Junta de Freguesia de Quarteira

Parabéns

Quarteira!
São 100 anos de Freguesia e 17 como Cidade. Para as comemorações que
unem passado e presente, Quarteira veste-se a rigor para homenagear a
História e brindar com alegria aos dias de um promissor futuro. Residentes
e visitantes são convidados a participarem nos festejos e na vida que
ganha este ano mais ritmo, mais projetos, mais obras feitas e um infindável
leque de razões para acreditar e apostar nesta terra de gentes únicas,
moldadas pela força da terra e do mar.

Seja feliz em Quarteira!

• EDITORIAL

• DIA DA CIDADE

A importância
da nossa História
Caros conterrâneos
É com profunda alegria que me junto a todos Vós nas comemorações do Centenário da Freguesia de Quarteira.
Celebrar a nossa História é um dos motivos que mais orgulho nos pode proporcionar, pois é este ato singelo
que nos permite homenagear todos os que fizeram desta a ilustre freguesia onde vivemos hoje com qualidade,
segurança e muita esperança no amanhã.
Sei que estamos juntos nos festejos que marcam este ano das nossas vidas, mas sei que também posso contar
convosco para dar continuidade a um projeto assente num objetivo que já é irreversível: continuar a fazer crescer
a freguesia de Quarteira. Para nós e para quem se deixar conquistar pela extraordinária cidade onde tivemos o
privilégio de nascer.
No Boletim que lhe oferecemos este mês selecionámos apenas alguns momentos e projetos inseridos no vasto
trabalho já feito em prol da nossa terra. Porque neste ano de comemorações, que incluíram também os festejos
do 17º aniversário da Cidade de Quarteira, há certamente marcos que ficarão na História.
Novo Parque de Merendas também recebe festas de aniversário

Parabéns a todos Vós!

Parques de merendas e fitness são
nova atração no jardim S. Pedro do Mar

O vosso presidente

Telmo Pinto

Novos equipamentos promovem
utilização deste espaço de
excelência.

Telmo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira

• 1º CENTENÁRIO

Quarteira vista por duas gerações
As comemorações do Centenário da Freguesia de Quarteira integram o maior programa de atividades já realizado na cidade A importância da data e do seu
significado para a população justificam o investimento feito pela Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira que desta forma marcam também
a História e as estórias de quem elegeu esta cidade como sua.
E é na riqueza das estórias que se fez e se faz a História desta Freguesia que, nos últimos três anos, tem alcançado um maior e reconhecido protagonismo
a nível nacional e internacional. Resultado de um projeto autárquico apostado nas pessoas e na sua qualidade de vida. Para percebermos as diferenças entre
o passado e o presente de Quarteira, reunimos duas gerações que falam de ontem e do agora. Mas ambas com o mesmo fio condutor: o amor a esta terra.

Dionísio Cravo

Rita Leonardo

79 Anos

17 Anos

Primeiro eleitor inscrito
em Quarteira

Estudante residente
em Quarteira

“Não há comparação entre o que era e o que é Quarteira. Por exemplo, no meu
tempo de miúdo não havia restaurantes nem estradas, só caminhos cheios de
pitas onde brincávamos à força toda. Lembro-me que o mar estava muito
distanciado do povo. Das construções mais próximas da costa, onde é agora
a praça, demorava-mos quase meia hora a pé até ao mar. Só havia dois táxis
e aparecia uma camioneta de vez em quando vinda de Loulé. Quando casei
em 1957, foram cinco automóveis e já foi considerado um grande casamento.
Dois anos depois fui morar para a Quinta de Quarteira, hoje Vilamoura, onde
cheguei a ser feitor na altura dos ’Fialhos’. Aliás, o primeiro habitante natural
de Vilamoura é a minha filha mais nova, nascida em 1965, na Estalagem da
Cegonha. Na altura da emigração tive hipótese de ir para África, ofereciamme um bom ordenado, mas nunca fui pois sentia-me bem aqui. Trabalhei
na Lusotur desde 1959 até à reforma pelo que assisti ao seu crescimento.
Sempre fui feliz aqui e considero esta terra muito boa para os meus três filhos
e os meus netos. Tanto que vivem cá todos.“
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“Desde pequena que vivo em Quarteira e acho que esta é uma cidade com um
ritmo muito calmo, onde apetece sair para passear, devido ao ótimo clima. É uma
cidade boa para se viver, mas tenho pena de só poder aproveitá-la inteiramente
quando estou de férias. Talvez por ser uma cidade pequena, Quarteira distinguese pelos seus habitantes. É raro sairmos à rua sem termos de cumprimentar
alguém, o que nos dá uma sensação mais familiar. O que também a torna
especial são os diferentes eventos como os festivais de música, feiras e provas
desportivas, entre outros. Pode ser apenas mais uma praia para os de fora, mas
é especial para quem cá vive, tendo-se desenvolvido bastante nos últimos anos.
Quero sair de Quarteira para prosseguir os estudos, mas continuarei a visitar
família e amigos. Não sei se voltarei a viver cá permanentemente, mas pareceme ser uma boa terra para passar parte da minha reforma. A praia é sem dúvida
uma das melhores na costa algarvia. Adoro dar o primeiro mergulho do ano em
março ou abril. Como adolescente, sinto que Quarteira podia ser ainda melhor
aproveitada pelos jovens se tivessem mais tempo.”

