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Já temos
um espaço Cidadão 
moderno e aCessível 
Quarteira volta a ser pioneira rumo ao progresso. mais de 70 serviços 
gratuitos estão agora disponíveis num balcão único, que veio reforçar 
o conceito de proximidade entre a Junta de Freguesia 
e a comunidade. 
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entrada de 
Quarteira GanHa

nova imaGem nestes tempos marcados por adversidades 
que nos afetam a todos, emerge em Quarteira 
um sentimento de grande  confiança. Falo da 
confiança  no futuro, alicerçada em projetos 
que nos permitem melhorar desde logo a 
nossa realidade presente. Falo de importantes 
investimentos que resultam da grande  
capacidade de atuação do executivo da Junta de 
Freguesia. 
o espaço cidadão, a requalificação de zonas 
nobres e a construção do primeiro edifício 
da autarquia são apenas três, entre muitas 
referências, de uma intervenção pautada desde 
o início por um firme propósito: aumentar a 
proximidade entre a Junta de Freguesia e os 
cidadãos, ampliando e melhorando os serviços 
públicos em Quarteira.
Um desígnio reforçado com a transferência de 
competências que permite à Junta de Freguesia 
aumentar também a sua área de ação e a 
consequente eficácia nas respostas em prol da 
nossa comunidade. sempre orientadas pelo 
permanente propósito de ficarmos cada vez mais 
próximos de quem escolhe Quarteira.     

Telmo Pinto

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

em Quarteira 
respira-se esperançaed
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Casino ‘velHo’ abre 
portas à Cultura 

Adquirido em 2018 pela câmara municipal de 
loulé o casino ‘velho’ de Quarteira, também 
conhecido por ‘Antiga sociedade’, voltará a 
abrir portas em breve. o emblemático edifício 
será palco de diversas atividades, definidas na 
sequência de uma consulta pública, cumprindo 
assim um sonho antigo dos quarteirenses.
inaugurado em 1923, este foi um dos primeiros 
casinos do Algarve, tendo acolhido mais tarde 
e durante vários anos a sociedade recreativa 
Quarteirense.

// edifício faz parte do património histórico edificado 
de Quarteira
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dignificar o espaço verde na freguesia foi 
o objetivo do projeto de requalificação da 
Avenida do Atlântico, que deu nova cara à 
principal entrada de Quarteira. o investimento 
contemplou diversas intervenções, entre 
as quais a bonita composição instalada 
na chamada ‘rotunda da bP’, que recria o 
movimento das ondas do mar para dar as boas-
vindas a quem entra na cidade. 
realizada no âmbito do contrato 
interadministrativo estabelecido entre 
a Junta de Freguesia (JF) e a câmara 
municipal de loulé, a obra permitiu 
potenciar a eficiência hídrica e energética 
através da implementação do sistema de 
rega  inteligente e de tecnologia led na 
iluminação pública. Foram ainda semeadas 
mais 80 árvores, 49 arbustos e 4438 plantas 
de pequeno porte.

reconhecida pelo presidente da JF, telmo 
Pinto, como uma obra de importância vital 
para a afirmação de Quarteira, a intervenção 
incluiu a requalificação da área confinante 
com o cemitério e do separador central de 
acesso a Vilamoura, a par da substituição, 
preservação e plantação de vegetação em 
diversos pontos da avenida.
“esta foi primeira vez que a Junta de Freguesia 
de Quarteira lançou um concurso público     
para uma obra desta envergadura”, frisa ainda 
telmo Pinto, para salientar a importância 
do apoio prestado pelo presidente da 
câmara municipal de loulé, Vítor Aleixo, na 
concretização do investimento nos espaços 
verdes que abrangerá todo o território da 
freguesia.

a atmosfera marítima 
própria da freGuesia 
foi reCriada pela 
Composição artístiCa 
Que dá as boas-vindas 
a Quem entra na Cidade.  

// investimento incluiu instalação de rega 
inteligente na Avenida do Atlântico
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espaço vai aColHer 
diversas atividades Com 
foCo espeCial na área 
da formação. 

A obra já ganha forma na Praça do mar e 
tudo aponta para que o futuro centro social 
e comunitário de Quarteira abra portas em 
outubro de 2022. o investimento proveniente 
do contrato interadministrativo para a 
execução de obras de interesse público vai 
permitir reforçar a proximidade dos serviços 
prestados pela autarquia, como as ações 
de formação em áreas distintas sem que os 
participantes tenham de deslocar-se para 
longe de casa. 
“esta é uma das grandes mais-valias do 
projeto pois permitirá aos cidadãos adquirir 
competências e aumentar as suas próprias 
oportunidades profissionais sem terem de 
sair da freguesia”, observa o presidente 
da Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, 
telmo Pinto, sublinhando a importância 
dos protocolos estabelecidos com diversas 
entidades, nomeadamente o instituto do 
emprego e Formação Profissional, com 
vista à dinamização de ações de formação a 
desenvolver já a partir do próximo ano.
considerando este um dos investimentos 
mais importantes concretizado no âmbito da 

