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#Editorial#ExEcutivo MuNiciPal

GAP – GAbinete de APoio Ao Presidente
Abílio sousa (Adjunto) abilio.sousa@cm-loule.pt 
Carlos Carmo (Adjunto) carlos.carmo@cm-loule.pt

Vítor Manuel Gonçalves Aleixo (Presidente)
Pelouros: Cultura, bibliotecas e Arquivo, ordenamento 
do território e Urbanismo, obras Municipais: edifícios e 
equipamentos, relações Públicas e Comunicação e relações 
institucionais. secretária: Paula Murta paula.murta@cm-loule.pt
Horário de AtendiMento: Quinta-feira, 14h30 às 19h00

HUGo MiGuel Guerreiro nUnes (ViCe-Presidente)
Pelouros: Finanças e Património, tecnologias e Administração 
de sistemas, economia local e emprego, desporto, eventos, 
Proteção Civil e Vigilância, sector empresarial local e saúde. 
secretária: lígia brito ligia.brito@cm-loule.pt
Horário de AtendiMento: loulé: sexta-feira, 9h00 às 13h00; 
Quarteira: última sexta-feira do mês, 14h00 às 18h00, Centro 
Autárquico

AnA isAbel da encarnação c. MACHAdo (VereAdorA)
Pelouros: educação, Contraordenações, Jurídico e Contencioso, 
recursos Humanos, Higiene e segurança no trabalho, 
defesa do Consumidor, Plano de risco contra a Corrupção e 
descentralização Administrativa. 
secretária: sónia neves sonia.neves@cm-loule.pt 
Horário de AtendiMento: loulé: sexta-feira, 9h00 às 13h00; 
Quarteira: quinzenalmente às terças-feiras, 14h00 às 18h00, 
Centro Autárquico

Pedro Maria neves de oliVeirA (VereAdor)
Pelouros: Ambiente e serviços Urbanos, obras Municipais: 
saneamento, rede Viária e trânsito, energia e oficinas 
Municipais. 
secretário: luís Monteiro luis.monteiro@cm-loule.pt
Horário de AtendiMento: Quinta-feira, 14h30 às 17h30

João Manuel de sousa MArtins (VereAdor)
Pelouros: intervenção e Gestão social, Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens, bombeiros, Fiscalização Municipal, 
Associativismo sociocultural e transportes. 
secretário: luís Monteiro luis.monteiro@cm-loule.pt 
Horário de AtendiMento: Quinta-feira, 14h30 às 17h30

Hélder Manuel Faria MArtins (VereAdor)
Sem pelouros 

PAUlo vieGas MArtins (VereAdor)
Sem pelouros

MArilyn toMás (VereAdorA)
Sem pelouros

eUGénio Manuel coelho GUerreiro (VereAdor)
Sem pelouros

Com este Boletim pretende-se deixar registado para memória 
futura um conjunto de ações, de projetos, de factos e de mo-
mentos que traduziram a vontade de bem servir o concelho e de 
mostrar o quanto foi possível construir neste primeiro ano como 
presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Na verdade, consumido que está este tempo de um mandato 
que se estenderá a 2017 e para o qual os cidadãos nos confiaram 
a responsabilidade na definição e execução das políticas muni-
cipais, podemos reafirmar que, desde o primeiro dia, o nosso 
exercício de funções públicas se tem ancorado em dois pilares 
fundamentais, quais sejam, por um lado, a sustentabilidade de 
um território que queremos assegurar para o futuro e, por ou-
tro, as oportunidades para todos, isto é, para os que nele vivem 
e trabalham. 

Para tanto e tendo em conta a identidade que nos é própria e 
que une os louletanos, até na diáspora, torna-se necessário e 
oportuno evidenciar, desde já, que os caminhos trilhados e as so-
luções encontradas tiveram que respeitar o ‘peso da realidade’. 

Daí que, partindo do que já existia nalgumas áreas de interven-
ção e funcionamento da Autarquia, tenhamos procedido a um 
incremento radical noutras, deixando neste período de tempo 
uma forte impressão na cultura; na forma de gerir a coisa pú-
blica; no fortalecimento da cidadania; na abordagem aos pro-
blemas dos mais desfavorecidos; bem como na resolução do 
problema financeiro com que fomos confrontados e que nos foi 
transmitido como herança pela anterior gestão autárquica. 

Neste sentido, a divulgação do que mais se inscreveu neste início 
de ciclo apresenta-se agora sob a forma de um boletim impresso 
sobre o que de mais significativo se realizou neste período em 
prol do interesse público, o que se conseguiu e concretizou na 
prática e que pode, dessa forma, ser partilhado por todos.

O Presidente da Câmara Municipal de Loulé

Um Boletim 
de Realizações
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#autarquia

Com o objetivo de aproximar os munícipes da realidade autárqui-
ca, o executivo municipal decidiu tornar todas as sessões camará-
rias públicas.
Assim, as reuniões de Câmara decorrem quinzenalmente, às quar-
tas-feiras, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Conce-
lho, e são abertas ao público que tem a oportunidade não só de 
assistir ao debate dos pontos da ordem do dia mas também intervir 
em dois momentos da sessão.

ReUNiões CamaRÁRias PÚBliCas

O Município de Loulé contratou os serviços de uma nova plata-
forma eletrónica – SaphetyGov – que permitirá aos fornecedores 
terem acesso gratuito na participação de concursos públicos.
O objetivo do Município de Loulé ao proceder à mudança de pla-
taforma foi o de obter uma redução de custos, não só para a Au-
tarquia como também para os seus fornecedores e prestadores de 
serviços: o acesso à plataforma é gratuito, conforme previsto na 
legislação em vigor, e não serão cobrados selos temporais no de-
curso do contrato celebrado, quando apresentem propostas para 
os procedimentos lançados pelo Município de Loulé.
Refira-se que, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, as 
aquisições realizadas por entidades públicas devem ser efetuadas 
por via eletrónica, através de plataformas eletrónicas de contra-
tação, nas quais todos os fornecedores deverão estar registados a 
fim de poderem submeter as respetivas propostas e promover os 
demais atos relacionados com o procedimento. 

FoRNeCedoRes Com aCesso gRatUito a 
Nova PlataFoRma PaRa CoNCURsos PÚBliCos

Assim, os fornecedores e prestadores do Município, caso não se 
encontrem registados na plataforma SaphetyGov, poderão fazê-lo 
através do seguinte endereço: http://www.saphety.com/pt-PT/sa-
phetygov e efetuar a sua adesão em “Registo”.   
Deverá depois o fornecedor preencher o formulário e clicar na op-
ção de submeter. O fornecedor receberá os seus códigos de acesso 
à plataforma, no e-mail que forneceu na inscrição. 
Esta operação de registo de fornecedor não tem custos para o uti-
lizador. 
De acordo com a Portaria 701-G/2008 (Artº 27), é necessário a utili-
zação de um Certificado Qualificado na assinatura de documentos 
eletrónicos nas plataformas.  
Para qualquer esclarecimento ou apoio relacionado com esta pla-
taforma, os interessados poderão contactar a equipa Saphety Cus-
tomer Services através de helpdesk@saphety.com ou telefone 707 
101 249 (de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00).

imPostos: loUlÉ RedUz taXas de imi e iRs 

A Câmara Municipal de Loulé apresentou publicamente as 
suas condolências pelo falecimento de José Cavaco, antigo 
presidente desta Autarquia, à família enlutada.
José António Guerreiro Cavaco nasceu a 19 de março de 1939, 
em Salir, e a par de um importante percurso no dirigismo des-
portivo, destacou-se igualmente na vida política.
Foi membro da Assembleia de Freguesia de Salir de 1976 a 
1979, deputado municipal de Loulé de 1979 a 1982 e vice- 
presidente da Câmara Municipal de Loulé de 1982 a 1985. No 
mandato de 1985-89 foi presidente desta Autarquia. Enquan-
to autarca destaca-se o papel que teve na promoção do des-
porto e das infraestruturas desportivas, nomeadamente com 
a inauguração do complexo exterior das Piscinas Municipais 
de Loulé (1986) e a criação de um campo de futebol em cada 
freguesia do Concelho. Foi Governador Civil de Faro entre 2 
de agosto e 17 de novembro de 1995. Enquanto dirigente des-
portivo, exerceu funções diretivas em clubes algarvios como o 
Farense, Salir (clube do qual foi presidente), Louletano e Quar-
teirense, e presidiu a várias associações à escala regional e na-
cional. Foi uma figura marcante do futebol algarvio. Esteve à 
frente da Associação de Futebol do Algarve entre 1999 e 2002 
e foi dirigente da Federação Portuguesa de Futebol durante 
quase uma década. Foi condecorado pelo Presidente da Repú-
blica, Cavaco Silva, como Comendador da Ordem do Infante D. 
Henrique, a 6 de setembro de 2011, enquanto dirigente que 
integrou a comitiva presente no Campeonato do Mundo Sub-
20, na Colômbia, onde Portugal alcançou o segundo lugar. Co-
laborou com vários órgãos de Comunicação Social. 
José Cavaco faleceu vítima de doença prolongada. 

A Câmara Municipal de Loulé implementou o horário contínuo em 
todos os serviços de atendimento ao público, permitindo que os 
munícipes possam tratar de assuntos diversos durante o período 
da hora do almoço. Desta forma, os serviços praticam o horário 
compreendido entre as 9h00 e as 17h00. A Divisão de Gestão de 
Pessoas e da Qualidade, as Lojas do Munícipe de Loulé e de Al-
mancil, Centro Autárquico de Quarteira ou Urbanismo são alguns 
dos serviços que funcionam com este horário. Este é mais um passo 
do Município de Loulé com vista à modernização administrativa e 
que pretende reforçar a cultura de serviço público orientada para 
os cidadãos.