Foi um programa à altura dos elevados padrões de
qualidade que classificam a Freguesia. As comemorações
do Dia da Cidade de Quarteira, realizadas a 13 de maio,
incluíram sessões oficiais e várias iniciativas de caráter
social, cultural e educativo. Ponto forte das celebrações foi
também a inauguração de diversas obras importantes para a
comunidade residente e para visitantes.
Num dos locais simbólicos das celebrações, o Jardim S.
Pedro do Mar, foram inaugurados dois equipamentos no
âmbito do projeto de requalificação urbanística daquele
espaço: o Parque de Fitness ao Ar Livre e o Parque de
Merendas.
Nove conjuntos de mesa e dois bancos foram instalados
na zona norte do jardim, formando uma área apelativa para
merendas e festas de aniversário ao ar livre, à sombra dos
pinheiros mansos já existentes.

Elisabete
Madeira

A segunda nova atracão do jardim, o Parque de Fitness
ao Ar Livre, é composto por seis equipamentos num total
de nove máquinas diversificadas de treino, distribuídas
de forma a criar um circuito em volta do parque infantil,
permitindo assim a vigilância das crianças que brincam no
local. De acordo com o Presidente da Junta de Freguesia de
Quarteira, Telmo Pinto, o novo Parque de Fitness permite aos
praticantes desta modalidade optarem por mais um espaço
alternativo ao já existente no calçadão, ao mesmo tempo
que contribuiu para a qualificação da vivência do jardim.
No mesmo recinto foram ainda instalados dois bebedouros,
um dos quais destinado a animais. O novo equipamento,
próximo ao circuito de fitness, permite assim que, tanto os
utilizadores do parque como os respetivos cães, tenham
acesso ao consumo de água, facilitando assim a sua
permanência no local.
Telmo Pinto refere ainda que um dos objetivos do projeto de
requalificação urbanística do Jardim S. Pedro do Mar visou
diversificar a sua atratividade e intensificar o uso de um dos
poucos espaços verdes de excelência da cidade.

Rosa Rei
42 Anos

44 Anos

“Este jardim é um local fantástico, onde venho
diariamente com a minha cadela Gótica. Gosto
muito dos bebedouros para pessoas e cães,
embora devessem estar à sombra. Utilizo pouco
as máquinas de fitness, mas a minha mãe que tem
70 anos utiliza muito. Gostamos muito de vir aqui
porque sinto que é um espaço para nós, os locais.
Já utilizei as mesas de merendas mas para fazer
arte da empreita. O parque tem muita vida, relva,
sombra e dispensadores com sacos para recolha
dos dejetos caninos e é bem frequentado.”

AUTARCAS HOMENAGEADOS - Dezoito
ex-presidentes da Junta de Freguesia de
Quarteira foram homenageados com o ‘Prémio
de Mérito’ durante uma sessão da Assembleia
de Freguesia, comemorativa do Dia da Cidade
e enquadrada no Centenário da Freguesia.
A sessão decorreu no auditório do Centro
Autárquico onde foi feita também a entrega dos
Prémios de Reconhecimento do Mérito Escolar
aos alunos que frequentaram o 9º e 12º anos.

“Acho que o espaço foi muito bem reaproveitado
porque, talvez devido ao facto de estar um pouco
escondido, este jardim não tinha tanta afluência
como outros. Agora, com esta requalificação, irá
certamente ser mais procurado pelas pessoas,
para puderem vir em família, merendar, fazer um
bocadinho de desporto e aproveitar o espaço verde
e as sombras. Está muito bom.”

COMISSÃO DE HONRA - As comemorações do
Centenário da Freguesia de Quarteira decorrem até
ao final deste ano sob a orientação de uma Comissão
de Honra composta por Luísa Pontes (presidente),
Telmo Pinto, Gilberta Alambre, Hélder Rita, Isidoro
Correia, João Soares, João Felizardo, Luís Guedes,
João Carlos Santos e Isolete Correia. A comissão inclui
ainda representantes da Paróquia, da Vilamoura World
e do Colégio Internacional de Vilamoura. Presentes
na apresentação do programa comemorativo do
Centenário da Freguesia, os elementos da comissão
receberam durante a cerimónia uma lembrança alusiva
à efeméride.
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Escultura foi inaugurada no Dia da Cidade

Escultura homenageia tradições seculares
Nova via faz ligação da Avenida Sá Carneiro à Fonte Santa

Avenida Fonte Santa melhora segurança rodoviária
Mais uma obra estruturante para Quarteira.
É uma das obras estruturantes para a Freguesia e foi inaugurada com pompa no Dia da
Cidade de Quarteira. A construção do prolongamento da Avenida Sá Carneiro à Fonte
Santa permitiu melhorar a segurança rodoviária nesta via e tornou este percurso muito mais
aprazível. Denominada Avenida da Fonte Santa, a toponímia da nova ligação foi inaugurada
no Dia da Cidade pelos presidentes da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia
de Quarteira, respetivamente, Vítor Aleixo e Telmo Pinto.