transferência de competências, o autarca 
realça o carácter precursor do novo edifício: a 
sua criação é da total responsabilidade da JF 
de Quarteira que dispõe agora de autonomia 
administrativa para promover o lançamento 
de obras. “Pela primeira vez a Junta pode 
assumir um processo desta natureza desde 
a aprovação do projeto, passando pelo 
concurso público, até à construção da obra. e 
pela primeira vez no âmbito  da transferência 
de competência, a Junta de Freguesia adquire 
património próprio já que  a partir do dia 1 de 
janeiro de 2022 passará a ser proprietária 
deste edifício”, refere telmo Pinto.    
Para o autarca a construção do futuro 
centro social e comunitário é o resultado 
inquestionável da grande capacidade técnica 
do executivo em funções, reforçada pela 
câmara municipal de loulé, especialmente 
na pessoa do seu presidente Vítor Aleixo, um 
dos grandes defensores do projeto.  
os benefícios inerentes à transferência de 
verbas da cml para a Junta de Freguesia, 
feita ao abrigo do contrato interadministrativo 
de delegação de competências 2018/2021, 
já viabilizou, entre outros projetos, a 
requalificação das rotundas da Armação 
e da Fonte santa, bem como da Avenida 
do Atlântico. em vigor desde 2019 este 
instrumento financeiro terminará em 
dezembro de 2021. 

edifíCio soCial e Comunitário 
nasCe na praça do mar 
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aCademia do saber oCupará o novo edifíCio 

A par das ações de formação que a Junta de Freguesia pretende dinamizar através de protocolos 
com o instituto do emprego e Formação Profissional, bem como com associações e instituições 
locais, o futuro edifício irá acolher atividades desenvolvidas pela Academia do saber, projeto de 
intervenção comunitária que movimenta anualmente largas dezenas de formandos no âmbito 
do envelhecimento ativo e saudável. 
A Academia do saber visa promover a valorização pessoal e social do público com idade igual ou 
superior a 50 anos, bem como pessoas desempregadas ou que queiram ocupar os seus tempos 
livres através de contributos para a comunidade.
o futuro edifício abrirá ainda portas a pequenos eventos culturais e recreativos e iniciativas 
diversas geradas pela dinâmica da comunidade.

“este edifício tem muita importância, pois tudo o que é inovador é bom para nós e para 
a nossa freguesia. Vai ser um edifício maravilhoso! Ando na Academia do saber desde o 
seu o início e só me trouxe coisas boas e positivas. estou ansiosa para que esteja pronto.”

// rosa rocha – Aluna da Academia do saber

“A Academia é um importante recurso para o território. Graças a ela o nosso primeiro ano 
de vida cá foi muito rico, pois contámos com um acolhimento afetuoso que nos permitiu 
integrarmo-nos e sentirmo-nos em casa.”

// salila e bianco – monitores da Academia do saber

“Para mim este edifício é de extrema importância para Quarteira, pois vai trazer mais 
união às pessoas da Academia do saber, já que estaremos juntos num só espaço. Haverá 
mais convívio entre todos.”

// maria Aurora belchiorinho – monitora da Academia do saber

“este espaço vai facilitar o acesso da população, bem como o aumento significativo e a 
diversificação de projetos de aprendizagem comunitária, de educação e de formação,  
ampliando também as qualificações e a certificação escolar e profissional.”

// lícia teles – coordenadora do centro Qualifica AsmAl
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// edifício está a ser construído de raiz na Praça do mar // espaço será aberto também a eventos culturais e recreativos
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espaço Cidadão:
o estado à porta 

de Casa 

freGuesia volta a ser 
pioneira na proximidade 
e modernização 
dos serviços públiCos.

Q
uarteira volta a destacar-se no 
que toca a investimentos para 
a melhoria dos serviços virados 
para a população. A abertura 
do espaço cidadão, o primeiro a 

abrir portas no concelho de loulé, representa 
uma das grandes conquistas da Junta de 
Freguesia (JF), que aposta cada vez mais na 
proximidade entre a administração central e a 
comunidade.
inaugurado no dia 21 de abril com a presença 
da ministra da modernização do estado e da 
Administração Pública, Alexandra leitão, e 

do presidente da câmara municipal de loulé, 
Vitor Aleixo, o novo balcão instalado no 
centro Autárquico de Quarteira presta mais 
de 70 serviços através de atendimento digital 
assistido. 
“A grande prioridade da Junta tem sido 
reforçar a proximidade dos serviços públicos 
que a autarquia presta aos seus cidadãos 
apostando tanto na sua quantidade, como 
na sua qualidade. só assim podemos garantir 
uma resposta adequada e atempada às 
necessidades de residentes e visitantes, 
contribuindo de forma eficaz para a melhoria 
da qualidade de vida na nossa freguesia e, 
neste caso concreto, para a literacia digital 
da população”, considera o presidente da JF 
de Quarteira, telmo Pinto, um dos grandes 
impulsionadores deste projeto concretizado 
em apenas dois meses e meio.
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As 13 entidades reunidas no espaço cidadão fornecem cerca de 70 serviços gratuitos. neste 
balcão único, aberto de segunda a sexta, das 09h às 16h30, funcionam entre outras, a Autoridade 
tributária e Aduaneira, a caixa Geral de Aposentações, o instituto da mobilidade terrestre, o 
instituto da segurança social e diversos serviços partilhados do ministério da saúde. os contactos 
do novo balcão são: 289 151 800 e espaco.cidadao@jf-quarteira.pt.

téCniCos espeCializados prestam 
atendimento diGital assistido, auxiliando 
os utentes na utilização dos Computadores 
para aCeder aos vários serviços reunidos 
neste balCão úniCo.

