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BALOIÇO DE PRAIA 
É MIRADOURO ÚNICO NO ALGARVE
É o ‘spot’ mais concorrido da cidade. Integrado numa paisagem deslumbrante, 
o baloiço de praia instalado pela Junta de Freguesia de Quarteira, tornou-se 
moldura obrigatória para os já milhares de pessoas que registaram em fotografia 
momentos de profundo relaxamento e diversão.   
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Devolver o espaço público aos cidadãos tem 
sido uma das principais preocupações do 
executivo da Junta de Freguesia de Quarteira. 
O investimento feito nestes últimos anos na 
reabilitação urbana é o resultado dessa aposta, 
com melhorias inquestionáveis ao nível do bem-
estar da nossa população.
Hoje temos cidadãos mais ativos e mais 
participativos, porque foram criadas as condições 
necessárias para que as famílias tenham acesso 
a novas dinâmicas de convívio e de socialização 
fora de casa.
A possibilidade de nos aliarmos ao excelente 
clima da nossa região para promover o exercício 
físico ao ar livre é a estratégia que nos tem 
permitido criar e remodelar recintos para a 
prática desportiva direcionados para todas as 
idades. Mas este é apenas um exemplo do 
muito que temos feito para tornar o espaço 
público mais apelativo e acessível a todos. 
Entre as inúmeras intervenções no sentido 
de tornar a nossa freguesia mais aprazível 
para residentes e visitantes, há que sublinhar 
o esforço feito na defesa e promoção do meio 
ambiente, desenvolvendo projetos que visam, 
simultaneamente, embelezar zonas de lazer, 

// Telmo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia 
de Quarteira

UM ESPAÇO PÚBLICO PARA TODOS
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‘A NOSSA HISTÓRIA’ 
LAURA AYRES HOMENAGEADA

Uma lecture anual sobre saúde pública criada pela 
Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da 
Universidade do Algarve e a Câmara Municipal 
de Loulé, a 30 de setembro, foi o mais recente 
evento dedicado a Laura Ayres, patrona da Escola 
Secundária de Quarteira. A palestra decorreu 
no âmbito das comemorações do centenário 
da investigadora natural de São Sebastião, que 
incluem a proposta de atribuir o seu nome ao novo 
centro de congressos ‘Meeting Center’, integrado 
no edifício do Algarve Biomedical Center, em 
Vilamoura. Licenciada em medicina, Laura Ayres 
foi médica, professora universitária, especialista 
em saúde pública e virologista. Teve também um 
papel crucial na luta contra a Sida em Portugal.

A
M

B
IE

N
TE

PRAIAS MAIS LIMPAS
Entre as muitas iniciativas apoiadas pela autarquia 
destaca-se a ação de limpeza realizada em maio 
pelos alunos dos 3º e 4º anos da escola EB1 da 
Abelheira, nas praias da freguesia. Uma ação 
promovida pela Associação da Bandeira Azul 
da Europa que visou alertar as crianças para a 
poluição dos mares e oceanos, sensibilizando-as 
para a necessidade de reduzir o lixo nas praias.

TIJOLO ECOLÓGICO 
AMIGO DO AMBIENTE
Construir peças de arte e mobiliário urbano a 
partir da reutilização do plástico é o objetivo 
do Movimento Reutilizar, promovido pela 
Associação Môçes. Para participarem na 
iniciativa os cidadãos têm apenas de encher 
garrafões com outros plásticos menores e 
entregá-los na JF onde recebem um brinde.

CRIANÇAS DE QUARTEIRA 
COLABORAM 
NA DEFESA DO AMBIENTE
INICIATIVAS ENVOLVERAM ALUNOS DO ENSINO BÁSICO.
A Junta de Freguesia (JF) de Quarteira tem vindo a associar-se a várias iniciativas no âmbito do 

projeto ‘Educação ambiental para a sustentabilidade’ lançado pela Direção-Geral da Educação, 

dando assim um forte contributo na sensibilização dos mais novos para a defesa do ambiente.

Para o presidente da JF de Quarteira, Telmo Pinto, é importante que haja um esforço coletivo no 

sentido de inverter a problemática das alterações climáticas, ajudando particularmente os mais 

novos a tomarem consciência do efeito da ação humana no meio ambiente.