O executivo da Câmara Municipal de Loulé determinou, por despa-
cho do presidente, de 27 de agosto de 2014, a implementação do 
período normal de trabalho de 7 horas diárias, 35 horas semanais, 
com efeitos a partir de 1 de setembro. Esta medida, que abrange 
todos os trabalhadores da Autarquia, justifica-se por manifesto in-
teresse público.
Recorde-se que em sede de negociação coletiva, e em conformi-
dade com a vontade convergente da Autarquia e dos seus traba-
lhadores, representados pelas respetivas estruturas sindicais, foi 
outorgado o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora, (ACEEP) 
a 18/03/2014, com o STAL, o STFPSSRA, STE, SNBP e FESAP, em que 
ficou expressamente consagrado o período normal de trabalho de 
7 horas diárias e 35 horas semanais. Concluído o processo negocial, 
foi o referido acordo remetido ao Secretário de Estado da Admi-
nistração Pública a 20/03/2014, para efeitos de depósito junto da 
Direção Geral da Administração e Emprego Público e posterior pu-
blicação no Diário da República, não tendo todavia, e até à presen-
te data, ocorrido qualquer resposta por parte daquela tutela por 
motivos que o Município de Loulé desconhece.
Neste âmbito, importa referir que o Município não detém qualquer 
tipo de controlo sobre os atos em falta (depósito e publicação), já 
que os mesmos decorrem de entidades externas, pelo que o facto 
de ainda não se terem concretizado não colide necessariamente, 
nem com o processo negocial consumado, nem com o conteúdo 
do ACEEP outorgado. Saliente-se ainda que a redução do período 
normal de trabalho, tal como é consensualmente reconhecida pelo 
executivo e a grande maioria dos trabalhadores e sindicatos, não 
representa qualquer prejuízo para a prestação normal de serviços 
aos utentes, ou para a prossecução do interesse público, uma vez 
que o horário de atendimento ao público permanece inalterado. 
Esta medida permite ainda assegurar o direito fundamental de 
conciliação entre a vida familiar e profissional dos trabalhadores, 
previsto aliás no artigo 59º. da Constituição Portuguesa, reduzindo 
assim os constrangimentos que a implementação do anterior pe-
ríodo das 8 horas diárias e 40 semanais havia trazido para a orga-
nização familiar e pessoal dos trabalhadores.

desaPaReCimeNto 
de JosÉ CavaCo

aUtaRqUia RePõe 
JUstiça No hoRÁRio 
de tRaBalho dos 
FUNCioNÁRios

ateNdimeNto Nos 
seRviços mUNiCiPais 
de loUlÉ Com 
hoRÁRio CoNtÍNUo

#autarquia

A Câmara de Loulé aprovou, em reunião camarária realizada no 
Centro Autárquico de Quarteira, a proposta de redução do IMI e 
IRS referentes ao ano de 2015, graças à recuperação da autonomia 
municipal na área da fiscalidade municipal concretizada com o pa-
gamento antecipado do PAEL até ao final deste ano, que foi pos-
sível com o esforço de equilíbrio financeiro encetado no primeiro 
ano de mandato.
Assim, no que diz respeito ao Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), foi proposto baixar de 0,40% para a taxa de 0,39% a aplicar 
aos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI para aplicação 
no ano de 2015, respeitante aos impostos referentes a 2014, o que 
constitui uma redução de 2,5% em relação ao ano transato.
Como forma de promover o combate à desertificação, foi igual-
mente proposto minorar até 30% a taxa de IMI nas freguesias do 
interior do Concelho: Alte, Ameixial, Salir e União de Freguesias de 
Querença, Tô e Benafim.
Também o IRS deve sofrer uma descida, passando de 5% para 4% 
a taxa de participação dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 
no Concelho de Loulé. Segundo os responsáveis municipais, ao 
prescindir de 1% do valor que receberia do IRS de cada um dos 
munícipes, a Autarquia pretende levar a um maior número de 
munícipes parte do resultado conseguido neste ano e, ao mesmo 
tempo, amenizar o peso do IRS que o Governo impôs sobre aos tra-
balhadores por conta de outrem. “Considerando a enorme carga 
que os rendimentos do trabalho sofreram e continuam a sofrer por 
força do aumento do IRS e da aplicação da sobretaxa, decidimos 
aproveitar os resultados do esforço deste primeiro ano de manda-
to para, enquanto durar a aplicação da sobretaxa sobre o IRS, re-
duzir a mesma em 1%”, refere o executivo. Para isso, a Autarquia 
prescindirá de 20% do valor que cabe ao Município no IRS de cada 
um dos seus munícipes.

Relativamente à derrama, a Câmara de Loulé irá manter a sua apli-
cação nos mesmos moldes de 2014 até porque, ao contrário do 
IRS, o IRC tem baixado. Ou seja, em 2015 mantém-se a derrama no 
Município de Loulé no valor de 1,5% sobre o volume de negócios 
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas co-
letivas (IRC) a aplicar a sujeitos passivos cujo valor de negócios no 
ano seja superior a 150 mil euros e de isenção nos restantes casos. 
Refira-se que as verbas da derrama serão destinadas a ações que 
visam apoiar a atividade económica no Concelho.
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#govErNação MuNiciPal

oRçameNto PaRtiCiPativo do mUNiCÍPio de 
loUlÉ: PRoJetos veNCedoRes aNUNCiados 
em “Festa da CidadaNia”

O Cine-Teatro Louletano viveu, no dia 17 de outubro, um momen-
to de especial importância para a a cidadania no Concelho de Lou-
lé com a realização da cerimónia onde foram anunciados os onze 
projetos vencedores do Orçamento Participativo - Loulé 2014, o 
ponto alto deste projeto que arrancou em maio deste ano.
Das 130 propostas iniciais que emaram das onze sessões presenciais 
realizadas nas freguesias, foram submetidos a votação 33 proje-
tos que obtiveram 7448 mil participações, entre votos eletrónicos 
(sms) e votos presenciais, numa clara manifestação de envolvimen-
to da população neste projeto pioneiro no Algarve e um dos mais 
importantes do país, nomeadamente pelo número de adesão no 
ano de implementação.
A Autarquia de Loulé atribuiu ainda uma Menção Honrosa à pro-
posta mais votada, neste caso à requalificação do polidesportivo da 
Cortelha, que recebeu 1288 votos, um número bastante expressivo 
numa freguesia cuja a taxa demográfica não é das mais elevadas.
O presidente da Autarquia, Vítor Aleixo, referiu-se ao “êxito” des-
ta iniciativa que “tem um forte cunho pedagógico porque esti-
mula a participação das pessoas naquela que é a gestão da coisa 
pública”.
“Foram 11 projetos escolhidos, foram 11 lutas democráticas, leais, 
transparentes, e vão ser 11 obras escolhidas não pelos políticos mas 
pelos cidadãos, daí advém o seu valor. No Orçamento Participativo 
mais do que a democracia representativa é a democracia direta 
que funciona”, sublinhou o edil louletano, que acrescentou ain-
da que “com este projeto, a democracia no Concelho de Loulé sai 
muito mais reforçada”. 
Neste primeiro ano serão canalizados para as propostas vencedo-
res do Orçamento Participativo 500 mil euros inscritos no orçamen-
to municipal. No entanto, segundo adiantou Vítor Aleixo, no pró-
ximo ano será alocada a este projeto uma verba superior.

#govErNação MuNiciPal

“Um ano em que julgamos estar a cumprir bem e a honrar o nosso 
compromisso eleitoral”. Foi este o balanço geral que Vítor Aleixo, 
presidente da Câmara Municipal de Loulé, fez, em conferência de 
Imprensa, relativamente ao primeiro ano de trabalho do atual exe-
cutivo que tomou posse há precisamente um ano atrás.
Tendo sempre presente o lema de campanha - “Ninguém ficará 
para trás!” – este responsável falou dos quatro eixos que têm sus-
tentado todo o programa autárquico. Segundo o autarca, a pri-
meira preocupação foi “pôr cobro ao descalabro financeiro” dos 
últimos anos. Nesse sentido, com o objetivo de estabilizar as finan-
ças municipais e encetar um programa de recuperação com vista à 
sustentabilidade financeira até ao final do mandato, foram já to-
madas algumas medidas, segundo referiu Vítor Aleixo, que permi-
tiram reduzir o passivo em mais de 13 milhões de euros e liquidar 
a dívida do PAEL até dezembro deste ano.
Relativamente ao eixo social e da inclusão, o autarca falou de uma 
“nova dinâmica” que se traduz numa atenção muito constante e 
próxima dos cidadãos com problemas vários causados ou acentua-
dos pela crise. Assim, o primeiro objetivo nesta área “foi plena-
mente conseguido” com a criação do Regulamento Loulé Solidá-
rio, já publicado em Diário da República. “O Município de Loulé 
não tinha ferramentas legais para poder transferir aqueles que são 
os dinheiros públicos e acorrer às necessidades das pessoas. Foi um 
grande compromisso da nossa parte que por ora está cumprido”, 
considerou.
Também o programa “Férias para Todos” foi uma das mais impor-
tantes medidas em termos de políticas socias e de inclusão. Esta 
iniciativa permitiu que, sobretudo os jovens oriundos de famílias 
mais necessitadas, não se desligassem da escola durante o período 
de férias. Realizou-se na grande maioria das escolas do Concelho, 
disseminando hábitos e estilos de vida saudáveis, ocupando as 
crianças com diversas atividades. Estas atividades contaram com o 
envolvimento das associações do Concelho o que permitiu também 
“reforçar o associativismo social, envolvendo-o mais nas políticas 
autárquicas”.
No que concerne à cidadania e participação, Vítor Aleixo falou da 
importância do trabalho de promoção dos valores inerentes à ci-
dadania e participação dos cidadãos na coisa pública. “O balanço 
que fazemos é que dificilmente as coisas poderiam ter corrido me-
lhor”, referiu relativamente a duas iniciativas que têm marcado 
pela diferença. O Orçamento Participativo 2014, que contou com 
o envolvimento de vários cidadãos na escolha de projetos para as 
onze freguesias, para o qual a Autarquia alocou 500 mil euros; e 
o Programa Comemorativo dos 40 anos do 25 de Abril, que tem 
trazido a Loulé ações “numerosas e de alta qualidade” com figuras 
de primeiro plano da vida cultural, social e política do país, são 
as duas iniciativas apontadas pelo presidente da Autarquia como 