A dinâmica do executivo da JF de Quarteira 
e a celeridade imposta à criação do novo 
balcão foram aliás realçados pela ministra 
Alexandra leitão, para quem a ‘proeza’ é 
reveladora de uma administração pública 
cada vez mais ágil.
A utilidade do novo espaço de Quarteira 
para o reforço da proximidade do estado 
ao cidadão foi também sublinhado pelo 
presidente da câmara municipal de loulé, 
Vítor Aleixo, que aproveitou a oportunidade 
para realçar a persistência do autarca de 
Quarteira. 
“temos de facto uma Junta bem entregue a 
uma pessoa que continua a dar boa conta 
das funções que exerce”, referiu o presidente 

da cml, satisfeito por ter chegado ao fim o 
“calvário” dos quarteirenses anteriormente 
obrigados a deslocarem-se a Faro e a loulé 
para resolver assuntos como a renovação 
de documentos, requisição de certidões e 
marcação de consultas médicas. 
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// o novo balcão único funciona nas instalações do centro Autárquico de Quarteira
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to Junta 
investe na 
QualifiCação 
dos Cidadãos
ações Garantem formação 
CertifiCada.

A Junta de Freguesia de Quarteira 
estabeleceu um protocolo de parceria com o 
instituto do emprego e Formação Profissional 
(ieFP) e o centro Qualifica (cQ) da Associação 
de saúde mental do Algarve (AsmAl), com 
vista à formação certificada da população.
À sexta-feira é feito, no centro de Atividades 
lúdicas de Quarteira, atendimento ao público 
e inscrições para avaliação de competências, 
visando a formação dos candidatos ou a 
procura de emprego. A ação é dinamizada 
pelo cQ, que promove ainda formação 
profissional e escolar para conclusão dos 4º, 
6º, 9º e 12º anos.
desde abril foram criados três grupos de rVcc 
de nível secundário, cujas aulas decorrem no 
centro Autárquico.

Jovens desempreGados 
aprendem Carpintaria 
náutiCa

Um total de 25 jovens com idades entre os 
17 aos 23 anos participam na oficina mar. 
Vivo (omaVi), projeto de inovação social 
promovido pela Fundação António Aleixo com 
a colaboração da Junta de Freguesia (JF) 
de Quarteira, que decorre até dezembro de 
2022. o projeto tem capacidade para receber 
24 participantes em situação de desemprego 
e capacitar 58 pessoas através de workshops 
temáticos.
lançado em outubro de 2020, o projeto 
desenvolvido no porto de pesca de Quarteira 
pretende ensinar mecânica e carpintaria 
náuticas numa freguesia marcada pela 
estreita ligação da população ao mar, numa 
perspetiva de combate ao desemprego juvenil 
e promoção da economia local. A JF faz parte 
do grupo de investidores sociais da omaVi 
assegurando apoio logístico como transporte 
e acondicionamento de materiais, cedência 
de matérias-primas e ferramentas, a par da 
promoção e divulgação da iniciativa. “trata-
se de uma importante oportunidade para os 
nossos jovens adquirirem competências numa 
área que desde sempre esteve presente na 
história da nossa freguesia, caracterizada 
pela forte ligação ao mar, nomeadamente às 
atividades piscatórias”, salienta o presidente da 
JF de Quarteira, telmo Pinto. 
Financiado pelo Fundo de inovação social 
Portugal 2020, este projeto conta ainda como 
investidores sociais a câmara municipal de 
loulé, a docapesca, a inframoura, a marina de 
Vilamoura e a Vilamoura sailing.

Cemitério de Quarteira 
vai ser ampliado

o 
cemitério de Quarteira, localizado 
na rua 25 de Abril, vai ser alvo 
de obras de melhoramento. 
concluído está para já o 
projeto de rentabilização e 

requalificação do equipamento.
criado no âmbito de um acordo entre a Junta 
de Freguesia (JF) e a câmara municipal de 
loulé, o projeto incluirá a construção de três 
salas mortuárias que acolherão cerimónias 
das várias crenças religiosas professadas na 
freguesia, bem como o aumento do número 
de gavetões, de sepulturas e de ossários.
o investimento permitirá ainda criar um 
crematório e columbários para o depósito das 
urnas associadas a esta técnica funerária.  
“Para além da melhoria de toda a área do 
cemitério, esta intervenção irá permitir, entre 
outros objetivos, realizar várias cerimónias 
fúnebres em simultâneo e proporcionar mais 
privacidade e conforto às famílias”, esclarece 
o presidente da JF de Quarteira, telmo 
Pinto, realçando a importância do contrato 
interadministrativo para a concretização de 
obras públicas na freguesia. 
*A atribuição de competências administrativas 
à Junta de Freguesia permite intervir nas áreas 
que são realmente prioritárias para o bem-estar 

da população e o contrato interadministrativo 
constitui um instrumento financeiro adequado 
à implementação das respostas necessárias”, 
sustenta o autarca.