// Investigadora é patrona da escola secundária de 
Quarteira

aumentar a mobilidade e reforçar a segurança 
pedonal e rodoviária. E o melhor de tudo isto é 
que temos podido contar com a vossa ajuda.
A todos Vós muito obrigado!

Telmo Pinto
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É A NOVA COQUELUCHE DA 
FREGUESIA E JÁ CONQUISTOU 
O CORAÇÃO DE TURISTAS 
E RESIDENTES.
Se Quarteira já era um dos destinos mais 
apelativos da região e do País está agora ainda 
mais irresistível. O baloiço de praia instalado a 
nascente do Calçadão, o primeiro a surgir na 
zona costeira algarvia, foi inaugurado a 13 de 
maio e rapidamente se tornou numa das mais 
concorridas atrações da freguesia.
Localizada na praia da Gaivota, a estrutura 
foi implementada pela Junta de Freguesia 
(JF) de Quarteira que se orgulha de ter o 

primeiro baloiço de praia da região. E não é 
para menos. Desde a sua instalação vários 
milhares de pessoas já o procuraram para 
usufruir da deslumbrante paisagem feita de 
céu e mar que caracteriza esta zona urbana.
“A ideia foi criar mais uma referência em 
Quarteira, algo que agradasse a residente e 
visitantes e que contribuísse para a promoção 
de uma vida mais saudável ao ar livre”, refere 
o presidente da JF de Quarteira, Telmo Pinto, 
que salienta ser preocupação da autarquia 
apostar cada vez mais nos projetos que 
distingam Quarteira com o selo de excelência.
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DEIXA-TE BALOIÇAR…

// @naaasty // @rakamartins // @celia_meira_

// @mayregio // @martaepedroportugal // @anaantunes99

// @s_u_k_a_s_u_k_s // @tynobre.momboy // @catarinajbvieira3

#BALOIÇODEQUARTEIRA
Para um rápido acesso à galeria de imagens do baloiço 
basta usar este hashtag criado pela Junta de Freguesia.

// Dois corações ladeiam a palavra Quarteira no topo do baloiço virado para o mar  
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RUA DA MÓNICA
Nesta artéria foram melhoradas as condições de circulação viária e a mobilidade pedonal para 
garantir maior comodidade e segurança no local. Entre outras melhorias foi colocado piso mais 
adequado a cidadãos com dificuldades de locomoção, criados espaços verdes e instalados contentores 
subterrâneos, de forma a tornar o espaço mais limpo e atrativo para momentos de lazer.

AVENIDA CARLOS MOTA PINTO
Considerada uma das principais artérias da cidade, foi intervencionada entre as rotundas junto à 
avenida D. Dinis e a do polvo. Promover a qualidade do ambiente e a segurança foi o objetivo da obra, 
que incluiu a ligação das ciclovias à rede de Vilamoura, colocação de plantas autóctones e inertes 
para reduzir o consumo de água e substituição dos candeeiros da rede pública por tecnologia LED.
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// Delegação de Quarteira da Autoridade Marítima 
Nacional

// Bombeiros Municipais de Loulé

// Inframoura

// Sub-destacamento Territorial de Vilamoura da 
Guarda Nacional Republicana

// Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
Loulé

// Vilamoura World

QUARTEIRA 
DISTINGUE ENTIDADES LOCAIS
HOMENAGEM INTEGROU COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE.
A Junta de Freguesia (JF) de Quarteira homenageou seis entidades locais pelo serviço prestado 
à comunidade. A distinção foi atribuída durante uma sessão protocolar realizada a 13 de maio, no 
âmbito das comemorações do 23º aniversário da elevação de Quarteira a cidade, promovidas em 
colaboração com a Câmara Municipal de Loulé. Durante a cerimónia o presidente da JF, Telmo Pinto, 
realçou o “importante contributo destas entidades na gestão do território, pois este é um exercício 
que requer um trabalho coletivo”. O programa integrou ainda outras iniciativas como a visita aos 
novos espaços socioculturais na rua Dr. José Pedro e uma conferência dedicada à exposição ‘Com 
os Pés na Terra e as Mãos no Mar – 600 anos de História de Quarteira’, evento grandioso e pioneiro 
no que diz respeito à divulgação e promoção da história desta freguesia. O arqueólogo Rui Parreira é 
comissário-geral da exposição.

