes que faria seguir a respetiva reclamação para a CMF, 
a fim de que fossem tomadas as medidas julgadas necessárias. 
Uma das reclamações é sobre o mau estado do passadiço de madeira, da zona nascente da 
Praia de Faro.  
Passo a transcrever a parte que interessa do mail que recebi, no qual o munícipe sugere a 
hipótese de “(...) questionar o assunto no poder local, mesmo que a responsabilidade da 
manutenção nada tenha a ver com o mesmo.  
Tirei meia dúzia de fotos ao passadiço, pois tenho reparado na sua degradação de há uns anos 
a esta parte e até já presenciei, o ano passado, a queda de uma turista no mesmo. 
Os moradores têm feito reparações artesanais, até com portas velhas, mas a insegurança do 
mesmo vai-se agravando. 
Claro que os motociclos dos moradores aceleram a degradação, mas também é óbvio que eles 
necessitam de circular com os mesmos para o seu dia-a-dia e estão, corretamente na minha 
opinião, autorizados a isso.” 
 
A outra reclamação refere-se a um alegado abuso de ocupação do espaço público (passeios e 
ruas) por parte de algumas esplanadas da Cidade. 
Passo também a transcrever a parte referente à reclamação propriamente dita: 
 
“Seguem algumas imagens de situações que, regularizadas ou não, inviabilizam uma 
minimamente cómoda circulação de peões, ainda sem sem considerar carrinhos de bebé, 
cadeiras de rodas e outros. 
Não identifiquei todos os restaurantes ou cafés, pois não se trata de um trabalho de 
fiscalização, apesar de, provavelmente, ser exactamente o que faz falta. (...) Julgo que a 
questão das esplanadas de Verão pode ser colocada pelo BE com duas perspectivas: a do 
"descuido" com o cumprimento de normas de segurança e de comodidade das pessoas é a da 
ganância turística - outro caso maior, é, julgo, o pulular de hostels sem controlo camarário - 
que tudo justifica, incluindo os direitos dos munícipes.” 
 
 
Anexo as fotos correspondentes às reclamações em apreço. 
  
Obrigado pela atenção. 
Os meus melhores cumprimentos, 
Augusto Taveira – membro do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Faro 
 