eQuipamento terá 
três salas mortuárias 
para reCeber Cerimónias 
de diferentes Crenças 
reliGiosas. 
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// Projeto integra criação de um crematório// Atividades decorrem no porto de pesca // Ações têm registado forte afluência de participantes
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passeio das dunas

A 2ª fase do Passeio das dunas, que visou 
o seu prolongamento até à marina de 
Vilamoura, já pode ser usado. A intervenção 
seguiu a mesma filosofia de renaturalização 
do espaço, promovendo a requalificação 
ambiental através da recuperação da estrutura 
dunar, utilização de materiais duráveis e 
utilização de energias alternativas. A 3ª fase 
deste projeto da câmara municipal de loulé 
incluirá a construção do futuro mercado de 
Quarteira. 

alameda praia da marina

inserida na estratégia global de requalificação 
da baixa de Vilamoura, a obra realizada 
na Alameda da Praia da marina permitiu 
melhorar a mobilidade pedonal e ciclável 
nesta zona turística. 
o projeto da responsabilidade da câmara 
municipal de loulé incluiu a criação de zonas 
verdes e áreas de repouso e de recreio. 
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Quarteira Celebra
elevação a Cidade 
pontos altos das Comemorações foram transmitidos 
nas redes soCiais. 

Foram dois dias de festa para assinalar o 22º aniversário da elevação de Quarteira a cidade, este 
ano com direito a transmissão nas redes sociais. Promovidas pela Junta de Freguesia em parceria 
com a câmara municipal de loulé, as celebrações oficiais incluíram, no dia 13, o tradicional hastear 
da bandeira junto ao centro Autárquico, com formatura dos bombeiros municipais de loulé e 
atuação da banda Filarmónica Artistas de minerva. A inauguração da Alameda Praia da marina e 
da 2ª fase do Passeio das dunas completou as cerimónias oficiais do dia da cidade.  

suCesso esColar 
reConHeCido

A Junta de Freguesia de Quarteira atribuiu 
o Prémio de reconhecimento escolar a três 
alunos que se distinguiram durante o ano 
letivo de 2019/2020.
bárbara madeira beirão reis (9º ano), do 
agrupamento de escolas d. dinis, Afonso  
miguel raposo mourato mota (9º ano) 
e nuno dias Graça (12º ano), ambos do 
agrupamento de escolas dra. laura Ayres 
foram os galardoados durante a cerimónia 
que contou com a presença de familiares e 

‘Quim-Quim’ 
é Cidadão de mérito 

atleta brilHou nos relvados Como JoGador e treinador.

carinhosamente tratado por ‘Quim-Quim’, o antigo jogador e treinador de futebol Joaquim 
manuel Gonçalves Guerreiro, foi homenageado, no dia 28 de maio, com o Prémio de cidadão de 
mérito da Freguesia de Quarteira.
A cerimónia realizada no âmbito do dia da cidade, decorreu no anfiteatro do centro Autárquico 
onde o presidente da Junta de Freguesia, telmo Pinto, enalteceu a sua dedicação ao desporto-rei:
“no futebol fez arte, criando uma obra prima. Foram mais de 50 anos de determinação, de 
disciplina, de sacrifício e principalmente de paixão. não foi apenas uma ligação entre atleta, 
jogador e treinador com uma simples bola. Foi força, raça, inteligência e principalmente amor”, 
frisou telmo Pinto.
o antigo defesa-central natural de Quarteira, onde nasceu em 1946, foi um dos grandes 
impulsionadores do futebol na sua terra natal, tendo estado na origem da construção do atual 
estádio. Ainda hoje ostenta um dos mais brilhantes percursos no futebol algarvio, nos últimos 
50 anos.

diretores escolares. A cerimónia de entrega 
dos prémios, realizada a 28 de maio, no 
auditório do centro Autárquico, foi igualmente 
transmitida nas redes sociais de forma a 
que toda a comunidade escolar pudesse 
acompanhar o evento. 

// dedicação do atleta ao futebol mereceu distinção da autarquia

// banda Filarmónica Artistas de minerva participou nas cerimónias 

// Jovens foram reconhecidos como alunos de 
mérito 
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parQue Canino 
avança em Quarteira

A Junta de Freguesia de Quarteira prepara a 
criação de um parque canino na cidade, que 
deverá abrir portas ainda em 2021 no âmbito 
do projeto ‘bem-estar animal e saúde pública’. 
o equipamento, cuja localização está a ser 
cuidadosamente estudada pela autarquia, 
integrará diversas estruturas de divertimento 
e exercício e o seu uso obedecerá a regras 
como a de recolha imediata dos dejetos 
caninos. Promover condições para que os 
cães e os respetivos donos possam usufruir 
do espaço público de forma segura e mais 
divertida é o objetivo do projeto, criado face 
ao aumento do número destes animais de 
estimação registado na freguesia. 

iniCiativa pretende 
promover o bem-estar 
animal e a saúde públiCa.