O autarca de Quarteira realça a propósito o investimento feito nos últimos três anos pelo
atual executivo da Câmara de Loulé nesta freguesia, que permitiu reestruturar importantes
vias rodoviárias e embelezar as principais entradas da cidade.
“Bons acessos e boas vias rodoviárias são um forte contributo para o desenvolvimento
social e económico de uma freguesia e Quarteira já merecia esta atenção por parte da
Câmara de Loulé”, frisa Telmo Pinto.

Monumento foi idealizado
pela Junta de Freguesia
de Quarteira.
É um dos principais ícones da pesca tradicional e da
famosa gastronomia de Quarteira. A Junta de Freguesia
(JF) transformou-o em símbolo e a sua inauguração marcou
um momento especial das comemorações alusivas ao Dia
da Cidade.

Da autoria de Carlos de Oliveira Correia, a escultura feita de
aço ergue-se agora na Rotunda do Polvo para surpreender
quem passa na avenida Carlos Mota Pinto.
“Optámos por um símbolo da nossa pesca, pois não
podemos esquecer as fortes tradições piscatórias de
Quarteira e também a influência desta atividade na
economia local. Para além disso o polvo é um dos
elementos gastronómicos que mais fama dá à nossa
cozinha regional e estará sempre ligado aos hábitos e

costumes da nossa terra”, sublinha o Presidente da JF
de Quarteira, Telmo Pinto. A inauguração do monumento
escultórico na Rotunda do Polvo contou com a presença de
Telmo Pinto e do Presidente da Câmara Municipal de Loulé,
Vitor Aleixo, bem como de Francisco Amaral, Presidente
da Câmara Municipal de Castro Marim, concelho de onde
é natural o artista Carlos de Oliveira Correia que também
participou na cerimónia.

TALENTOS DA ACADEMIA - Momentos de alegria
e orgulho foram vividos durante a inauguração da
exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos
da Academia do Saber que também participaram
nos festejos. Instalada numa tenda em frente à
Praça do Mar, a mostra reuniu peças produzidas
no âmbito dos módulos de Bordados, Renda de
Bilros, Costura, Manualidades e Pintura, Português
para Estrangeiros e qualidade de Vida e Bem-Estar.
O mesmo espaço recebeu ainda uma aula de Yoga
do Riso aberta ao público, enquanto no auditório
do Centro Autárquico, foi apresentado o livro digital
‘Memórias de Quarteira-Testemunhos’ elaborado
no módulo de Introdução à Informática e realizada
uma tertúlia pelos alunos de História Local.

DINO D’SANTIAGO - As comemorações do Dia
da Cidade de Quarteira não podiam encerrar
de melhor forma. O concerto com o cantor
quarteirense de ascendência cabo-verdiana, Dino
D’Santiago encheu a Praça do Mar de gente de
todas as idades que aproveitaram para rever em
palco um dos mais famosos artistas da atualidade.
Uma noite memorável para os fãs deste compositor
e intérprete que continua fiel às origens e à terra
que o viu crescer.

José Manuel
Guerreiro
66 Anos

Residente
em Quarteira

PASSEIO DAS DUNAS - O Primeiro-Ministro António Costa presidiu à inauguração de uma
das obras mais emblemáticas construída nos últimos tempos na Freguesia de Quarteira. O
Passeio das Dunas, que representou um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros,
permitiu requalificar a frente-mar da cidade e consiste na primeira parte de um projeto que
integrará ainda uma segunda fase entre frente do Casino e a Marina de Vilamoura e uma
terceira fase entre a Rua da Armação e o início da avenida Infante de Sagres, integrando a
construção do edifício do Mercado de Quarteira.
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“Não sendo talvez a obra mais aconselhável, o Passeio das Dunas
trouxe claramente muitos benefícios a Quarteira, em todos os
sentidos. Faz-nos esquecer a ‘vala real’, que era uma tristeza sem
igual e a cada novo dia o passeio das dunas traz-nos mais alegria.
Mas acho que fazia falta uma passagem para peões à entrada,
porque as pessoas não tem espaço para passar e ficam sempre à
espera que os carros parem…”

RETRATOS DE QUARTEIRA - O fotógrafo Nuno
Graça e o biólogo José Ramos juntaram-se
para contar estórias da freguesia. Na exposição
fotográfica ‘Quarteira, a vida sussurrada na
passagem do tempo’ reuniram um vasto espólio
de imagens que retratam o quotidiano da cidade
durante as últimas décadas. Inaugurada no
âmbito das comemorações do Dia da Cidade e do
Centenário da Freguesia, a mostra levou centenas
de visitantes à Galeria de Arte da Praça do Mar, em
Quarteira, onde esteve patente até 2 de julho.