FREGUESIA APOSTA NA HUMANIZAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO

Distinção foi entregue pelos presidentes da Câmara Municipal de Loulé e da JF de Quarteira, 
respetivamente Vítor Aleixo e Telmo Pinto, às seguintes entidades:

H
umanizar o espaço público fazendo com que cada vez mais pessoas procurem a 
rua para conviver e desenvolver atividades ao ar livre, é o objetivo da estratégia 
desenvolvida pela Junta de Freguesia de Quarteira em colaboração com a Câmara 
Municipal de Loulé. A reabilitação urbana tem sido por isso uma das fortes apostas na 
freguesia, de que são exemplo a Rua da Mónica e a Avenida Carlos Mota Pinto.
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ESCOLA D. DINIS APOSTA 
EM PROJETO INOVADOR
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CÃES DE TERAPIA
Aumentar o bem-estar dos alunos do 2º ciclo 
com dificuldades específicas é o objetivo desta 
atividade realizada pela Biblioteca D. Dinis 
no âmbito da Educação Inclusiva. As sessões 
visam potenciar sobretudo as competências 
cognitivas, académicas e de gestão emocional 
dos jovens. As aulas são dinamizadas pela 
Associação Kokua, através do projeto ‘Dá-me 
a tua Pata’.

CLUBE DE AEROMODELISMO
Esferovite e madeira, entre outros materiais, 
foram usados pelos pilotos formados no último 
ano letivo, para construírem as suas aeronaves. 
Este foi o resultado da atividade do Clube de 
Aeromodelismo onde os alunos aprendem 
técnicas de voo em simulador para aplicá-las 
depois em voo real com aeromodelos de asa 
fixa telecomandados. Todos tiveram sucesso 
no projeto.

BANDA ESCOLAR
Foram vários os eventos e concertos que, 
durante o último ano letivo, contaram com 
a presença da banda criada no âmbito do 
Clube de Música. Um projeto que visa a 
promoção de aprendizagens e competências 
na área da educação musical através da 
prática instrumental e vocal de conjunto e, 
simultaneamente, o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais dos jovens.

“Estas atividades inovadoras no meio educativo permitem estimular nos alunos a criatividade 
e o espírito de participação na sociedade, tornando-os cidadãos mais ativos e integrados”, 
reconhece o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, referindo-se ao 
projeto da Escola D. Dinis. O autarca realça ainda as oportunidades que as várias atividades em 
curso promovem na esfera cultural e futuro profissional dos jovens, para além de reforçarem 
o interesse dos alunos pela escola.

DOIS ALUNOS DA D. DINIS EXPLICAM POR QUE PARTICIPAM 
NESTES PROJETOS INOVADORES.
// Maria Agosto, Aluna do Clube de Música (9º 
ano)

“Gosto muito de música e quero seguir uma 
carreira artística. O Clube de Música/Banda 
da Escola é muito bom, estou muito feliz por 
haver este clube na escola. São momentos 
de convívio e de aprendizagem muito ricos.”

// Rodrigo Leal, Aluno do Clube de 
Aeromodelismo (6º ano)

“Quando for grande quero ser engenheiro 
mecânico de aviões. Este clube é diferente e 
muito fixe! Aprendemos a construir aviões e 
depois a voar com eles. Mas antes, temos de 
aprender a voar no simulador.”

EXPERIÊNCIA AJUDA 
A ESCOLHER CARREIRAS  
O professor de Educação Musical, Aníbal 
Soutinho, dinamizador dos clubes de música 
e de aeromodelismo realça ao Boletim de 
Quarteira a influência destes projetos na 
formação profissional e cívica dos alunos.
“Estes projetos já motivaram os alunos para 
exercício de profissões quer na área da 
aviação quer da música. Antigos alunos desta 
escola, que passaram por estes clubes, fazem 
atualmente parte de bandas musicais. A título 
de exemplo refira-se o caso de uma ex-
aluna do clube de aeromodelismo, que está 
a finalizar o curso de pilotagem na Escola de 
Aviação Omni, em Cascais.” // Professor Aníbal Soutinho é principal dinamizador
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SKATE: 
UMA MODALIDADE 