s
ão vários os voluntários que se 
associaram à Junta de Freguesia (JF) 
para criar este projeto inovador em 
Quarteira: a instalação de abrigos 
para gatos errantes que contam 

agora com mais conforto e segurança. A 
ganhar fica também a população já que a 
iniciativa também  pretende garantir a higiene 
do espaço público.
lançado no âmbito do programa ‘7 Vidas’, o 
projeto resulta de um protocolo com a sos 
Algarve Animals e envolve a esterilização, 
desparasitação e devolução dos gatos 
silvestres ao território de origem, onde são 
acompanhados por cuidadores.
“Para além de promovermos o bem-estar 
animal pretendemos resolver algumas 
situações de insalubridade detetadas e, 
simultaneamente, sensibilizar a população 
e quem nos visitam para a problemática do 

Junta de freGuesia 
Cria abriGos para Gatos 

abandono animal, que já é considerado um 
crime público”, refere o presidente da JF de 
Quarteira, telmo Pinto, que faz questão de 
sublinhar a importância dos voluntários no 
sucesso deste projeto:  
“A dedicação dos voluntários que cuidam 
e protegem as colónias identificadas na 
freguesia constitui uma ajuda preciosa e 
fundamental para conseguirmos concretizar 
os nossos objetivos”, reconhece telmo Pinto.
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espaços verdes 
preservados
a manutenção 
dos espaços verdes 
Constitui outra prioridade 
da Junta de freGuesia (Jf) 
de Quarteira.  

colaboradores da autarquia percorrem 
diariamente a freguesia para procederem ao 
corte e limpeza de vegetação espontâneo nas 
ruas, bem como à manutenção dos espaços 
ajardinados e canteiros. 
“os espaços verdes são fundamentais para 
garantir uma atmosfera saudável e um 
ambiente mais atrativo da nossa terra”, 
sustenta o presidente da JF, telmo Pinto. 

espaço públiCo é alvo de atenção permanente.

P
aredes, muros, equipamento urbano e pavimentos estão na mira da equipa de higiene 
urbana da Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, que todos os dias sai à rua para 
proceder à respetiva limpeza, manutenção e reparação deste património. 
“A qualidade do espaço público tem sido uma preocupação deste executivo e por 
isso temos desenvolvido todos os esforços necessários para garantir a sua limpeza e 

manutenção permanentes”, frisa o presidente da JF, telmo Pinto. 

limpeza urbana 
é prioridade 
em Quarteira 

// intervenção é realizada diariamente
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rede soCial 
de Quarteira 
Contra a Covid
Junta de freGuesia 
mobilizou-se 
para aJudar a população. 

o espírito solidário tem sido nota dominante 
na resposta da comunidade de Quarteira às 
restrições impostas pela covid-19. desde o 
primeiro estado de emergência decretado 
em março de 2020, que a Junta de Freguesia 
(JF) chamou a si a responsabilidade de apoiar 
a população, especialmente os cidadãos  

mais fragilizados devido à respetiva situação 
económica e social. 
“nunca parámos e por isso conseguimos 
dar sempre resposta a todas as situações, 
especialmente durante os períodos de 
confinamento”, refere o presidente da JF, 
telmo Pinto, que realça ainda a “importante 
intervenção” da Fundação António Aleixo, da 
Associação mãozinhas soliárias, do centro 
Paroquial, da cantina social e do mAPs. 
A entrega diária de refeições, que chegou a 
ser feita porta-a-porta pelo próprio executivo, 
entre outras iniciativas como o apoio às 
cantinas sociais, foram determinantes para 
minimizar os efeitos da pandemia.

zonas nobres reQualifiCadas 
A requalificação do espaço público é um dos principais compromissos da estratégia autárquica 
para Quarteira. Uma aposta que, sublinha o presidente da Junta de Freguesia, telmo Pinto, resulta 
na melhoria da qualidade de vida no espaço público tornando-o mais inclusivo e atraente para  
residentes e turistas. 

rua do sol

concluída está a obra realizada no âmbito 
de uma parceira entre a câmara municipal 
de loulé e a inframoura. A empreitada, 
desenvolvida numa área de cerca de 500 
metros, incluiu a intervenção em todas as 
infraestruturas enterradas, nova iluminação 
pública, novo desenho urbano e reformulação 
de todos os pavimentos. o projeto seguiu a 
linha de orientação urbanística já adotada 
no centro de Vilamoura, com a valorização e 
defesa dos modos de mobilidade suave, com 
especial relevo para o peão. esta é uma via 
estruturante na rede viária de Vilamoura, 
estabelecendo a ligação do seu centro a 
Quarteira.
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a pandemia em números

7000 másCaras
foram costuradas por 25 voluntárias e 

oferecidas à população numa iniciativa da 
Junta de Freguesia.

foi o aumento do número de cabazes oferecidos a famílias apoiadas pela Fundação 
António Aleixo.

110%

100%
foi quanto aumentou o número de refeições 

diárias fornecidas no refeitório social do centro 
Paroquial e pelo mAPs.

40%
corresponde ao aumento do número de 

cabazes mensais distribuídos pela Associação 
mãozinhas solidárias.

2000 refeições
foram distribuídas pela Junta de Freguesia no 

âmbito da parceria com o banco Alimentar 
do Algarve.

avenida Carlos mota pinto

mais um investimento que vai melhorar a 
circulação e a segurança nesta importante 
artéria da cidade. A obra em curso contempla 
uma zona residencial e as áreas pedonais 
adjacentes ao troço da avenida, entre o 
cruzamento de Vilamoura e a rotunda do 
Polvo. o projeto inclui percursos pedonais, 
faixas em ambos os lados da avenida para 
bicicletas, reabilitação da rede pública de 
iluminação, implementação de piso táctil na 
proximidade das passadeiras para peões e 
das paragens de autocarro, bem como um 
corredor de vegetação ao longo de toda a 
zona de intervenção.