BalaNço de Um aNo de gestão aUtÁRqUiCa

exemplos máximos deste eixo  programático.
Em relação à intervenção urbana e patrimonial, Vítor Aleixo subli-
nhou que a dívida herdada e o passivo não impediram o executivo 
de fazer “obras que continuam a ser necessárias”. O arranque do 
Passeio das Dunas, que fará a ligação, na zona costeira, entre a 
cidade de Quarteira a Vilamoura, a reabilitação urbana no casco 
histórico de Loulé (em fase de conclusão), o lançamento da Área 
de Reabilitação Urbana de Loulé (a primeira na cidade e que vai 
permitir reabilitar e reinventar essa parte da cidade), a compra do 
Café Calcinha e a compra de vários edifícios para fins de reabilita-
ção, os projetos para o Palácio Gama Lobos e para a Casa da Música 
Nova onde ficará instalado o Conservatório de Música de Loulé são 
algumas das intervenções levadas a cabo já neste mandato.
No entanto, o edil sublinhou mais uma vez que “a prioridade não 
irá mais para a construção de obras novas”. “Iremos colocar o 
acento tónico da nossa gestão autárquica na reabilitação, na con-
servação, na manutenção”, garantiu.
Quanto ao último eixo da gestão municipal – a segurança no ter-
ritório – o presidente falou da importância do mesmo para a prin-
cipal atividade económica do Concelho, o turismo. Nesse sentido, 
reportou-se ao “programa colaborativo” com o Ministério da Ad-
ministração Interna, através do qual vão ser investidos cerca de 2,5 
milhões de euros para renovar e melhorar as condições de trabalho 
da GNR no Concelho, nomeadamente em Loulé, em Quarteira (que 
passará a Sub-Destacamento Territorial), em Salir e a construção de 
raiz de um novo posto para a GNR em Almancil. “Trata-se de uma 
parceria em matéria de segurança pública com resultados muito 
positivos e significativos e que, no próximo ano, irá ser já visível”, 
adiantou.

FREGUESIA/PROPOSTA VENCEDORA
QUERENçA Limpeza e manutenção de levadas  para fins 
turísticos e agrícolas (Levada da Benémola e Levada das 
Mercês).
TôR Limpeza e reparação do caminho do Poço da Prensa
BENAFIm Requalificação do terreno da CML para 
criação de parque de caravanas que fique habilitado à 
realização de atividades culturais, desportivas, feiras e 
mercados (instalações sanitárias, iluminação, portões e 
arruamento). 
AlTE Colocação de telhado e portas na Capela de Santa 
Margarida
QUARTEIRA Repavimentação da sala polivalente do 
Centro de Apoio à Criança e reparação/substituição dos 
caixilhos de madeira e serralharias
S. SEBASTIãO Espaço coletivo no centro de Vale Judeu 
com requalificação do espaço da malha, espaço verde 
de recreio e zona de estacionamento
AlmANCIl Requalificação da entrada nascente de 
Almancil: bermas, iluminação, espaços verdes, sinalética 
e colocação de monumento de um artista de Almancil
SAlIR Requalificação do Polidesportivo da Cortelha
S. ClEmENTE Levar mais vida ao Parque Municipal: 
parque de “Street Workout”, informação sobre árvores 
e biodiversidade, espaço de artes e ofícios, zona wi-fi e 
tapete de xadrez
BOlIQUEImE Parque de feiras, mercados e exposições 
com sanitários junto ao Centro de Saúde
AmEIxIAl  Criação de um espelho de água na Seiceira

VOTOS 
48

114
75

391

897

587

432

1288
617

189

124

“...a dívida herdada e o 
passivo não impediram 
o executivo de fazer 
obras que continuam 
a ser necessárias”



boletim municipal 9boletim municipal8

#fiNaNças MuNiciPais

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, anun-
ciou que, até ao final do ano de 2014, a Autarquia saldará a dí-
vida de 10 milhões de euros contraída com o governo central em 
dezembro de 2012, no âmbito do PAEL – Plano de Apoio à Eco-
nomia Local. Em apenas dois anos, o Município algarvio será dos 
primeiros do país a liquidar este compromisso graças ao esforço de 
consolidação das finanças públicas municipais.
O pagamento total do resgate financeiro herdado da anterior ges-
tão autárquica, no valor de 14,5 milhões de euros, que deveria ser 
realizado até 2017, será antecipado em três anos. “Até 31 de de-
zembro deste ano, todo o valor em dívida do PAEL, que ronda os 
10 milhões de euros, será totalmente liquidado”, garantiu o presi-
dente da Autarquia.
Do passivo de 80 milhões de euros com que o atual executivo se 
deparou em outubro de 2013, a maior Autarquia da região chega 
agora a uma redução de 13,1 milhões de euros no seu passivo e 
11,4 milhões de euros na dívida, como consequência das medidas 
que têm sido tomadas nos últimos doze meses tendo em vista dois 
objetivos claros: a estabilização das finanças municipais e a cons-
trução de um quadro que garantisse a sustentabilidade a médio 
e longo prazo, “criando as condições para que este e os próximos 
executivos possam executar o seu programa sem as condicionantes 
herdadas do executivo anterior”.
Segundo o autarca explicou durante a Conferência de Imprensa 
de balanço do primeiro ano de mandato, estes resultados foram 
conseguidos com a redução de 6,2% da despesa e o crescimento 

CÂmaRa de loUlÉ vai PagaR dÍvida do Pael 
atÉ ao FiNal do aNo

de 4,6% das receitas. Assim, no que diz respeito à despesa, Vítor 
Aleixo falou na redução dos gastos com a limpeza urbana ou com 
os eventos, bem como na redução dos apoios prestados às asso-
ciações e introdução de critérios mais rigorosos para a atribuição 
desses apoios.
Do lado da receita, a subida deve-se ao aumento da atividade de 
venda de património imobiliário e a consequente recuperação da 
receita do IMT. “É o efeito conjugado da redução da despesa com o 
aumento da receita que nos permitiu reduzir o passivo da Câmara 
em 13,1 milhões de euros”, disse.
“Do ‘tempo de urgência’ referido no programa eleitoral ligado ao 
saneamento financeiro, graças a uma gestão muito rigorosa em 
que os munícipes foram prejudicados durante todo o ano, con-
seguimos em doze meses baixar o passivo e a dívida da Câmara”, 
sublinhou Vítor Aleixo.
De olhos postos no futuro, o autarca adiantou ser necessário “ga-
rantir a sustentabilidade das receitas municipais” até porque, de 
forma progressiva a partir de 2016 e até 2018, os municípios irão 
perder as verbas do IMT, aquela que é uma das principais recei-
tas do Município de Loulé e que representa 23% da receita média 
anual dos últimos 5 anos. Por outro lado, a redução contínua das 
transferências do Orçamento do Estado (1,2 Milhões de euros en-
tre 2013 e 2015) e as imposições legais que irão retirar mais 4,2 
Milhões de euros para o Fundo de Apoio Municipal para ajudar 
a câmaras que estão em situação de insolvência, nos próximos 7 
anos, são outras das restrições que condicionam a evolução das 
receitas municipais.
“Temos uma visão prospetiva da evolução das receitas e daquele 
que é o nosso nível de compromissos. E ainda assim vamos tra-
balhar para que possamos chegar ao final deste mandato com o 
passivo da Câmara reduzido em metade”, garantiu o presidente 
da Autarquia.
Face ao equilíbrio que tem sido conseguido nas finanças muni-
cipais, Vítor Aleixo garantiu ainda que, já em 2015, os sacrifícios 
impostos aos munícipes serão atenuados, nomeadamente com a 
redução do IMI, cuja proposta será submetida a aprovação na As-
sembleia Municipal de novembro. Recorde-se que durante o perío-
do de vigência do resgate financeiro do PAEL o Município estava 
impedido legalmente de baixar os seus impostos.
Já o vice-presidente, Hugo Nunes, responsável pela área financei-
ra, explicou que uma grande preocupação ao longo deste ano foi 
“garantir a sustentabilidade das finanças municipais no período de 
curto e médio prazo”.