PARA TODOS
O skate está cada vez mais acessível na nossa freguesia. Com a remodelação do 

Skate Park de Quarteira foi permitido, não só melhorar a prática da modalidade, como 
criar condições para que pessoas de todas as idades possam usar o equipamento. 
“Queremos ter cada vez mais pessoas na rua a praticar exercício físico e esse é o fio 
condutor de todos os nossos projetos na área desportiva”, sublinha o presidente da 
Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto.
Para além de pintura, arranjos e instalação de infraestruturas para arrumos e sanitários, 
o espaço beneficiou de algumas alterações sugeridas pelos próprios praticantes.

// Apolinário Correia, Presidente 
da Associação Coletivo 8125 

“O apoio da Junta de 
Freguesia e da equipa do 
presidente tem sido crucial. 
É de salientar a sua visão 
e altruísmo que, aliados à 

vontade dos skaters da nossa cidade, têm-se 
constituído numa força maior e os resultados 
estão a vista. Passo a passo tem havido 
melhorias de grande impacto na nossa 
comunidade (skate). O trabalho ainda agora 
começou e o Skate park de Quarteira já marcou 
o seu lugar no skate algarvio garantindo um 
futuro melhor às próximas gerações.”

// Nelson Arnedo, Secretário 
-geral da Associação Coletivo 
Skate 8125 

“O skate é um desporto de 
inclusão por isso todas as 
pessoas são bem vindas, 
raparigas, rapazes, dos mais 

novos aos mais velhos. Este é um desporto 
para todas as idades e é isso que pretendemos 
que aconteça neste espaço. Um dos nossos 
objetivos futuros é conseguir trabalhar com 
crianças desfavorecidas, e que o skate seja 
um porto de abrigo para essas crianças.”

// Espaço está agora preparado para ser usado por pessoas de todas as idades

// Atleta quarteirense sonha com os Jogos Olímpicos 
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UMA ATLETA DE OURO
É UMA DAS 
PRATICANTES 
DA MODALIDADE 
MAIS PROMISSORAS 
A NÍVEL REGIONAL 
E NACIONAL. 
Depois de conquistar o título de 
Campeã Nacional Sub-20, Letícia 
Lopes foi convocada para a Seleção 
Nacional, tendo participado no Encontro 
Internacional de Lançamentos, em Pombal. 
Um mês depois a jovem de 18 anos, 
representante do Centro Desportivo de 
Quarteira, sagrou-se Campeã Nacional 
de Lançamento do Peso (4kg), 
no Campeonato Nacional de Juniores.

Boletim Quarteira (BQ) - Tem vindo a acumular 
títulos e este ano foi convocada para integrar a 
Seleção Nacional de Sub-20. Como se sentiu 
ao envergar a camisola da seleção?

Letícia Lopes (LL) - Foi um misto de sentimentos 
bons, difíceis de explicar devido à emoção de 
poder vestir as cores da seleção pela primeira 
vez. 

“MAS O MELHOR FOI SABER QUE 
O TRABALHO QUE EU E OS MEUS 
TREINADORES TEMOS VINDO 
A DESENVOLVER FOI E É CADA 
VEZ MAIS RECONHECIDO.”
BQ - O facto de representar um clube pequeno 
pode retirar-lhe oportunidades a nível de 
competição nacional e internacional?

LL - Para mim um atleta de qualidade, com 
vontade de alcançar o melhor com sacrifício 
e determinação, terá sempre as mesmas 
oportunidades, tanto num clube pequeno, 
como num clube grande.

BQ - Quais são os seus planos ao nível da 
modalidade?

LL - Recolher o máximo de conhecimento 
possível e aplicá-lo de forma a atingir o nível 
mais elevado da modalidade que, para mim, 
são os Jogos Olímpicos.

BQ - Qual é o seu maior objetivo enquanto 
desportista?