// executivo não mediu esforços para conseguir ajudar os residentes 
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Quarteira live 
apoia artistas loCais 

e públiCo 
Foram momentos insólitos mas inesquecíveis aqueles que músicos e intérpretes 
viveram no palco do centro Autárquico durante o confinamento imposto pela 
covid-19. Promovido pela Junta de Freguesia (JF) a partir de uma ideia partilhada pela 
Associação empresários por Quarteira e o músico marc Policarpo, o ‘Quarteira live’ 
permitiu juntar artistas e público num cenário virtual marcado pelas mensagens 
de esperança.
Foram 14 os concertos transmitidos em março, abril e maio, através das páginas 
de Facebook e do Youtube da JF, a partir de um auditório sem assistência 

mas cheio de uma energia que contagiou milhares de fãs. As duas edições 
totalizaram cerca de 80 mil visualizações em direto. 

Apoiar os músicos da terra e minimizar os efeitos do isolamento foram 
os objetivos conquistados pela iniciativa.
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proCissão 
aCompanHada em Casa

milhares de pessoas assistiram em casa à 
procissão dedicada a nossa senhora de 
Fátima, a 12 de maio, em Quarteira. 
devido às restrições impostas pela covid-19, os 
fiéis foram convidados a acender uma vela e 
acompanhar à janela, ou através da página de 
Facebook da Junta de Freguesia de Quarteira, 
a passagem do andor pelas ruas da cidade. 

“perCeber os desafios 
da mãe natureza 
é super fasCinante”

// trabalho da jovem investigadora tem merecido 
reconhecimento internacional
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Boletim de Quarteira (BQ)- o que a despertou 
para as ciências e particularmente a biologia?

Ema Romão (ER)-  sempre tive uma mente 
muito curiosa no sentido de perceber como as 
coisas funcionam. ser desafiada em casa a ter 
pensamento lógico e crítico também ajudou 
muito. desse ponto, o saltinho para biologia 
foi fácil, porque tentar perceber os desafios da 
mãe natureza é super fascinante.

BQ- Qual a sua maior ambição ou sonho na 
área profissional?

ER- seria obviamente encontrar 
a cura. mas sei que é algo 

difícil e pouco provável mas 
estou a contribuir e a 

desbravar caminho para 
desvendar mistérios 
que ajudem a chegar 
à cura, neste caso 
particular, da leucemia 
aguda. o importante é 
eventualmente chegar 
a essa cura, o resto não é 
importante. no entanto, 
saber que participei para 

chegar a esse objetivo,  por 
mais pequena que tenha 

sido a minha participação, 
já é um sonho tornado 

realidade.

investiGadora premiada
 
ema Alexandra estevens romão já recebeu os 
prémios Gustave-boël sofina e o da liga da 
luta contra o cancro. Publicou sete artigos 
de investigação e um capítulo num livro de 
metodologias.

// transmissão em direto teve 15 mil visualizações

// Várias dezenas de artistas participaram no evento

Contribuir para a Cura do CanCro, em espeCial 
da leuCemia aGuda, é o sonHo de ema romão, a bióloGa 
fasCinada pelos mistérios da natureza.
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investimento inClui 
esCola púliCa de dança 
e auditório.

criar um polo de referência na região e no 
País, tanto no âmbito da programação de 
eventos e espetáculos, como na vertente 
formativa e educacional, é o objetivo do 
centro de educação e cultura de Quarteira 
(cecQ).
depois da entrega, em dezembro de 2020, do 
anteprojeto pelo arquiteto Pedro domingos, 
a câmara municipal de loulé deverá lançar 
o concurso público já no próximo ano para a 
construção deste ambicionado projeto.  
inscrito na área do Plano de Urbanização 
de Quarteira norte-nordeste, o cecQ terá 
como principais componentes um auditório 
com 499 lugares, uma sala multiusos e uma 
escola pública de dança. numa segunda fase 
o complexo localizado junto à avenida Papa 
Francisco incluirá ainda uma biblioteca e 
espaços exteriores. 
“este é um projeto há muito ambicionado 
pela população de Quarteira, pelo que é com 
grande orgulho que tenho acompanhado 
o desenvolvimento deste importante 

investimento na nossa cidade”, refere o 
Presidente da Junta de Freguesia  de 
Quarteira, telmo Pinto, para sublinhar que 
a construção do cecQ corresponde ao 
cumprimento de um compromisso assumido 
pelo atual executivo da Autarquia que 
lidera.
telmo Pinto realça ainda a importante 
colaboração do museu nacional na 
concretização deste projeto, no âmbito do 
qual foi promovido pela cml um concurso de 
ideias com o apoio da ordem dos Arquitetos. 
o júri constituído para o efeito atribuiu o 1º 
lugar ao arquiteto Pedro domingos. 
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6 mil anos da História 
de Quarteira 
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exposição ‘com os pés na terra e 
as mãos no mar’ trouxe à luz do dia 
seis milénios de história que não 
deixa de surpreender quem visita 
a antiga lota da cidade, onde ficará 