 
Passivo

19-10-2013
80.077.325,25 € 

19-10-2014
66.928.511,64 €

Redução
13.148.813,61 €

 
Passivo
Dívida 

Curto Prazo
Dívida 

Médio Prazo
Outras 

Responsabilidades

19-10-2013

80.077.325,25 € 

19-10-2014

66.928.511,64 €

Redução

13.148.813,61 €

9.698.592,00 € 5.083.377,83 € 4.615.214.17 €

60.356.953,38 € 53.569.696,18 € 6.787.257,20 €

10.021.779.87 € 8.275.437,63 € 1.746.342,24 €

A 18/10/2014 o Passivo da Câmara Municipal apresenta 
a seguinte evolução:

Resultado: em 12 meses o Passivo da Câmara Municipal de Loulé 
foi reduzido em 13,1 milhões de euros!
A COMPOSIÇÃO DO PASSIVO APRESENTA A SEGUINTE 
EVOLUÇÃO:

#algarvE

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, foi eleito 
presidente da comissão permanente do Conselho Regional da Co-
missão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 
no passado dia 17 de fevereiro de 2014, durante a reunião ordiná-
ria deste organismo.
O autarca louletano passará agora a presidir a este órgão consulti-
vo da CCDR Algarve, representativo dos vários interesses e entida-
des relevantes para a prossecução dos seus fins. É constituído por 
16 presidentes de câmara do Algarve, por cerca de duas dezenas 
de organizações sociais, económicas, ambientais e científicas e por 
representantes dos serviços regionais de vários ministérios.
Fazem parte das suas incumbências, entre outras, o acompanha-
mento da execução dos programas operacionais e avaliação dos re-
sultados em função do interesse para a região, dar parecer sobre a 
coordenação dos meios de ação existentes para as atividades de ca-
rácter regional, bem como sobre as prioridades dos investimentos 

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, pôs o 
dedo na ferida e manifestou, em Conferência de Imprensa, o seu 
descontentamento relativamente à renegociação da obra de re-
qualificação da EN125. Este responsável falou não só em nome do 
Concelho que representa mas de toda a região pois considera que 
“os algarvios e os agentes económicos foram enganados”.
O autarca criticou duramente o facto de “mais de um terço de obra 
física” que estava no contrato inicial não se manter nesta renego-
ciação e que “a obra foi alterada profundamente, diminuída e mu-
tilada nos seus propósitos iniciais, e os algarvios saem enganados 
neste dossier” pelo que considera que esta intervenção na via não 
passará de “obra de cosmética” e que a EN125 continuará a ser 
uma estrada com altos níveis de sinistralidade rodoviária.
Assim, segundo o edil explicou à Comunicação Social, são muitas 

PResideNtes da CÂmaRa e assemBleia 
mUNiCiPal eleitos PaRa CaRgos RegioNais

aUtaRCa de loUlÉ É voz CoNtRa a 
ReNegoCiação da ReqUaliFiCação da eN125

as obras que caem como resultado desta renegociação. No caso 
do Concelho de Loulé, a travessia prevista na Patã, o tratamento 
urbano no troço entre Boliqueime e o acesso a Vilamoura, as vias 
de serviço entre o acesso a Vilamoura e as Quatro Estradas, a liga-
ção entre Boliqueime e a A22 ou a beneficiação da EN396 que liga 
Loulé a Quarteira e que está num avançado estado de degradação 
são as obras que deixam de fazer parte da intervenção agora re-
programada.
Também os valores envolvidos nesta renegociação são alvo da crí-
tica de Vítor Aleixo que receia que o montante se destine a even-
tuais indeminizações à concessionária. Como tal, para “honrar o 
compromisso com o Algarve”, este autarca acredita que a única 
solução será acabar com as portagens na Via do Infante. 

de carácter regional e sobre os planos e programas de desenvol-
vimento regional, nomeadamente sobre os realizados pela admi-
nistração central na região e relatórios de execução dos mesmos.
Este Conselho Regional terá ainda como funções pronunciar-se 
sobre os projetos de relevância nacional a instalar no Algarve, as 
ações intersectoriais de interesse para a região, sobre os planos 
sectoriais com incidência territorial na região, sobre os planos re-
gionais de ordenamento do território, bem como sobre as medidas 
de descentralização e desconcentração administrativa que sejam 
suscetíveis de possuir impacto no modelo e na organização territo-
rial das políticas públicas de níveis regional e local.
Por seu turno Adriano Pimpão, presidente da Assembleia Munici-
pal de Loulé, foi eleito presidente da Assembleia Intermunicipal 
do Algarve, órgão onde estão representadas todas as Assembleias  
Municipais da região.

O presidente da Câmara de Loulé tem manifestado o seu descon-
tentamento face à degradação do serviço nacional de saúde na 
região algarvia, em particular no que diz respeito à falta de médi-
cos no Serviço de Urgências Básicas de Loulé. Conjuntamente com 
o seu homólogo de S. Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, o autarca 
louletano esteve neste Centro de Saúde, no dia 2 de julho de 2014, 
a despachar o expediente camarário, como forma de alerta para os 
problemas que afetam os utentes do SUB Loulé e a preocupação 
em relação a um possível encerramento do mesmo. Vítor Aleixo 
garantiu ainda que o papel dos responsáveis municipais é “denun-
ciar e alertar as populações para esta situação e convidá-las para 
que sejam mais ativas e mais vigilantes porque têm direitos que 
elas próprias devem defender”. Por seu turno, o presidente da Câ-
mara de S. Brás, Vítor Guerreiro, falou da “elevada carga horária e 
da falta de disponibilidade mental dos profissionais de saúde para 
desempenhar as funções e a motivação que é cada vez menor, já 
que as condições são péssimas”. Recorde-se que a falta de médicos 
nas urgências de Loulé foi uma situação que se verificou desde 
o início de maio, altura em que a Autarquia de Loulé denunciou 
publicamente a situação.

vÍtoR aleiXo deFeNde seRviços 
de saÚde No CoNCelho de loUlÉ

“...graças a uma gestão 
muito rigorosa (...)
conseguimos em doze 
meses baixar o passivo 
e a dívida da Câmara”
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#rElaçõEs iNstitucioNais

Os representantes diplomáticos de sete países da América Latina 
formam recebidos, pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, 
Vítor Aleixo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito 
de uma visita ao Algarve promovida pela Casa da América Latina, 
em parceria com a Associação Industrial Portuguesa - Câmara de 
Comércio e Indústria e a AIP - Feiras e Eventos.
Ao longo do dia, os ministros José Manuel Castanheda (México) e 
Jesus Ponce (Perú), os embaixadores Germán Santamaría Barragán 
(Colômbia), Luís António Carreras (Paraguai), Jaime Durán Her-
nando (República Dominicana), José Ignacio Korzeniak (Uruguai) 
e o cônsul Enzo Barra (Chile) visitaram alguns locais do Concelho, 
deslocaram-se a duas empresas algarvias de sucesso – Pelcor, em 
S. Brás de Alportel, e Algardata, em Loulé – e participaram numa 
apresentação da região pelos responsáveis do NERA, que versou 
sobre os fatores de atratividade empresarial do território e na atra-
ção de investimento direto estrangeiro, bem como das oportuni-
dades empresariais dos mercados da América Latina.
Neste périplo, os responsáveis latino-americanos tiveram a oportu-
nidade de ver de perto toda a “diversidade, vivacidade e atrativi-
dade do Concelho”, como referiu Manuela Júdice, secretária-geral 
da Casa da América Latina. 
Durante a cerimónia de receção, o presidente da Autarquia loule-
tana frisou a importância deste momento pelo contributo que, “à 
escala local”, o Concelho de Loulé poderá dar na aproximação de 
Portugal aos países da América Latina. 
O edil falou aos embaixadores da riqueza do Concelho e da im-
portância e do “know how” da atividade turística do Concelho no 
contexto nacional e internacional, deixando a ideia de que este 
poderá suscitar interesse para eventuais investidores destes países, 
nomeadamente a área do golfe. Por último, Vítor Aleixo falou da 
forte ligação de Loulé à América Latina, não só pela sua posição 
estratégica em termos geográficos, mas também pela sua história 
em termos dos emigrantes naturais de Loulé que, nos anos 50 e 60, 

No âmbito de uma visita ao Algarve, a embaixadora de Cuba em 
Portugal, Johana Tablada de la Torre, foi recebida pelo executivo 
municipal de Loulé.
Acompanhada por médicos cubanos que trabalham no Concelho, 
esta representante do país da América Latina deixou claro junto 
dos responsáveis do Município o interesse em estreitar laços com 
Loulé.
Da parte do executivo municipal foi também manifestada a dispo-
nibilidade em manter relações institucionais de interesse mútuo 
com a Embaixada de Cuba em Portugal.
Recorde-se que, aquando a visita de um grupo de embaixadores 
latino-americanos ao Concelho, há cerca de quinze dias, por moti-
vos de agenda Johana Tablada de la Torre não pôde estar presente. 
Como tal, esta visita de cortesia serviu também para uma primeira 
aproximação numa futura cooperação.

emBaiXadoRes da amÉRiCa latiNa 
visitam CoNCelho

partiram para países da América Latina como Argentina, Brasil ou 
Venezuela.
Em nome dos embaixadores, o decano deste grupo de diplomatas, 
Luís António Carreras, embaixador do Paraguai, agradeceu a for-
ma como foram recebidos em Loulé, nomeadamente pelas “pes-
soas que dão vida a Loulé e empresas que identificam a pujança e 
o futuro promissor deste Concelho”.
Este representante latino-americano falou ainda do trabalho uni-
ficado e conjunto que tem sido feito pelo grupo que representa os 
países da América Latina e Caribe na projeção de Portugal nesses 
países. “Este grupo consolida o propósito de ter uma presença lati-
no-americana mais ativa, de forma a aproximar os povos, partilhar 
a língua e forma de ver o mundo, e dar esperança a um desenvolvi-
mento pacífico e frutífero para ambas as partes”, sublinhou. 

emBaiXadoRa de CUBa ReCeBida em loUlÉ

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, foi con-
vidado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses a in-
tegrar o Comité Diretor do Conselho dos Municípios e Regiões da 
Europa, o órgão dirigente desse Conselho.

vÍtoR aleiXo iNtegRa CoNselho 
dos mUNiCÍPios e Regiões da eURoPa

No exercício destas funções o autarca terá um papel importante na 
defesa dos interesses concelhios, regionais e nacionais no contexto 
europeu.