LL - O meu maior objetivo é ser melhor, prova 
após prova, sendo capaz de orgulhar aqueles 
que sempre me apoiaram e que me fazem 
acreditar que é possível, pois graças a eles é 
que conquistei tudo o que tenho hoje.
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NOVO ESPAÇO IRÁ FUNCIONAR 
DURANTE TODO O ANO.
Quarteira vai ter um novo ponto de encontro 
obrigatório para os adeptos dos desportos 
náuticos e de praia. Inaugurado em breve, 
o Centro de Praia e Mar reunirá atividades 
dento e fora de água para diferentes gostos 
e idades, permitindo envolver toda a família 
numas férias inesquecíveis na concorrida 
cidade algarvia.  
“O que queremos é promover e criar 
condições para termos uma oferta 
transversal dos desportos náuticos e de 
praia, dinamizando as atividades que as 
duas associações já desenvolvem. Para isso 

“EXPANSÃO DO ENSINO”
// Fábio Fragoso, Presidente da Associação Dinamika

Boletim Quarteira - A criação deste espaço 
pode potenciar as modalidades desenvolvidas 
pela associação?

Fábio Fragoso - Sim, nomeadamente o surf. 
A sua localização oferece uma ondulação 
segura, mesmo em dias de tempestade, 
permitindo a prática contínua e anual da 
modalidade. Direcionando o foco para as 
atividades de mar, a Dinamika pretende 
expandir a sua capacidade para o ensino e 
prática de atividades de canoagem, stan-up 
paddle e ongboard e odyboard. De salientar 
que, o aumento da capacidade logística, 
permitirá, ainda, chegar a mais jovens nos 
projetos já existentes, como ‘Surf nas escolas-
surf para todos’ e ‘Surf & Therapy’, assim como 
a criação de equipas de desporto escolar. Este 
centro será uma rampa de lançamento para a 

“MELHORES CONDIÇÕES”
// João Romão, Coordenador técnico 
da Associação Quarteira Beach Sports  

Boletim Quarteira (BQ) - Os desportos de praia 
ganharam novo fôlego com a criação deste 
espaço?

prática regular da modalidade e uma forma de 
captação de futuros atletas, como aconteceu, 
por exemplo, com a atleta quarteirense Yolanda 
Hopkins. O posicionamento estratégico deste 
centro irá permitir ainda dar um apoio direto 
a projetos como o ‘Quarteira Ativa’ e aulas de 
fitness gratuitas, realizadas nos meses de julho 
e agosto, no calçadão de Quarteira.

// O centro ocupa uma zona central da freguesia para que todos possam usá-lo

CENTRO DESPORTIVO 
DINAMIZA MODALIDADES 
NA PRAIA E NO MAR   

João Romão (JR) - Este espaço será uma 
enorme mais-valia para a prática desportiva 
na nossa cidade e no nosso concelho. As 
infraestruturas criadas vão permitir aos clubes 
e associações locais melhores condições para 
desenvolverem as suas atividades o que, por 
sua vez, garantirá melhores condições aos 
praticantes.

BQ - Para além dos habituais desportos de 
verão, quais são as atividades que podem ser 
praticadas fora da época balnear?

JR - O conceito de desportos de verão não 
faz grande sentido no Algarve pois o clima 
permite a prática de qualquer modalidade 
de praia durante todo o ano. Neste momento 
Quarteira apresenta condições favoráveis à 
prática do futevólei, do voleibol, do futebol de 
praia e do beach tennis, que foram otimizadas 
pelo Centro de Praia e Mar, que terá também 
um forte contributo na dinâmica dos desportos 
náuticos.

transferimos para uma zona mais central da 
freguesia um espaço vocacionado para essas 
modalidades, permitindo o seu acesso a mais 
pessoas”, explica o presidente da Junta de 
Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, um dos 
principais promotores do projeto.
De forma a dinamizar as práticas desportivas 
durante todo o ano, o espaço está a ser 
gerido pelas associações Dinamika e 
Quarteira Beach Sport, que desta forma têm 
agora oportunidade de expandir as atividades 
já em desenvolvimento e apostar em novas 
modalidades.
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O 
cheiro a manjerico voltou a invadir as ruas enfeitadas para celebrar os Santos 
Populares. Este ano a festa fez-se num formato inédito, entre os dias 10 e 30 de junho, 
com a projeção do desfile das marchas populares em edições anteriores, montras 
decoradas, animação de rua, teatro e os sempre muito concorridos arraiais onde não 
faltou a deliciosa sardinha assada.“ Este é o nosso maior evento anual e é importante 

investir na sua realização, de forma a preservar as nossas tradições e a nossa história”, refere o 
presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, salientando a colaboração do comércio 
local na organização do evento.