patente até 2023.
Peças arqueológicas, fotografias e recortes 
de jornal, fazem parte desta exposição criada 
com a participação de populares na cedência 
de muitos objetos recuperados a tempos tão 
antigos como os povos que por cá passaram. 
confirmada fica a presença de cartagineses, 
romanos e muçulmanos, mas também a ponte 
que permite ligar o presente ao passado mais 
remoto deste território, como sublinhou o 
arqueólogo, curador da exposição e diretor 
de serviços de bens culturais da direção 
regional de cultura do Algarve,  rui Parreira, 
no dia da sua inauguração.
Um “dia histórico’, segundo o presidente da 
Junta de Freguesia, telmo Pinto, que realça 
o papel da direção-Geral do Património 
cultural na concretização do projeto.
também o presidente da câmara municipal 

de loulé, Vitor Aleixo, considerou este um 
“marco histórico”, pois pela primeira vez é 
possível conhecer a riqueza patrimonial de 
Quarteira.

// complexo será construído em duas fases junto à avenida Papa Francisco 

// Projeto é da autoria do arquiteto Pedro domingos

Centro de eduCação e Cultura 
avança a passos larGos  

mostra Constituiu momento Cultural inédito na freGuesia.

// A secretária de estado Adjunta e do Património 
cultural, Ângela Ferreira, esteve presente na 
inauguração da exposição
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Yolanda seQueira Hopkins 

surfista Quarteirense
nos JoGos olímpiCos 

o 
apuramento para os Jogos 
olímpicos, um dos maiores 
sonhos de Yolanda sequeira 
Hopkins, ficou assegurado no dia 
5 de junho, ao qualificar-se para 

a final do evento da Associação internacional 
de surf, onde ambicionava chegar desde 2019 
ao sagrar-se campeã nacional.
“é incrível poder representar Portugal na 
estreia do surf como modalidade dos Jogos 
olímpicos. estou super feliz e entusiasmada”, 

revela a jovem, que não esconde a ambição 
de subir ao pódio na primeira posição.  
“Vou sempre para os campeonatos a pensar 
em ganhar e no Japão não será diferente. 
Pretendo  trazer o ouro para Portugal”, 
promete. depois de conquistar o título 
de campeã nacional a jovem natural de 
Quarteira, alcançara também  o 3º lugar 
no mandurah Pro, na Austrália, proeza que 
se seguiu à primeira vitória numa prova do 
qualifying, em inglaterra (agosto de 2019).

Q
uarteira, a minha cidade, onde o mar me viu crescer e a 
praia me viu sorrir. região que desde sempre me fez sonhar 
com um local onde os que mais precisam de atenção 
pudessem ser felizes. Proponho a criação de um lar/centro 
de dia, canil e infantário comum em que idosos, crianças e 

animais conseguissem partilhar momentos e energias positivas, criando 
assim um porto seguro para todos. onde o principal objetivo fosse a 
convivência em comunidade. 

Junta-te

um porto seGuro
Carolina sousa fiGueiras
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atleta Garantiu presença em tóQuio ao passar à final 
dos JoGos mundiais, em el salvador, onde ConQuistou 
a medalHa de prata.

‘Quarteira deCide’ 
promove espírito Comunitário

e naína (iGAPHe), que acompanham e 
facilitam todo o processo na comunicação 
com os moradores, bem como na análise das 
propostas apresentadas
“esta é uma excelente oportunidade para os 
próprios moradores decidirem o que fazer 
em prol das suas comunidades”, reconhece o 
presidente da JF de Quarteira, telmo Pinto. 

// Jovens receberam formação para desempenharem o papel de tutores
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proJeto Conta Com partiCipação 
ativa dos residentes. 

// Yolanda promete trazer a medalha de ouro para Portugal

o
ito jovens 
representam as 
zonas residenciais da 
Abelheira, Amendoeira, 
checul e iGAPHe, onde 

decorre o projeto ‘Quarteira decide’. Apoiar 
a realização de atividades promotoras da 
convivência, do espírito comunitário e do 
diálogo social é o grande objetivo da iniciativa 
coordenada pela Associação oficina, em 
parceira com a Junta de Freguesia (JF) de 
Quarteira, a câmara municipal de loulé e a 
Associação Juvenil Akredita em ti.
inspirado na metodologia do orçamento 
participativo, o ‘Quarteira decide’ permite que 
as comunidades se reúnam na elaboração 
e aprovação de atividades visando, entre 
outros objetivos, a implementação de projetos 
que consideram mais relevantes para a 
comunidade. 
À frente de cada projeto local estão Vasco 
e Giovanna (checul), erica, miguel e taíssa 
(Abelheira), João e samuel (Amendoeira) 
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novos espaços multiusos 
promovem saúde e bem-estar 
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dino d’santiaGo 
enalteCe talento 
Quarteirense