Loulé foi o primeiro concelho algarvio a ser visitado pelo novo Rei-
tor da Universidade do Algarve, António Branco, no âmbito do 
périplo que este responsável académico está a realizar aos municí-
pios algarvios, numa aproximação da instituição à região e às co-
munidades locais.
Depois de ter sido recebido nos Paços do Concelho e de se ter reu-
nido com o presidente da Autarquia de Loulé para a preparação 
dos acordos específicos entre as duas instituições, António Branco 
visitou vários pontos de interesse do Concelho. Após uma passa-
gem pela Zona Histórica da cidade e pelos recentes achados ar-
queológicos dos Banhos Islâmicos, os mais importantes da Penínsu-
la Ibérica, este responsável académico esteve na Escola Secundária 
de Loulé. Neste estabelecimento de ensino, António Branco esteve 
em contacto com os alunos e direção.
Já na zona do barrocal, a comitiva esteve na Quinta da Tôr, uma 
unidade agrária de produção de vinhos da Quinta da Tôr, compos-
ta por 47 hectares, 10 dos quais de vinha. 
Na freguesia de Querença, o Reitor foi recebido na Fundação Ma-
nuel Viegas Guerreiro, onde lhe foi dado a conhecer a origem e 
alguns dos objetivos desta fundação, as parcerias que já tem com a 
Universidade do Algarve e as que ainda poderá vir a desenvolver, 
assim como o “Projeto de Querença”, uma parceria da Câmara de 
Loulé, da União de Freguesias Querença, Tôr, Benafim, da empresa 
ProaActive Tour e da Universidade.
Refira-se que este projeto arrancou em 2010, com 9 licenciados da 
Universidade do Algarve a iniciaram uma experiência de 9 meses 

#rElaçõEs iNstitucioNais

aNtóNio BRaNCo, ReitoR da UNiveRsidade 
do algaRve, visitoU o CoNCelho de loUlÉ

na freguesia de Querença, aldeia para onde se mudaram e insta-
laram. Este projeto tem como propósito fundamental o de alargar 
o campo de possibilidades das áreas rurais de baixa densidade e, 
ao mesmo tempo, promover o emprego de jovens licenciados em 
situação profissional precária, usando, para o efeito, uma abor-
dagem territorial inovadora, criatividade dinâmica que visa fixar 
no interior aquela população universitária recém-licenciada. Este 
projeto jovem, mas de longo prazo, é uma marca de amplitude 
nacional, que foi replicada em localidades como Ourique, Aljus-
trel, Alqueva, Alcoutim e Sabrosa, sempre com a mesma missão: 
trabalhar os recursos numa lógica de sustentabilidade económica. 
Da parte da tarde, António Branco visitou a Algardata, empresa de 
sistemas informáticos que tem nos seus quadros superiores 23% de 
licenciados pela UAlg, onde também foram assinados protocolos 
de cooperação na realização de estágios curriculares. 
Seguiu-se uma reunião com a Quarpesca e uma visita ao Porto de 
Pesca de Quarteira, onde António Branco foi recebido por alguns 
pescadores e pelo presidente do Conselho de Administração da 
Docapesca, José Apolinário. Nesta reunião foi abordada a missão 
da Docapesca, enquanto empresa do Estado, e foram apresenta-
dos alguns resultados sobre os negócios do setor da Pesca, bem 
como algumas atividades conexas.
Para António Branco, estas visitas constituem “uma forma de o 
Reitor se colocar à disposição dos concelhos para facilitar as rela-
ções e promover projetos comuns”. 
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#rEdE viária

Já está em curso a empreitada da Via Distribuidora Norte de Quar-
teira, prevista no Plano de Urbanização Norte-Nordeste da cidade.
Esta será uma nova avenida com cerca de 1022 metros e compreen-
derá três rotundas: uma na interseção com a Avenida de Ceuta, 
outra intermédia, sensivelmente a meio do troço, que fará a liga-
ção com a Rua da Pernada, e outra na interseção com a EM527, 
entre o Parque de Campismo e a Fonte Santa. Terá características 
acentuadamente urbanas, desempenhando um papel estruturante 
numa zona de carácter predominantemente urbano, constituin-
do simultaneamente uma variante exterior ao núcleo urbano de 
Quarteira, interligando dois eixos fundamentais de penetração na 
cidade: a EN396 (através da Avenida de Ceuta) e a EM 527 (Alman-
cil-Quarteira). 
O valor da obra é de cerca de 1,7 milhões de euros e o prazo de 
execução previsto de 300 dias.

via distRiBUidoRa 
NoRte de qUaRteiRa

A Autarquia de Loulé está a levar a cabo uma obra no entron-
camento da Av. 5 de Outubro com a R. Vale Formoso, em pleno 
coração da vila de Almancil.
Esta empreitada tem um duplo objetivo. Em termos de circulação 
viária, a remoção de ilhas e semáforos existentes e execução de ro-
tunda na Praça Francisco Sá Carneiro irá permitir melhorar o fluxo 
automóvel nesta entrada da vila de Almancil. Por outro lado, serão 
executados os trabalhos de remodelação, ampliação e conservação 
da rede de águas residuais pluviais e execução da rede de abaste-
cimento de águas.
Esta obra, integrada na requalificação das Avenidas 5 de Outubro 
e Duarte Pacheco, será igualmente, segundo os responsáveis mu-
nicipais, um incremento importante na circulação daquela que é 
uma das portas de entrada para os principais empreendimentos 
turísticos do Concelho e da região.
Os trabalhos estarão concluídos durante o mês de dezembro de 
2014.

CRiação de RotUNda 
em almaNCil

As Ruas Nossa Senhora de Fátima e do Serradinho (troço nascente) 
foram alvo de trabalhos de repavimento dado o avançado estado 
de degradação desta via com elevado tráfego automóvel diário.
A obra incidiu numa intervenção nas faixas de rodagem destas 
artérias, substituição de grelhas de sumidouros, caixas de visita e 
ramais domiciliários.
Esta empreitada permitiu aumentar a segurança na circulação, 
tanto pedonal como automóvel, uma vez que também foi remo-
delada a sinalização horizontal existente. O rebaixamento de pas-
sadeiras melhorou as condições de acessibilidade e mobilidade da 
zona.

RePavimeNtação 
da RUa Nossa 
seNhoRa de FÁtima 
e seRRadiNho

#obras

Pela primeira vez, a Câmara Municipal de Loulé aprovou conce-
der a redução das taxas urbanísticas relacionadas com o pedido de 
uma operação urbanística na Zona Histórica de Loulé, com o claro 
intuito de promover a revitalização do casco medieval da cidade.
O requerente, proprietário de um prédio devoluto e em mau es-
tado de conservação, situado na Rua Engº Duarte Pacheco e Rua 
1 de Dezembro, na ZEP – Zona Especial de Proteção, vê assim uma 
redução de 60% nas taxas referentes à emissão de alvará de cons-
trução/demolição, alvará de ocupação de via pública e alvará de 
autorização de utilização, ao abrigo do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação que incentiva as ações de conservação e 
reabilitação do edificado, estabelecendo a possibilidade da mesma 
assumir a forma de redução de taxas.
A intervenção neste edifício, localizado em pleno Centro Histórico 
e adossado a um dos torreões da muralha do Castelo de Loulé, 
passará pela recuperação do imóvel, mantendo a sua fachada. A 
ideia é transformar o seu uso num espaço de serviços na área da 
formação profissional, centro de estudos e local de trabalho em 
regime de coworking. Para além destes usos está também previsto 
um espaço para cafetaria.
Estas são iniciativas que contribuem para a “valorização do pa-
trimónio, para a sua descoberta e, acima de tudo, para revitaliza-

Com o objetivo de tornar o Centro Histórico de Loulé numa mar-
ca referenciadora do Concelho, numa clara aposta na criação de 
sinergias entre todas as partes envolvidas – Município, residentes, 
turistas e agentes económicos – com vista à regeneração do mes-
mo, está em curso a criação da Área de Reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Loulé, apresentada em sessão pública.

RedUção de taXas URBaNÍstiCas 
em ediFÍCio Na zoNa históRiCa de loUlÉ

ção ativa do tecido mais antigo do Núcleo Histórico e Urbano de 
Loulé. São um estímulo para o crescimento do investimento nesta 
área da Cidade, aumentando o interesse na consolidação do Cen-
tro Histórico como elemento dinâmico economicamente e social-
mente na Cidade e no Concelho.  