5
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Praça na rua da Madrugada
livre de carros
Intervenção criou novo espaço de lazer na cidade.
A pequena praça entre as ruas da Madrugada e de Quarteira é agora um espaço convidativo
e arejado. A intervenção efetuada no local permitiu devolver as condições de permanência
reclamada pelos moradores que pretendiam usufruir desta zona de lazer.
Realizada pela Junta de Freguesia (JF) de Quarteira ao abrigo de um contrato programa
com a Câmara Municipal de Loulé, a obra consistiu na colocação de mobiliário urbano
naquele recinto pedonal, de forma a condicionar o atravessamento e a circulação de
veículos no local.
“Recebíamos constantemente reclamações de moradores incomodados com a ocupação
irregular da praça, nomeadamente o estacionamento abusivo num local vocacionado para
o lazer, pelo que se impunha uma solução urgente” refere o Presidente da JF, Telmo Pinto,
realçando o esforço que tem sido desenvolvido pela autarquia no sentido de reorganizar e
melhorar o espaço público na cidade.
No âmbito da intervenção foram colocados pilaretes e bancos na praça entre as duas ruas
onde predominam prédios de habitação, impedindo assim o acesso a veículos rodoviários.
O espaço oferece agora condições para crianças e adultos usufruírem de momentos ao ar
livre com mais segurança e conforto nesta zona urbana.
Rua do Almargem com nova imagem devido à pavimentação

Ruas Foz do Almargem e Vasco da Gama mais seguras

Colocação de bancos tornou espaço mais convidativo

Circulação rodoviária e de peões melhorada
com mais duas obras.
Quem visitar agora a Praia do Almargem vai reparar na diferença. A rua que dá acesso
àquela zona balnear está agora pavimentada, proporcionando melhores condições de
segurança e uma imagem mais atrativa do percurso.
Concretizada no âmbito do projeto de reestruturação da rede viária na Freguesia, a obra de
pavimentação da rua Foz do Almargem, da responsabilidade da Câmara Municipal (CM) de
Loulé, teve um custo de cerca de 84 mil euros. Com uma extensão de 750 metros, abrange
o troço entre a estrada de ligação de Quarteira a Almancil até ao parque de campismo,
passando pelo acesso ao bloco habitacional ‘Condomínio Almargem’.
A empreitada foi complementada com trabalhos de tapamento de buracos, compactação e
reperfilamento, intervenção que esteve a cargo da Junta de Freguesia de Quarteira.

Mais segurança
na rua Vasco da Gama
No centro da cidade, a diferença nota-se na rua Vasco da Gama, onde foi criada uma
passadeira sobrelevada que, para além de aumentar a segurança de peões, permite
reforçar a ligação entre ambos os lados desta via pedonal.
A nova passadeira, com a configuração de lomba para garantir o efeito redutor de velocidade
dos veículos automóveis, terá em breve um sistema de sinalização com iluminação LED
reforçando assim também a segurança rodoviária.
Construída em calçada de forma a dar continuidade à via pedonal, esta passagem para
peões permitirá dinamizar a circulação e o comércio nesta zona da rua Vasco da Gama.
Orçada em cerca de 32 mil euros, a obra é também da responsabilidade da CM de Loulé.
Passadeira liga rua Vasco da Gama e aumenta segurança nesta via pedonal

Novo passeio na Avenida de Ceuta
A obra era reclamada e a Junta de Freguesia (JF) de Quarteira concretizou-a. O troço de
passeio na Avenida de Ceuta, entre as rotundas com as avenidas Dr. Francisco Sá Carneiro
e Papa Francisco, já foi executado.
O novo troço tem uma largura que permite a fácil circulação de cadeiras de rodas, atingindo
uma dimensão que excede o mínimo exigido pela legislação em vigor. A empreitada visou
o calcetamento de toda zona, que foi delimitada por lancis, sendo preservadas as árvores
e o canteiro existentes.
De acordo com a JF de Quarteira, esta intervenção era imprescindível tendo em conta que
o referido troço, anteriormente em terra batida, representava sérios riscos para a segurança
de peões devido à irregularidade do piso, onde era frequente a acumulação de águas da
chuva e de pó.
Novo passeio permite circulação de cadeiras de rodas
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António Ruaz oferece réplica do Forte Novo à Junta
É um artista da terra, inspirado por um dos produtos mais
nobres da região e do País: a cortiça. António Ruaz, 69
anos, reformado da profissão de barman, descobriu há
pouco mais de nove meses um talento inesperado. Desde
então, das suas mãos nascem reproduções perfeitas de
vários monumentos e edifícios, alguns históricos como
a do Forte Novo que ofereceu recentemente à Junta de
Freguesia de Quarteira.
O autor pretendeu assim homenagear a freguesia onde
reside há 25 anos, assinalando as comemorações do seu
primeiro centenário.
“Gosto de Quarteira e gosto da Junta, por isso decidi fazer
algo que fosse simbólico, para oferecer à autarquia. Já me
tinham falado do Forte Novo e pensei que seria o mais
adequado”, explica António Ruaz, referindo-se à escultura