Um dos principais dinamizadores do 
movimento ‘sou Quarteira’ e promotor do 
mural patente na rua Gago coutinho, em 
Quarteira, dino d’santiago fez questão de 
estar presente na inauguração das obras, no 
dia 9 de outubro de 2020, tendo manifestado 
a sua profunda emoção ao ver-se ‘retratado’ 
no trabalho de menau. 
o cantor e compositor de raízes cabo-
verdianas mas natural de Quarteira, confessou 
que a homenagem feita pelo amigo foi “a 

melhor coisa que lhe aconteceu” e enalteceu 
o grande “talento quarteirense”. 
dino d’santiago foi um dos 14 agraciados pela 
câmara municipal de loulé, no âmbito do 
dia do município, que decorreu no dia 13 de 
maio, tendo sido distinguido com a medalha 
de mérito grau ouro.

desafio reuniu
três artistas loCais. 

denominado “mural à moda Quarteirense” 
o projeto financiado pela câmara municipal 
de loulé e dinamizado pelo movimento ‘sou 
Quarteira’ permitiu transformar as paredes 
do centro Autárquico de Quarteira numa 
autêntica galeria de arte com a assinatura 
de três artistas da terra: daniela Guerreiro, 
menau e nuno Viegas. 

// menau retratou o seu conterrâneo, dino 
d’santiago, que considera o novo rosto da 
revolução portuguesa.

arte urbana 
invade 

Centro de Quarteira 

// o problema da poluição dos mares inspirou 
daniela Guerreiro que quis deixar um alerta na 
terra onde nasceu.

// o singular barco de papel de nuno Viegas 
perpetua a ligação das gentes de Quarteira às 
atividades da pesca.

promover o bem-estar e a atividade física na freguesia de Quarteira, sobretudo 
numa altura em que as zonas de lazer são cada vez mais procuradas para atenuar 
os efeitos do confinamento, é o objetivo dos novos espaços multiusos que vão ser 
criados ao ar livre na cidade.  

// Passeio das dunas 
naquele que passou a ser um dos locais mais 
emblemáticos de Quarteira vai ser criado um 
campo de basquetebol com pavimento colorido 
em betão poroso e duas tabelas, uma das quais 
tripla. 

// Forte novo
nesta praia vai ser criada uma estrutura de apoio 
ao surf, prática que regista forte expansão na 
freguesia. Para além do arrumo dos equipamentos 
destinados a esta a outras atividades náuticas, os 
contentores instalados no local incluirão casas de 
banho diferenciadas.  

// Pereiras
Junto à igreja de nossa senhora de Fátima adultos 
e crianças vão poder conviver num espaço de 
recreio onde serão instalados equipamentos 
infantis, de fitness, mobiliário urbano e pavimentos 
de erva sintética para proporcionar mais conforto 
aos seus utilizadores. 

// Abelheira/Amendoeira
nesta zona residencial vai ser criada uma arena 
multiusos incluindo campo de basquetebol, 
equipamentos de street workout e uma pista 
pump track aberta a skate, bicicleta e patins. 
o espaço acolherá ainda um parque infantil.  
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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 

telmo pinto 
responde em direto

exeCutivo | Qual a prinCipal mudança reGistada 
em Quarteira nos últimos anos? 

// sónia neves, tesoureira 
Há sete anos e oito meses, sob a liderança de telmo Pinto, iniciámos a gestão autárquica 
da Freguesia de Quarteira, imbuídos de enorme responsabilidade e de espírito de 
missão para acrescentar valor à nossa freguesia. idealizámos um futuro para Quarteira, 
estabelecemos objetivos e trabalhámos arduamente para cumprir esses objetivos. Hoje, 
Quarteira é mais autónoma, moderna e próxima. temos mais qualidade de vida e um 
espaço público muito melhor para todos.

// eduardo Amador, secretário
nome de referência no Algarve Quarteira é exemplo do que deve ser uma freguesia a 
trabalhar para os fregueses. Um dos factos que mais se destaca é a interação com as várias 
comunidades residentes. Para isso contribuíam especialmente as ações socioculturais e 
desportivas e o apoio domiciliário, entre outras. destaco a criação da Academia do saber 
do espaço do cidadão.

// Paulo Alferes, 1º vogal
Quarteira registou nestes últimos anos um crescimento global. Foram criados serviços 
de proximidade desde a área social até as infraestruturas. o espaço do cidadão é um 
exemplo disso. Quarteira continua a crescer e a atrair novos residentes.

// Jorge bica, 2º vogal
Quarteira tem sido alvo, nestes últimos anos, de profundas transformações no âmbito 
da organização do território. Hoje é um exemplo de organização e de limpeza, com um 
futuro promissor assente numa visão de modernidade, no crescimento ordenado e na 
beleza natural, que faz da cidade uma referência nacional ao nível de praias urbanas. A 
visão que serviu para trazer Quarteira para este nível de qualidade, será a mesma que a 
tornará ainda mais apetecível no futuro.

o presidente da Junta de Freguesia, telmo 
Pinto, tem aberto as portas da autarquia 
para responder em direto, através da página 
do Facebook, a diversas questões sobre 
Quarteira. espaços verdes e pesca constituem 
alguns dos assuntos já abordados na rubrica 
‘ouvir Quarteira’ que pretende constituir-se 
como um “canal de diálogo” entre o executivo 
e a comunidade. duas vezes por mês a 
população é convidada a participar no debate 
de ideias e nas decisões de interesse público. // conversas permitem esclarecer a população