ÁRea de ReaBilitação URBaNa 
do CeNtRo históRiCo de loUlÉ

Face à degradação de alguns dos edifícios particulares, infraestru-
turas, equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos 
e verdes de utilização coletiva existentes no local, a Autarquia 
pretende levar a cabo uma intervenção integrada, através de uma 
operação de reabilitação urbana na Zona Histórica da cidade.
“Nesta Área de Reabilitação Urbana que está a ser criada há uma 
série de regras mas também há uma série de vantagens e, agora, é 
altura de as aproveitar porque têm reduções de taxas muito subs-
tantivas. Esta é uma situação muito convidativa para as pessoas 
que têm casas envelhecidas, degradadas, sem condições de habi-
tabilidade, e que podem ser recuperadas para serem colocadas no 
mercado de arrendamento”, referiu o autarca Vítor Aleixo, que 
adiantou que a edilidade irá definir igualmente uma área de rea-
bilitação urbana para uma outra zona de Loulé. 
Nesta intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, o 
património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em 
parte substancial, e modernizado através da realização de obras 
de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas 
urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de 
utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, amplia-
ção, alteração, conservação ou demolição dos edifícios.
O Município, enquanto entidade gestora, irá trabalhar em conjun-
to com os proprietários e entidades do Concelho, assentando num 
modelo participado. 
Relativamente aos efeitos da aprovação desta ARU, há direitos 
para os proprietários, nomeadamente ao nível dos benefícios fis-
cais, mas também para a entidade gestora, neste caso o Município. 
O prazo de execução de todos os projetos é de 8 anos (2014-2022), 
período ao longo do qual serão realizadas ações e apoio à recu-
peração do edificado, do espaço público, valorização do comércio 
local, ordenamento do estacionamento turístico, ordenamento e 
criação de estacionamento de residentes, fixação de novos residen-
tes e introdução de novos equipamentos.
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#obras

Encontram-se em fase de conclusão os trabalhos de reabilitação 
urbana e arquitetónica no Largo Afonso III, Bicas Velhas, Rua D. 
Paio Peres Correia, Rua Vice-Almirante Cândido dos Reis, Largo D. 
Pedro I, Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira e Rua Egas Mo-
niz, que tiverem em vista a regeneração de um tecido envelhecido 
e, de certo modo, descaracterizado e abandonado.
Este arranjo urbanístico pretendeu evidenciar os monumentos e 
edifícios históricos existentes com a criação de locais de lazer, esta-
dia e contemplação e diferenciação de pavimentos, dando prima-
zia à circulação pedonal com melhoria das condições de segurança 
e conforto dos pavimentos. A introdução de mobiliário urbano e 
melhoria da iluminação e a remodelação das infraestruturas de 
águas, esgotos e pluviais foram algumas das intervenções realiza-
das.
Assim, o objetivo foi revitalizar e potencializar todos os elementos 
considerados estruturantes em termos de dinamização da vivên-
cia do espaço urbano e consolidar a estratégia de afirmação do 
aglomerado, de forma a dar significado e reorganizar os espaços 
públicos e os seus usos neste processo de reabilitação urbana.
Esta intervenção tornará mais atrativa uma das zonas privilegiadas 
do Concelho de Loulé, sobretudo pela carga histórica que encerra 
e pela riqueza patrimonial, nomeadamente o Castelo, os Banhos 
Islâmicos e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
Os trabalhos têm um custo estimado de cerca de 700 mil euros. 
A intervenção é cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional – 2007-2013, ao abrigo do Programa Operacional Algarve 
21 – eixo de Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano, e 
tem uma taxa de cofinanciamento de 65%.

ReqUaliFiCação do esPaço PÚBliCo 
No CeNtRo históRiCo de loUlÉ

#obras

Arrancaram os trabalhos da obra de Requalificação Urbanística da 
Zona Costeira Poente de Quarteira-Vilamoura, mais conhecida por 
“Passeio das Dunas”, que pretende requalificar um espaço durante 
décadas considerado uma zona degradada e uma “ferida na paisa-
gem”. Dentro de pouco mais de um ano, a ligação entre dois dos 
mais importantes polos turísticos do país, surgirá com uma nova 
imagem e constituirá uma mais-valia para a economia local e para 
o turismo algarvio  
A intervenção será realizada em 17,7 hectares e irá criar um pas-
seio marginal que ligará Quarteira a Vilamoura, com a criação de 
espaços verdes, privilegiando a circulação pedonal e de ciclistas, 
criando espaços de lazer, valorizando e reabilitando o contacto 
com o mar e funcionando como um novo ponto de atração, tendo 
presente a envolvente construída e em construção e a valorização 
do acesso às praias com as quais confina a sul, e que constituem o 
principal “espaço lazer” destas zonas.
A zona de requalificação desenvolve-se entre a Rua da Armação, 
em Quarteira, e a frente do Hotel Crowne Plaza (ex-Hotel Atlantis), 
sendo delimitada a sul pelas praias e pelo Porto de Pesca de Quar-

A Câmara Municipal de Loulé quer devolver à população de Lou-
lé o Largo de S. Francisco, um espaço que há cerca de dez anos 
foi alvo de uma intervenção “que não resultou” e que será agora 
corrigida. 
O principal ponto desta intervenção passará por retirar o passadiço 
de madeira, bem como todos os obstáculos aí existentes, transfor-
mado toda a área do lago em largo, subindo o nível do pavimento 
que será revestido a calçada. Assim, ao espaço lúdico e de lazer 
existente juntam-se com esta obra mais 300m2 de área de fruição.
A água continuará a funcionar como elemento lúdico, agora “mais 
sentida”. Os repuxos ficarão ao nível do pavimento do largo, po-
dendo funcionar como pólo de brincadeiras para os mais novos, 
permitindo às crianças um contacto direto com a água.      
A ligação à Rua das Lojas será reforçada com a colocação de mo-
biliário urbano, nomeadamente bancos para que as pessoas consi-
gam aproveitar a sombra e possam contemplar a água, e o alinha-
mento de árvores.
A obra, cujo prazo de execução rondará, no máximo, os 4 meses, 
estará concluída aquando da realização da Festa da Mãe Soberana 
(5 e 19 de abril de 2015). Os trabalhos serão adjudicados por ajuste 
direto por um valor de cerca de 150 mil euros.

Nova ligação eNtRe qUaRteiRa e vilamoURa

teira e a norte pela Vala Real, e prevê a resolução do problema da 
Vala Real, com a sua cobertura parcial. Aliás, este é um dos pontos 
mais importantes desta intervenção já que irá resolver um grave 
problema que existia em Quarteira há vários anos.
Está previsto igualmente a criação de dois apoios de praia e de um 
parque de estacionamento que fará o apoio ao Porto de Pesca, 
à zona balnear e ao futuro Mercado. Ao nível da circulação ro-
doviária, a via será desativada, estando previsto apenas o acesso 
automóvel ao parque de estacionamento e a circulação de viaturas 
de emergência.
Com esta intervenção procura-se, fundamentalmente, alterar o ca-
rácter da zona, promovendo um local atualmente vago, terra de 
ninguém a um espaço público requalificado, passível de viver por 
ele mesmo como fonte de energia requalificadora, mas que seja 
também polo promotor de fluxos entre as diversas zonas urbanas 
e as praias.
A obra estará concluída num prazo de 13 meses, e terá um valor 
que rondará os 3 milhões de euros. 

ReqUaliFiCação do laRgo de s. FRaNCisCo
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#frEguEsias

Com o objetivo de salvaguardar o melhor interesse dos titulares 
cadastrais de prédios localizados na área geográfica do Município 
de Loulé, nomeadamente através do aumento da acessibilidade 
dos cidadãos a este processo, a Direção Geral do Território decidiu, 
em conjunto com os demais parceiros envolvidos no projeto, entre 
os quais a Autarquia de Loulé, prorrogar o prazo de recolha de da-
dos cadastrais neste Concelho até ao dia 30 de novembro de 2014.
Refira-se que esta decisão surge após algumas diligências levadas 

Arrancou a 27 de agosto, um conjunto de visitas técnicas que o 
presidente da Câmara Municipal irá realizar às freguesias do Con-
celho, com o objetivo de, no terreno, inteirar-se da possibilidade 
de concretização de anseios das populações.
Neste primeiro momento, Vítor Aleixo, acompanhado pelo presi-
dente da ALGAR, Macário Correia, pelo adjunto Carlos Carmo e 
por alguns técnicos municipais, deslocou-se às localidades da Cor-
telha e do Barranco do Velho, na freguesia de Salir, para uma visi-
ta às ETARS (Estação de Tratamento de Águas e Resíduos Sólidos). 
Apesar destas infraestruturas terem sido projetadas há mais de 12 
anos como uma das contrapartidas da instalação do Aterro Sanitá-
rio da Cortelha, ainda não estão em funcionamento já que as obras 
de construção, da responsabilidade da ALGAR, ainda não foram 
concluídas.
Durante esta visita, o responsável da ALGAR e o presidente da Câ-
mara acordaram que, num prazo de dois meses, os equipamentos 
estariam prontos a funcionar, altura em que serão entregues ao 
Município.
No âmbito deste périplo, Vítor Aleixo e a comitiva de técnicos es-
tiveram também nos Montes Novos, onde o autarca se inteirou do 
acentuado estado de degradação da estrada que liga esta localida-
de a Vale da Rosa (Montes Novos – Cortiçada – Vale da Rosa) e cujas 
obras de repavimentação e alargamento arrancarão muito em bre-
ve. O investimento constitui uma das intervenções mais necessárias 
ao nível da circulação rodoviária no interior do concelho de Loulé.

semiNÁRio “a Cal e o BaRRo Como PRodUtos 
CUltURais e tURÍstiCos” em qUeReNça

visitas tÉCNiCas de tRaBalho às FRegUesias

CadastRo PRedial No mUNiCÍPio de loUlÉ
a cabo pela Câmara e Assembleia Municipal de Loulé junto do go-
verno central para o alargamento do prazo de entrega dos formu-
lários cadastrais de titularidade dos prédios.
O Concelho de Loulé foi selecionado pelo Estado Português para o 
avanço pioneiro do projeto de Execução do Cadastro Predial para 
implementação do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de 
Informação Cadastral (SiNErGIC), da responsabilidade de Direção-
Geral do Território.