ARTE NO CALÇADÃO   
‘LINHA DO HORIZONTE’ É O TEMA DESTA EXPOSIÇÃO AO AR LIVRE.
A arte ganhou um novo espaço em Quarteira, freguesia que tem vindo a apostar fortemente na cultura 
nas suas mais variadas expressões. Três esculturas com as assinaturas de Gustavo de Jesus, Henrique 
Silva e Élsio Menau, surpreendem agora quem passeia pelo icónico Calçadão da cidade. Dar nova vida a 
esta zona urbana é o objetivo da exposição inaugurada no dia 19 de julho pelos presidentes da Câmara 
Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Quarteira, respetivamente Vítor Aleixo e Telmo Pinto.

HORIZONTES DE BETÃO 
A peça é da autoria de Élsio Menau, importante 
referência da cultura local. O artista natural 
de Quarteira (1984) concluiu os estudos em 
Artes Visuais na Universidade do Algarve em 
2012, ano em que decide fundar a Policromia 
Associação Cultural. Ligado ao graffiti e à arte 
contemporânea, dedica-se a várias técnicas 
como pintura mural, escultura, ilustração e 
instalação.

HORIZONTE SALGADO
Fascinado pela pedra, Henrique Silva, natural 
de Querença (1949) deu vida a esta peça 
que espreita quem passa pelo Calçadão. É 
através da matéria que domina totalmente 
que o artista se revela num conjunto de obras 
que já o levaram a estar presente em várias 
exposições coletivas e individuais em Portugal, 
Finlândia, Espanha e Inglaterra.
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FESTEJOS DOS SANTOS POPULARES 
ENCHEM AS RUAS DE QUARTEIRA
  ARRAIAIS FORAM O PONTO ALTO NAS NOITES DE JUNHO.

OBSERVATÓRIO DE 
HORIZONTES E LONJURAS
Gustavo de Jesus, artista natural de Tavira 
(1958), é o autor desta peça marcante. 
Graduado em Artes Visuais, pós-graduado 
em Artes Visuais e Performativas e mestre 
em Comunicação Cultura e Artes (Estudos 
da Imagem) pela Universidade do Algarve, 
dedica-se a várias áreas como fotografia, 
vídeo, escultura, instalação e performance.
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FITNESS
Foram as mais concorridas deste verão 
e encheram de energia a Praça do Mar, o 
Calçadão Nascente e o Largo do Centro 
Autárquico. Realizadas ao longo de todo o 
evento, as 140 aulas de fitness cumpriram um 
dos grandes objetivos da JF de Quarteira: 
promover o convívio e incutir nas pessoas o 
gosto pelas práticas ao ar livre.

FOLCLORE
Animação sem folclore não é a mesma coisa 
por isso o evento abriu portas aos ranchos 
folclóricos que quiseram participar num dos 
verões mais divertidos do Algarve. 
Foram 14 as atuações realizadas entre a Rua 
Vasco da Gama, o Mercado de Verão e a 
avenida Infante de Sagres e o Calçadão.

DESPORTO
As atividades desportivas também voltaram a 
marcar presença na edição deste ano. Ao todo 
foram 12 as práticas destinadas a gostos e idades 
diferentes, como as aulas de ginástica sénior, 
de capoeira, de zumba ou sessões de pilates 
e ioga, bem como os torneios integrados no 
Praia Fit. Organizar um evento que agradasse 
a toda a gente foi aliás o objetivo alcançado da 
JF.  

CONCERTOS
Ruas, largos e mercado receberam os 62 
concertos e espetáculos de música variada 
que animaram sobretudo as noites quentes 
na cidade. “O que pretendemos é continuar a 
promover cada vez mais dinâmicas culturais 
na frente de mar, mas também noutros pontos 
como o mercado de verão de forma a envolver 
toda a população”, sublinha o presidente da JF 
de Quarteira, Telmo Pinto.