do antigo monumento militar que há algumas décadas
cedeu à força da erosão da falésia de onde parecia vigiar
o oceano.
Depois de cumprido este objetivo, António Ruaz tem
agora outro projeto em mente e só espera pela melhor
oportunidade para lhe dar forma com as mãos: a réplica do
castelo de Beja, monumento que guarda no coração desde
criança. “Nasci próximo do castelo e costumava brincar
junto às muralhas” recorda.
Memórias de uma qualquer ambição que o levasse a
ingressar pelos caminhos da arte é que António Ruaz não
traz da infância. “Nunca pensei ter jeito para isto”, confessa.
Talvez o ‘jeito’ aguardasse também pelo melhor momento.
O dia em que, para aproveitar as rolhas de cortiça que
guardara durante a vida de barman, fez uma miniatura

O autor quis homenagear a Freguesia com esta peça emblemática

do monte alentejano onde vivia uma avó na, aldeia de
Brinches, Serpa. “Gostei tanto que decidi fazer um maior.
E tomei-lhe o gosto”.
Desde que encetou esta aventura o artesão já esculpiu
várias dezenas de peças, entre as quais um farol, um
moinho e uma casa algarvia entre outros elementos a uma
escala ‘livre’ mas com verdadeiro rigor.
Para as suas produções conta com infinita criatividade e
prodigiosa imaginação, mas também com o entusiasmo
da companheira e a colaboração dos restaurantes da
Freguesia que lhe oferecem as rolhas de cortiça. As suas
mãos continuarão a dar conta do sonho.
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Santos Populares:
Quarteira faz a maior
festa do Algarve
Coreografias originais e alegria de
figurantes dão beleza ao desfile das
marchas.
São centenas a marchar e milhares a assistir. Os desfiles de celebração
dos Santos Populares em Quarteira repetiram o êxito e a alegria que
fazem desta a maior festa tradicional do Algarve.
As noites de 13, 23 e 28 de junho encheram de cor o calçadão da
cidade, onde sete marchas representativas de várias ruas da cidade
apresentaram uma riqueza inigualável em matéria de figurinos,
coreografias e ritmos inspirados em temáticas da pesca e do mar.
Participaram este ano na homenagem a Santo António, São Pedro e
São João, os grupos Fundação António Aleixo, Florinhas de Quarteira,
Rua Vasco da Gama, Rua Gago Coutinho, Rua do Outeiro, Grupo
Poeta Pardal e Rua da Cabine.

Residentes e turistas participaram nos festejos

Dia do Pescador recria tradições seculares
Festa foi dedicada aos petiscos
regionais que deliciaram residentes
e visitantes.
Três dias de muita animação, gastronomia regional e
recriação de tradições ligadas ao mar. Os festejos integrados
no Dia do Pescador, em Quarteira, trouxeram mais uma vez à
cidade milhares de visitantes que se juntaram aos residentes
para aproveitar um programa recheado de sabores e muita
alegria.

Dedicadas ao tema ‘Petiscos do Pescador’, os festejos
decorreram de 29 a 31 de maio, na Praça do Mar, onde
as noites se encheram de fado e música com o projeto
Domingos & Amigos. A festa decoreu num cenário
ilustrado pelo ambiente marítimo, onde não faltaram
apontamentos teatrais a fazer lembrar tempos antigos
da faina, interpretados pelos elementos do Cantinho da
Amizade junto à Galeria de Arte. Durante os três dias houve
tempo e lugar para a sempre esperada lavada, antiga arte
de arrastar para terra que proporciona sempre momentos
inesquecíveis de colaboração e alegria na Praia de Quarteira.

À semelhança dos anos anteriores, participaram na iniciativa
várias dezenas de pessoas, incluindo muitos turistas de
férias na região. Realizada em parceria pela Quarpesca
– Associação de Armadores Pescadores de Quarteira,
Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de
Quarteira, a festa de homenagem aos pescadores constituiu
mais uma oportunidade para descobrir deliciosos petiscos
confecionados pelas famílias locais, especialmente os pratos
à base do sempre apetitoso peixe fresco capturado na
costa algarvia. Os festejos encerraram com um espetáculo
de Augusto Canário e Amigos na Praça do Mar.

Para o êxito desta festa tradicional que estimula o espírito de
competição e a criatividade, contribuiu mais uma vez o empenho de
dezenas das centenas de figurantes, coreógrafos, maquilhadores,
figurinistas e costureiras, entre outros colaboradores.
As festas foram organizadas pela Câmara Municipal de Loulé e
Junta de Freguesia de Quarteira em parceria com a APROMAR –
Associação Promotora das Marchas Populares.
Av. Infante Sagres encheu-se mais uma vez de muita cor, imaginação e alegria

Evento é o maior do género a sul do País

DIA DA CRIANÇA - Várias dezenas de crianças participaram este ano nas
atividades organizadas pela Junta de Freguesia de Quarteira na zona do
calçadão nascente. O dia foi preenchido com vários ateliers de manualidades,
muita brincadeira num insuflável gigante e forte entusiasmo pela aquisição
de novos conhecimentos no âmbito da ação de sensibilização de prevenção
rodoviária, realizada numa mini pista da Guarda Nacional Republicana.