#MobilidadE

Vilamoura hasteou a bandeira da “Rede de Cidades e Vilas de Ex-
celência”, numa cerimónia promovida pela Inframoura, que con-
tou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, 
Vítor Aleixo, do administrador delegado da Lusotur, Jordi Gaspà, 
Paula Teles e Pedro Ribeiro, do Instituto de Cidades e Vilas com 
Mobilidade e, em representação da Inframoura, Fátima Catarina, 
Jorge Moedas e Telmo Pinto. 
Com esta certificação Vilamoura obtém o reconhecimento do seu 

A edição de 2014 da Semana Europeia da Mobilidade, efeméride 
ambiental cuja temática foi subordinada ao tema “As Nossas Ruas, 
A Nossa Escolha”, com o objetivo a promoção mais alargada sobre 
a necessidade da mudança de comportamentos e atitudes dos ci-
dadãos relativamente à mobilidade, foi assinalada em loulé com 
diversas atividades.
Incutindo a dinâmica de uma mobilidade sustentável foram dina-
mizadas diversas atividades de sensibilização junto da população 
escolar, nomeadamente um percurso pela área histórica de Loulé, 
incentivando os alunos a andar a pé, constatando, apreciando e 
valorizando um legado histórico da cidade, culminando com a re-
ceção do presidente da Câmara, Vitor Aleixo, durante a qual os 
alunos tiveram oportunidade de colocar questões pertinentes ao 
autarca.
Igualmente numa perspetiva de “As Nossas Ruas, a Nossa Escolha” 
realizou-se com a população escolar e o apoio da GNR uma marcha 
pelas principais artérias da cidade de Loulé, onde os alunos reivin-
dicavam o uso do transporte público, o andar a pé ou a partilha 
de transporte, utilizando para o efeito cartazes elaborados por si 
próprios, terminando na Cerca do Convento Espirito Santo, onde 
se encontravam painéis com desenhos alusivos à Mobilidade Sus-
tentável, oferecendo aos alunos a oportunidade de pintarem. 
Numa parceria com a Associação Almargem, a iniciativa “Loulé a 
Pé” destinou-se à população em geral, a qual teve por objetivo 
a realização de um percurso com cerca de 7 km dentro da malha 

semaNa eURoPeia da moBilidade 2014: 
loUlÉ Foi mUNiCÍPio PaRtiCiPaNte e aPoiaNte

urbana de Loulé, cuja oportunidade por parte dos participantes 
foi contribuírem com as suas sugestões e/ou opiniões relativas a si-
tuações que verificassem ao longo de todo o percurso realizado. A 
Autarquia terá o seu feedback por forma a melhorar as condições 
das ruas da cidade e ir de encontro com a vontade da população.
De forma a promover a utilização dos transportes públicos urba-
nos, durante toda esta semana, os munícipes usufruíram gratuita-
mente dos mesmos nas cidades de Loulé (TUL) e Quarteira (TUQ), 
mediante a apresentação do cartão “Mais Perto de Si!”, o qual 
resultou de uma parceira existente entre a Câmara Municipal de 
Loulé e a associação ACRAL, e ainda Loulé Global e EVA Transpor-
tes. O cartão em causa continua a ser entregue pelos comerciantes 
associados à ACRAL aos munícipes que fizerem compras no comér-
cio local de Loulé e Quarteira, tendo estes a oportunidade de utili-
zar gratuitamente os TU até ao final de 2014. 
A Autarquia de Loulé desenvolveu ainda materiais de sensibiliza-
ção sobre a mobilidade sustentável, impulsionando, assim, a utili-
zação de meios de transporte mais sustentáveis.
Ao aderir a esta efeméride pretendeu a Autarquia de Loulé pro-
porcionar aos cidadãos desfrutarem de uma semana de atividades 
dedicadas à mobilidade sustentável, através das quais se pretende 
encorajar a adoção de medidas com vista ao incentivo para se des-
locarem a pé, de bicicleta e/ou de transportes públicos, a redes-
coberta das vilas e cidades e do seu património numa ambiente 
muito mais salutar e atrativo.

vilamoURa É “teRRitóRio aCessÍvel 
e de moBilidade amigÁvel”

desenvolvimento integrado, harmonioso e sustentável, posicio-
nando-se, cada vez mais, como um território de excelência para 
residentes e visitantes.
A aposta em práticas sustentáveis, a reabilitação urbana em áreas 
estratégicas como a Avenida da Marina ou a Avenida João Mei-
reles, e sobretudo, a criação de um sistema de bicicletas de uso 
público (Public Bikes) são algumas das razões que levaram a esta 
distinção.

No âmbito das suas atividades, o Projeto Querença organizou, nesta 
aldeia, nos dias 1 e 2 de novembro de 2014, um Seminário onde se 
debateram os temas da cal e do barro como recursos naturais do 
território, com possibilidade de serem transformados em produtos 
de interesse cultural e turístico. Este evento esteve relacionado 
com a preparação da Rota Caminhos da Cal e do Barro, um projeto 
a implementar em Querença e que foi apresentado nesta ocasião.
A programação contemplou diversas atividades, como uma 
sessão de palestras onde se fez um enquadramento do território, 
explorando o modo como os temas em destaque se podem tornar 
produtos culturais e turísticos, ou a realização de uma atividade 
pertencente à futura Rota Caminhos da Cal e do Barro.
A sessão de palestras contou com a participação de alguns 
especialistas nos temas em debate, de onde se destacou a presença 
dos representantes da Rota do Mármore do Anticlinal de Estremoz 
e do Museo da Cal de Morón, de Morón de la Frontera (Sevilha).
Numa altura em que a importância dos valores culturais locais é 
cada vez mais evidente para o desenvolvimento de um turismo 
sustentável, este encontro destinou-se a todos os interessados 
nestas temáticas, particularmente ao público relacionado com as 
áreas do turismo e da cultura, mas também aos agentes locais e à 
população em geral.
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#sEguraNça

João Martins, vereador da Câmara Municipal de Loulé, foi eleito 
vice-presidente da mesa da secção de Municípios com Bombeiros 
Municipais da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Loulé reafirma, assim, a sua posição no contexto nacional dentro 
de uma atividade de grande importância para dar resposta aos pro-

gUaRda NaCioNal RePUBliCaNa 
CeleBRoU 103º aNiveRsÁRio em loUlÉ
A cidade Loulé foi palco das comemorações do 103º Aniversário da 
Guarda Nacional Republicana que se assinalou a 3 de maio.
Durante a manhã, a Praça da República, recebeu uma demonstra-
ção dos diversos meios e valências do Comando Territorial de Faro 
da GNR, entre os quais Brigada de Trânsito, Escola Segura, equipa 
cinotécnica, cavalaria, militares do Grupo de Intervenção, Proteção 
e Socorro, entre outros.
Esta atividade teve em vista dar a conhecer à sociedade civil as 
valências da GNR e, simultaneamente, promover a cultura de se-
gurança que tem pautado a instituição durante mais de um século 
de vida.
Refira-se que a Guarda Nacional Republicana foi criada por Decre-
to de 3 de maio de 1911.

No passado dia 11 de setembro, a Câmara Municipal de Loulé as-
sociou-se às comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Profis-
sional e assinalou esta efeméride com uma visita do vereador João 
Martins ao Quartel de Bombeiros de Loulé.
Para além de uma visita às instalações, este responsável assistiu a 
uma parada e deixou algumas palavras de apreço e de encoraja-
mento aos homens e mulheres que, no seu dia-a-dia, acorrem às 
mais diversas situações de emergência em todo o Concelho.   
Recorde-se que em 2011 a comemoração nacional deste dia teve 
lugar em Loulé, com a presença de mais de 300 bombeiros vindos 
de vários pontos de país, numa cerimónia solene presidida pelo 

dia NaCioNal do BomBeiRo PRoFissioNal
Ministro da Administração Interna.
O dia 11 de Setembro foi a data escolhida para assinalar o Dia 
Nacional do Bombeiro Profissional, em memória de todos os bom-
beiros que perderam a vida durante as operações de busca e res-
gate no cenário de destruição, morte e sofrimento resultante do 
atentado terrorista às Torres Gémeas em 2011. 
Este dia visa homenagear todos os bombeiros profissionais e res-
petivas corporações e destacar o trabalho e contribuição destes na 
proteção das populações e na prestação de cuidados e serviços de 
apoio.

loUlÉ Na viCe-PResidÊNCia da seCção 
de mUNiCÍPios Com BomBeiRos mUNiCiPais 
da aNmP

blemas que se colocam diariamente aos territórios e aos cidadãos. 
Para além do vereador louletano foram eleitos José Guilherme de 
Aguiar, de Vila Nova de Gaia, como presidente, Raúl Castro, de Lei-
ria, que se junta a João Martins na vice-presidência, e os secretários 
Miguel Borges, do Sardoal, e Carlos Rabaçal, autarca de Setúbal.

O vereador da Câmara Municipal de Loulé responsável pelo pelou-
ro dos Bombeiros Municipais, João Martins, esteve no Quartel de 
Loulé para uma visita às instalações e um primeiro contacto com os 
elementos desta corporação.
Acompanhado pelo Comandante Irlandino Santos, 2º Comandante 
Luís Pereira e pelo antigo Comandante José Faísca, o responsável 
da Autarquia ficou a conhecer os vários espaços que servem os 
“soldados da paz” de Loulé no seu dia-a-dia, os equipamentos ao 
seu dispor, nomeadamente ao nível de viaturas, bem como quais as 
necessidades mais prementes.
Após a visita, João Martins deslocou-se ao Cemitério onde prestou 
uma pequena homenagem aos Bombeiros de Loulé já falecidos e 
que se encontram sepultados num talhão próprio criado pela Au-
tarquia. 