CULTURA
Teatro e cinema ao ar livre, recitais, exposições 
e animação de rua, não deixaram abrandar o 
ritmo na mais atraente cidade urbana do País. 
“Atendendo ao número de pessoas que visitam 
Quarteira, nesta altura do ano, é importante 
termos pequenos eventos, mas também os de 
média dimensão em vários pontos da freguesia, 
pois todos eles têm uma forte influência no 
comércio local”, sustenta Telmo Pinto.

BAILES
Terão sido muito poucas as pessoas que não 
aproveitam os bailes de rua para um pezinho 
de dança durante este animado verão em 
Quarteira. O Largo do Centro Autárquico foi 
o local de eleição para os 14 bailaricos que 
contagiaram residentes e visitantes durante 
três meses de festa.

PROGRAMA ATRAIU MILHARES ÀS RUAS DA CIDADE.
Foram três meses de muita diversão que fizeram deste verão um dos mais especiais em Quarteira.
Bailes, mercadinho, torneios desportivos, exposições, teatro e cinema ao ar livre, concertos, 
espetáculos de rua e aulas de fitness, marcaram o dia a dia na cidade, entre julho e setembro, no 
âmbito do ‘Mare Funtastic’, promovido pela Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, como apoio da 
Câmara Municipal de Loulé.    

UM ‘MARE FUNTASTIC’ 
ESPETACULAR  
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dias 21 e 28 de agosto. A prova conquistada 
pelas equipas alemãs trouxe à cidade um 
total de 250 participantes, 50 treinadores e 
200 acompanhantes.

CAMPEONATO DO MUNDO 
DA CLASSE ILCA 4
Considerada a maior competição mundial 
nesta classe reuniu, entre os dias 13 e 20 
de agosto, um total de 450 participantes 
oriundos de 50 países, 120 treinadores 
e 500 acompanhantes. A qualidade das 
infraestruturas e as condições de navegação 
foram determinantes na escolha da freguesia 
para a realização das provas.

CAMPEONATO DA EUROPA DE 
JUNIORES DAS CLASSES 420 E 470
A dupla algarvia Beatriz Gago e Rodolfo Pires 
destacou-se nesta prova, ao alcançar o título 
de Vice-Campeã da Europa Júnior na Classe 
Olímpica 470. O campeonato decorreu de 
19 e 26 de julho, com a participação de 400 
velejadores apoiados por 50 treinadores e 
300 acompanhantes.  

PROMOÇÃO DA ECONOMIA E DO DESTINO QUARTEIRA
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QUARTEIRA BRILHA NO 3X3
Quarteira recebeu a etapa do circuito 
nacional de basquetebol 3x3, tendo registado 
o maior número de inscrições com um total 
de 180 atletas. O evento cumpriu os objetivos 
da Junta de Freguesia, que visa dinamizar o 
exercício físico ao ar livre e o desporto amador 
para todas as idades.

PRATA PARA DÁRIO PIEDADE
O atleta do Clube BMX Asas da Cidade, 
conquistou a medalha de prata na Taça da 
Europa de BMX, na categoria cruiser 30/34. 
Mais uma vitória do grande impulsionador do 
BMX na nossa freguesia e uma importante 
referência da modalidade a nível nacional e 
internacional.

SÉTIMA EDIÇÃO DECORREU 
ENTRE JUNHO E SETEMBRO 
COM UM TOTAL DE 12 
COMPETIÇÕES. 
Foram três meses inesquecíveis passados 
nas areias da Praia da Rosa Branca e Beach 
Arena no Passeio das Dunas, em Quarteira. O 
regresso do Praia Fit juntou atletas e público 
numa verdadeira festa à beira-mar, com a 
participação de 602 praticantes que disputaram 
um total de 12 renhidas competições nas 
modalidades de voleibol de praia, futvólei, 

PRAIA FIT 
REGRESSA EM FORÇA 
ÀS AREIAS DE QUARTEIRA

//  Nuno Reis,  CEO da Vilamoura Sailing  

Quarteira e Vilamoura são uma referência mundial em eventos de vela de alta 
competição. Em 2022 realizaram-se dois campeonatos mundiais (ILCA) e um 
europeu (420/470), atraindo milhares de visitantes na época baixa e no verão. O 
retorno destes eventos é muito significativo ao nível da dinamização da economia 
local e promoção do destino Quarteira em todo o mundo.