GALA - Celebraram o final do ano letivo mas também a criação de novos laços
de amizade. Alunos e professores da Academia do Saber, projeto lançado este
ano no âmbito de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Quarteira e a
Associação Sócio-Cultural de Quarteira, reuniram-se no dia 19 de junho, no
Centro Autárquico, para uma gala de encerramento das atividades. A emoção
marcou a cerimónia que integrou a entrega de certificados de agradecimento
aos professores e de participação aos alunos, seguida de lanche e baile com
o artista José Pasadinhas.

Feira de Antiguidade conquista cada vez mais visitantes
É realizada no primeiro sábado de cada mês e já representa uma importante atração na cidade. A Feira de Antiguidades e
Velharias de Quarteira tem vindo a conquistar participantes e visitantes que encontram neste espaço, respetivamente, uma
oportunidade de lucro e de aquisição de artigos a preços mais acessíveis.
Organizada desde 2014 pela Junta de Freguesia de Quarteira, a iniciativa instalada mensalmente no Mercado da Fruta
cumpre todas as regras impostas a esta atividade, pelo que tem merecido ótimas críticas por parte de vendedores e
consumidores.
Iniciativa atrai cada vez mais vendedores e visitantes
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Turismo da natureza é oferta
promissora para futuro do Algarve
Realizada no mais recente pólo de atracão de Quarteira, o Passeio das Dunas, a segunda
edição da Algarve Nature Week atraiu à cidade dezenas de expositores e milhares de
visitantes. Presente no evento esteve também o Primeiro-Ministro António Costa que
realçou a importância deste setor para a criação de mais e melhor emprego na região.
Realizada entre os dias 13 a 22 de maio, a Algarve Nature Week proporcionou o contacto
direto entre população e empresas do setor, através de múltiplas atividades ao ar livre,
nomeadamente caminhadas, mergulho, observação de aves e de cetáceos, a par de
diversos passeios de barco, aéreos, de bicicleta e a cavalo
Durante a sua visita ao local do evento António Costa considerou que a proteção da
natureza constitui um investimento no futuro da região algarvia, pois a diversificação da
oferta poderá alargar a época turística aos doze meses por ano garantindo assim menos
emprego sazonal.
Promovida pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Câmara Municipal de
Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira, a segunda edição da Algarve Nature Week,
evento único do género no sul do País, visou precisamente diversificar a oferta e impulsionar
o turismo de natureza na região algarvia.

CRIATIVIDADE - ‘Canteiros com Flores de Papel’ foi tema para a exposição de
rua realizada pelos elementos do Cantinho da Amizade. Inaugurada no âmbito
das comemorações do 17º aniversário da Cidade de Quarteira, a iniciativa
revelou talentos e a força da união que liga as várias dezenas de pessoas que
se reúnem neste projeto social apoiado pela Junta de Freguesia de Quarteira.
Os belos tapetes coloridos decoraram durante vários dias a baixa urbana junto
ao Centro Autárquico.
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• ATIVIDADES

Desporto entre o mar e o campo
Um excelente clima, boas infraestruturas e o forte dinamismo de clubes, grupos
e associações da freguesia proporcionam um vasto programa desportivo ao
longo de todo o ano em Quarteira.
Promovidas com o apoio da Junta de Freguesia (JF), são várias as iniciativas
profissionais e amadoras que merecem o aplauso e a forte participação de
atletas de todas as idades, nacionais e estrangeiros, que procuram a cidade
para a organização de eventos e a prática regular de diversas modalidades
desportivas.
De acordo com o Presidente da JF, Telmo Pinto, Quarteira é uma freguesia
apta para o desporto que atinge uma expressão cada vez maior no panorama
nacional e internacional.
Das competições náuticas às iniciativas que envolvem os participantes com a
natureza ou em provas de resistência, passando pelo atletismo e os vários jogos
de bola, são inúmeras as atrações que conquistam cada vez mais adeptos para
o desporto e para Quarteira.