CERCA DE 2300 VELEJADORES 
PARTICIPARAM ESTE ANO 
EM TRÊS CAMPEONATOS. 
“Trata-se de um desporto de uma importância 
vital pois tem um impacto fortíssimo na 
economia local”, sustenta o presidente da 
Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, 
referindo-se às provas mundiais organizadas 
este ano pelo Centro Internacional de Vela 
Vilamoura Sailing. O autarca salienta ainda 
a importância de ser criado um centro de 
alto rendimento na freguesia, de forma a 
potenciar ainda mais a modalidade ao longo 
de todo o ano.
O trabalho do Vilamoura Sailing foi também 
reconhecido pelo Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, João Paulo Correia 
que, em visita ao local, realçou o contributo 
da região para o crescimento dos eventos 
desportivos internacionais.

CAMPEONATO DO MUNDO 
DA CLASSE ILCA SUB-21
Portugal conseguiu alcançar o segundo 
lugar nesta competição realizada entre os 

MUNDIAIS DE VELA 
CHEGAM A VILAMOURA 

futebol de praia e beach tennis.
Para João Romão, coordenador técnico da 
Associação Quarteira Beach Sports, que 
organizou o evento com o apoio da Câmara 
Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de 
Quarteira, o balanço desta sétima edição “muito 
positivo”. O mesmo responsável reconhece no 
entanto a importância de o programa voltar 
a integrar competições de grande projeção: 
“São eventos com um forte impacto na 
nossa economia, que promovem a cidade de 
Quarteira e o nosso concelho e influenciam 
positivamente a nossa comunidade, sobretudo 
os jovens”, sublinha.

//  Carolina Vieites, 18 anos, 
residente em Quarteira

“O Praia Fit é sinónimo de 
desporto, diversão e convívio.”

//  Guilherme Féria, 15 anos, 
residente em Vilamoura

“Durante os eventos do Praia 
Fit fiz muitos amigos.”

Dois participantes do Praia Fit revelam numa frase o que pensam do evento.

// Evento reuniu mais de meio milhar de praticantes



Pág. 20

FO
C

O

PROPRIEDADE:
Junta de Freguesia de Quarteira, Rua Vasco 
da Gama, 85, R/C, 8125-256, Quarteira.

CONTACTOS:
geral@jf-quarteira.pt
289 315 235

www.jf-quarteira.pt |               /jfquarteira 

UMA MAIS-VALIA 
PARA O TERRITÓRIO
“A classificação desta área conceder-lhe-á 
um estatuto legal de proteção tendo em 
conta os seus valores naturais e culturais, 
acrescentando valor à paisagem num litoral 
bastante urbanizado. Acreditamos que será 
uma mais-valia para o território a nível 
económico e social e que, gerida de forma 
regrada, sustentável e inclusiva, contribuirá 
para amenizar os impactes das alterações 
climáticas e da escassez de água, bem como 
para o aumento da literacia ambiental e 
científica entre as comunidades locais”.

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL 
PROTEGE FOZ DO ALMARGEM E DO TRAFAL
CONSERVAR A DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
DESTA IMPORTANTE ZONA HÚMIDA 
É O OBJETIVO PRINCIPAL.
A Câmara Municipal de Loulé 
(CML) aprovou e o processo está 
em curso. A classificação da Foz do 
Almargem e do Trafal, em Quarteira, 
como Reserva Natural Local está em 
fase de conclusão, o que permitirá criar 
condições para proteger a sua biodivesidade. 
Integrada nas políticas de defesa do ambiente 
perseguida pela CML, a classificação desta 
importante zona húmida, que ocupa uma 
área de 135 hectares, permitirá, entre outros 
objetivos, preservar e/ou recuperar os 
ecossistemas e promover os seus valores 
naturais e culturais, bem como fomentar o 
desenvolvimento económico, social e cultural 
da região, de forma equilibrada e sustentada, 
beneficiando, sempre que possível, as 
comunidades locais. “Trata-se de um projeto 
que irá valorizar extraordinariamente a nossa 
freguesia, já que permitirá preservar um 

património único, condição urgente face aos 
efeitos das alterações climáticas”, sustenta o 
presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, 
Telmo Pinto, que aplaude a intervenção da 
CML para a criação desta reserva natural.

// Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Loulé