Cortina de plantas e árvores embeleza
praia Rosa Branca
Projeto da Junta de Freguesia transforma zona
balnear de eleição em Quarteira.
Dignificar a cidade e a sua imagem enquanto zona residencial e como destino turístico
é o objetivo do projeto de criação de uma cortina arbórea que irá proporcionar um novo
enquadramento paisagístico ao edifício da Docapesca, na praia Rosa Branca, em Quarteira.
Trata-se, segundo o Presidente da Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, Telmo Pinto, de
uma intervenção que já se impunha há muito tempo, tendo em conta a necessidade de
requalificar uma zona balnear de eleição.
“As grandes obras são muito importantes para Quarteira mas não podemos descurar
aspetos que contribuem de forma decisiva para uma realidade global que se quer para

PRAIA FIT - Até setembro a festa desportiva é na areia. Numa iniciativa conjunta
da Junta de Freguesia de Quarteira e do Quarteira Beach Sports, a praia
Rosa Branca enche-se de emoção com a realização dos torneios de futebol,
futevólei,voleibol, andebol e ténis. Várias dezenas de atletas participam neste
evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, repetindo o êxito
alcançado na edição do ano passado.

Nova vegetação e árvores vão embelezar zona balnear

a nossa Freguesia. Há intervenções que, sendo mais pequenas, têm grande influência na
excelente qualidade de vida e de oferta turística que ambicionamos”, frisa Telmo Pinto.
A obra, que já está em curso, inclui a identificação, remoção e substituição de vegetação
invasora por plantas autóctones de duna, com vista à fixação da areia e fomentação da
biodiversidade local. Para o efeito será feito o enchimento de caldeiras com terra vegetal e
plantadas ainda 11 árvores.
No âmbito do projeto da responsabilidade da JF de Quarteira, será definida a área de
circulação no espaço balnear e instalada uma vedação em corda com vista à limitação de
acesso ao local onde será colocada também sinalética própria.

Prova internacional é uma das mais importantes a nível mundial

Optimist World Championship
projeta Vilamoura
Cerca de 400 atletas participaram na edição deste ano do Optimist World Championship,
a maior competição mundial de vela para a classe de iniciação, que decorreu entre 26 de
junho e 4 de Julho, em Vilamoura.
Com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, os atletas oriundos de cerca de 60
países, fizeram deste o maior evento do género com o maior número de nacionalidades a
nível mundial.
O presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, destaca a importância da
realização desta prova em Vilamoura, pois confirma as excelentes condições oferecidas
pela região à prática desta modalidade.
“Tendo em conta a forte projeção internacional da prova, trata-se de uma ótima
oportunidade de promoção da nossa região como destino com fortes aptidões para o
turismo do desporto”, observa o autarca.
Organizada pelo Clube Internacional da Marina de Vilamoura, a prova contou com o apoio
da Associação Portuguesa da Classe Optimist, sob a autoridade da International Optimist
Dinghy Association.

PROVA ECOLÓGICA - Integrou o programa de atividades da Algarve Nature
Week e repetiu o êxito da primeira edição. A 2ª Eco Meia Maratona de Vilamoura,
realizada no dia 17 de maio, contou com várias dezenas de participantes que
percorreram o tradicional percurso de 21,097 metros. Com partida no Passeio
das Dunas, onde também teve início uma Mini Maratona com 12,3 km de
distância, a prova aliou mais uma vez o desporto à natureza, dando especial
ênfase à questão ecológica. Realizada em diversos cenários como a Marina, a
falésia, a Ribeira de Quarteira, greens e jardins de Vilamoura, a prova integrou
a ‘Kids Maratona - Vamos Brincar ao Atletismo’, com o objetivo de promover a
modalidade junto dos mais jovens e integrá-los no evento.

Manuel
Guerreiro

Maria Otília
Dias Marques

65 Anos

68 Anos

Rua Vasco da Gama com mais conforto

Comerciante

Residente

Fitness Challenge anima calçadão

A rua Vasco da Gama, uma das artérias mais ‘sociais’ da cidade, tem merecido especial
atenção por parte da Junta de Freguesia. A última intervenção visou a instalação de sete
bancos na zona norte, que proporcionam agora mais condições para o usufruto desta zona
urbana.
A renovação do mobiliário urbano nesta rua que concentra forte movimento comercial
incluiu ainda a instalação de mais dois bancos em frente à igreja N. Sra. da Conceição, no
interior dos quais, à semelhança do efetuado nos restantes sete, foram aplicados vasos
com oliveiras e plantas ornamentais.

“De um a dez a minha nota é nove no
que diz respeito às melhorias feitas
nesta rua. A passadeira que está
muito bem concebida, os bancos
com as oliveiras que, quando ficarem
maiores vão dar muita sombra e vai
ser muito bom. Eu estou sempre a
regar a que está mais próxima de
mim. Está tudo cinco estrelas. A
gente queria um bocadinho mais
mas já foi muito o que fizeram.”

“Foi um bom trabalho a colocação
das floreiras e bancos alusivos à
paz nesta rua. É bonito e engraçado
pois a oliveira é o símbolo da paz.
Esta zona tinha bancos muito mal
aproveitados e feios, que atraíam
muito lixo. Os novos são a escolha
certa. Estou muito contente com
o melhoramento da rua e com a
preocupação do nosso Executivo ao
cuidar e embelezar toda a freguesia”.

A VI edição do Loulé Fitness Challenge trouxe ao calçadão de Quarteira várias dezenas
de participantes, que se distribuíram pelas diversas atividades abertas durante um horário
inovador, permitindo aproveitar as boas condições atmosféricas das noites algarvias.
O evento, que decorreu entre as 16h e as 23h do dia 10 de junho, integrou diversas
vertentes, nomeadamente Funcional 30, aulas de Zumba, Combat, Pilates, BootCamp,
Piloxing e aula de TRX outdoor, modalidade que, na edição de 2015, bateu o recorde
nacional de participantes.
Organizado pela Câmara Municipal de Loulé, com o apoio da Junta de Freguesia de
Quarteira e em parceria com o Fitness 24-7, Artbody Gym, Rita Batista, Bela Pereira,
Workout Zone, NutriLoulé e Olga Maria, o VI Loulé Fitness Challenge teve este ano carácter
solidário a favor do Canil de S. Francisco de Assis.

Vasos com oliveiras e flores dão mais cor à rua pedonal

Evento repetiu êxito das edições anteriores
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Praias de ouro e azul
Zonas balneares da Freguesia distinguidas com
galardões de qualidade.
As praias de Quarteira voltam a merecer, mais uma vez este ano, os galardões de
qualidade ambiental que faz destas zonas balneares umas das mais procuradas
na região. A comprovar as excelentes condições nesta época de férias, estão a
Bandeira Azul e a Bandeira Dourada atribuída pela primeira vez a todas as praias
do Concelho de Loulé.
Para além das praias, na Freguesia de Quarteira também a Marina de Vilamoura,
considerada o ex-líbris do turismo algarvio e uma das mais conceituadas da
Europa, volta a apresentar durante esta época balnear a Bandeira Azul, galardão
internacional de qualidade e segurança ambiental atribuída pela Associação
Bandeira Azul da Europa
No âmbito da Bandeira Azul decorrerão, durante o verão, várias atividades de
educação e sensibilização ambiental no Centro Azul de Quarteira.
Quanto à classificação ‘Qualidade de Ouro’, foi atribuída pela QUERCUS, face
aos resultados apresentados pela totalidade das zonas balneares do concelho,
nomeadamente em matéria de ‘boa qualidade’ da água do mar nos últimos cinco
anos e ‘qualidade excelente’ nos últimos dois.
As praias distinguidas com os dois galardões na freguesia de Quarteira são
Vilamoura, Quarteira, Almargem, Forte Novo e Loulé Velho.
Galardões de qualidade em todas as praias da Freguesia

Francisco Viegas
17 Anos
“Gosto das praias de Quarteira porque
são limpas, a água do mar é muito
agradável e têm todas as condições
para o conforto dos banhistas.
Para além disso há segurança
e entretenimento com os vários
desportos de praia durante o verão
e muitos cafés, bares restaurantes
bastante acessíveis. Todos estes
fatores contribuem para que as nossas
praias sejam muito procuradas por
tantas pessoas.”

Melissa
Totterdell
20 Anos
“As nossas praias são extraordinárias
porque têm águas quentes e limpas e
um bom ambiente. As bandeiras azul e
dourada garantem a qualidade e isso é
importante. Outro aspeto fundamental
é que são acessíveis a todas as
pessoas, com rampas para cadeiras
de rodas. H muitos desportos, bares
de praia e nadadores salvadores. E
também proporcionam o convívio o
que é muito bom.”

Polvo é rei em semana gastronómica
De 10 a 17 de setembro, cerca de 40 restaurantes de Quarteira aderem à Semana Gastronómica do Polvo, organizada pela Associação Armalgarve Polvo – Associação dos Armadores da
Pesca do Polvo do Algarve e a Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura.
Para além da Junta de Freguesia de Quarteira, são parceiros da iniciativa a Câmara Municipal
de Loulé, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Docapesca – Portos e Lotas S.A, o
Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres e dois hipermercados.

Nova sinalética garante mais conforto e rapidez

Serviços da Junta de Freguesia
mais acessíveis
A utilização dos serviços da Junta de Freguesia (JF) de Quarteira está agora mais fácil.
A nova sinalética, que direciona os fregueses para as secções pretendidas, já está patente no edifício da rua Vasco da Gama, proporcionando maior conforto e rapidez nos
processos inerentes às competências autárquicas.
A preocupação da JF vai também ao encontro dos fregueses que procuram informações online, pelo que está em curso a reformulação do website da autarquia. Durante o mês de agosto esta ferramenta eletrónica já estará operacional, oferecendo
melhores condições de acesso e de consulta dos diferentes conteúdos que irão estar à
disposição dos internautas, em páginas mais atrativas e funcionais.
O executivo continua a contemplar também a ‘prata da casa’ pelo que, durante os
meses de calor, os funcionários da JF de Quarteira têm à disposição fardamentos mais
frescos que oferecem maior comodidade.
Para o Presidente da JF, Telmo Pinto, é importante reunir condições essenciais para
que os funcionários da autarquia possam garantir a qualidade do serviço que prestam
e sintam satisfação por estarem no seu local de trabalho.