veReadoR visitoU qUaRtel 
e homeNageoU BomBeiRos FaleCidos

Miguel Macedo, Ministro da Administração Interna, presidiu à ce-
rimónia de assinatura de um protocolo celebrado entre a Autar-
quia de Loulé e a Guarda Nacional Republicana que irá permitir 
a requalificação do dispositivo da GNR no Concelho de Loulé de 
uma forma global, integrando os postos de Almancil, Quarteira, 
Loulé e Salir.
Como explicou o Ministro, “esta não é uma solução que se prenda 
com uma construção única, é muito mais do que isso” já que, para 
além da criação de um novo posto em Almancil, serão reformula-
dos mais três equipamentos. Em Quarteira, o antigo Quartel de 
Bombeiros, localizado na Avenida Sá Carneiro, será requalificado 
e convertido no edifício do Subdestacamento Territorial de GNR, o 
que constituirá uma mais-valia numa cidade com forte atividade 
turística. “Irá permitir que entre Quarteira e Vilamoura, que estão 
a três minutos um do outro, se faça a repartição dos homens, o que 
permitirá também dar melhores condições no Posto de Vilamoura.
Em Salir, o edifício dos Bombeiros será também reconfigurado para 
albergar os serviços da GNR. Já em Loulé, o protocolo prevê obras 
de arranjo e requalificação das cavalariças do Destacamento Ter-
ritorial.
No caso de Almancil, o investimento, na ordem de 1,5 milhões de 
euros, será da responsabilidade do Governo e implicará a adapta-
ção do terreno existente cedido pela Câmara Municipal ao proje-
to-tipo para instalações da GNR, o que permitirá a evolução rápida 
dos trabalhos para a fase de obra.
Nos casos de Quarteira, Loulé e Salir a responsabilidade orçamen-
tal será da Autarquia, estimando-se o investimento em cerca de      
1 milhão de euros.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, o verea-
dor João Martins e o Adjunto Abílio Sousa, acompanhados pelo 
Comandante Operacional da Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz 
Pinto, estiveram no Barranco do Velho, em plena Serra do Caldei-
rão, para assinalar o pré-posicionamento de meios para combate a 
incêndios no interior do Concelho durante o período estival.
A permanência nesta localidade, durante os meses de agosto e 
setembro, habitualmente dos mais críticos e de maior esforço na 
resposta a este desígnio, da Brigada de Combate do Sotavento, no 
âmbito do dispositivo a cargo da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, num total de 12 operacionais e 3 veículos, permitirá que a 
partir do Centro Comunitário do Barranco do Velho, seja preconi-
zada uma eficiente prevenção e combate a incêndios florestais no 
Concelho de Loulé em particular, mas abrangente a todo o interior 
da Serra Algarvia.
A Câmara Municipal de Loulé assume os custos desta mobilização, 
os quais são considerados um investimento na segurança das po-
pulações e que contam com a disponibilização de meios e recursos 
do Corpo de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa. Recorde-se que nos 
últimos anos o Concelho de Loulé tem sido fortemente fustigado 
pelos incêndios que têm assolado a região algarvia, com elevados 
prejuízos para as comunidades locais mas também para a riqueza 
florestal desta zona e para a economia local.

Remodelação do disPositivo da gNR 
No CoNCelho Com iNvestimeNto de 2,5m€

aPoio a ReFoRço do disPositivo esPeCial 
de ComBate a iNCÊNdios FloRestais 
PaRa o iNteRioR

Segundo o presidente da Autarquia, “esses grandes incêndios de-
monstraram a vulnerabilidade desta zona e, nesse sentido, é fun-
damental criarmos um dispositivo bem planeado e localizado es-
trategicamente, de forma a fazermos face às ocorrências nos locais 
de maior risco e perigosidade, de forma célere e eficaz”.

#sEguraNça
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A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 
Loulé reuniu no passado dia 10 de abril, tendo como um dos prin-
cipais assuntos a apresentação e aprovação do Plano Operacional 
Municipal (POM) do Concelho de Loulé para 2014, apresentado 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil através do Gabinete Téc-
nico Florestal do Município. 
O POM integra o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (caderno III), na sua vertente operacional, em particu-
lar nas ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção, 
combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio. Inclui o levantamento 
dos meios e recursos, contatos, setorização territorial, dispositivo 
operacional e cartografia de apoio à decisão. Este documento é 

deFesa da FloResta CoNtRa iNCÊNdios: 
PlaNo oPeRaCioNal mUNiCiPal de loUlÉ 
aPRovado

de atualização anual, devendo ser aprovado em sede de Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios até 15 de abril de 
cada ano, para posteriormente ser remetido ao Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas.
Nesta reunião foram também informados os conselheiros acerca 
do programa de sensibilização pública que se encontra a decorrer, 
no âmbito das medidas preventivas para a proteção das habita-
ções e medidas de autoproteção nos espaços florestais e rurais do 
Município. Foi referido o ponto de situação do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios e, por último, foi feita uma 
breve apresentação pela Universidade do Algarve acerca da Rede 
Nacional de Incêndios e Efeitos no Solo.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Serviço Municipal de Proteção Civil 
da Câmara Municipal de Loulé, com o apoio das Juntas de Fregue-
sia do Ameixial, Alte, Salir e União de Freguesias Querença, Tôr e 
Benafim, levou a cabo o “Programa de Voluntariado Jovem – Vi-
gilância Florestal” dirigida aos mais novos, de 30 de junho a 29 de 
agosto.
A atividade destinou-se a jovens com idades compreendidas en-
tre os 12 e os 17 anos, organizados em grupos de sete, sempre 
acompanhados por um monitor credenciado. Cada brigada teve a 
durabilidade de uma quinzena, funcionando em dias alternados.
O programa de voluntariado ao longo dos anos tem fomentado a 
cultura de proteção e valorização do património comum, a flores-
ta, dando a conhecer a alguns jovens as freguesias do Concelho.
Outro dos objetivos das ações é a prevenção e deteção de fogos 
florestais, sensibilização e informação às populações (entrega de 
folhetos) e interação com a população mais idosa e isolada.

No âmbito das suas competências no que se concerne à matéria 
de informação pública, a Câmara Municipal de Loulé, através do 
seu Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), levou a cabo, pelo 
segundo ano consecutivo, durante os meses de março e abril, um 
conjunto de ações que visam a prevenção do flagelo que são os 
incêndios florestais nas freguesias com área rural e florestal  no-
meadamente Ameixial, Salir, Alte, União de Freguesias QTB, São 
Clemente, São Sebastião e Boliqueime.
Este programa consistiu num contacto direto com a população, 
com especial foco nos aglomerados populacionais, promovendo 
deste modo uma cultura de prevenção das habitações e de au-
toproteção da população, por forma a reduzir ou mitigar os riscos 
a que poderão estar sujeitos.
Esta atividade contou com a presença permanente de dois técnicos 
do SMPC em colaboração com um elemento da junta de freguesia. 
Além dos aglomerados urbanos, também as escolas das freguesias 
envolvidas serão alvo do programa.

“PRogRama de volUNtaRiado Jovem 
– vigilÂNCia FloRestal”

PRogRama de iNFoRmação PÚBliCa 
No ÂmBito da deFesa da FloResta 
CoNtRa iNCÊNdios JUNto da PoPUlação

Para assinalar o Dia Mundial do Animal, a 4 de outubro, a Câmara 
Municipal de Loulé celebrou um protocolo com três associações 
que desenvolvem um trabalho meritório no apoio à causa animal: 
Associação Coração100Dono, Associação de Defesa de Animais Ca-
renciados e Necessitados de Rua e Associação A.I.D. – Associação 
Protetora dos Animais, seguindo-se uma visita ao Canil de S. Fran-
cisco de Assis. 
Este apoio que a Autarquia pretende dar às associações, concre-
tizado através de um subsídio financeiro, tem em vista contribuir 
para o envolvimento das associações na promoção de iniciativas 
que se enquadrem no âmbito da responsabilidade da Autarquia e 
das suas políticas. O envolvimento em campanhas de esterilização 
de animais vadios, a instalação de comedouros públicos nas locali-
dades do Concelho, o envolvimento das escolas de forma a incutir 
o amor e respeito pelos animais junto dos mais novos e, futura-
mente, a cogestão do Canil Municipal são alguns dos exemplos de 
iniciativas que o responsável do Município pretende desenvolver 
com as associações de forma a dar dignidade à vida dos animais.
Por último, o edil louletano falou do apoio que a Autarquia pre-
tende dar às pessoas que, por dificuldades financeiras, se vêm obri-
gadas a abandonar os seus animais de estimação. 

BaNdeiRa veRde eCo XXi

dia mUNdial do aNimal

Loulé voltou a ser distinguido com o Galardão ECOXXI (Bandei-
ra Verde) como reconhecimento das boas práticas sustentáveis e 
qualidade ambiental, conquistando, pela quarta vez, a liderança 
a nível nacional entre os 33 municípios concorrentes ao prémio 
atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). Esta 
distinção teve lugar no passado dia 19 de setembro, em Cantanhe-
de, na cerimónia de divulgação dos resultados do Programa ECO 
XXI 2014, que contou com a presença do vereador da Câmara de 
Loulé com o pelouro do Ambiente, Pedro Oliveira, acompanhado 
pelo chefe de Divisão de Ambiente, Espaço Público e Transportes, 
Pedro Ventura, e pelas técnicas Lina Madeira e Inês Rafael. Este 
feito foi alcançado pela quarta vez, e pela terceira consecutiva, 
pois já em 2013, 2012 e 2009 Loulé também conseguiu posicionar-
se no topo da classificação nacional. Desta forma, Loulé, em 2014, 
voltou a superar todos os objetivos definidos, com uma percen-

tagem superior a 80% no índice ECOXXI 2014, fazendo o pleno 
nos seguintes indicadores: informação disponível aos munícipes; 
cooperação com a sociedade civil; conservação da natureza (biodi-
versidade e geodiversidade) – conhecer, educar e divulgar; produ-
ção e recolha seletiva de resíduos urbanos; mobilidade sustentável; 
qualidade do ar e informação ao público; e turismo sustentável. À 
semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a Bandeira 
Verde ficará hasteada no edifício dos Paços do Concelho, ao longo 
do ano, como símbolo máximo de um trabalho em prol do desen-
volvimento sustentável, evidenciado na concretização de medidas, 
ações e políticas de sustentabilidade. Loulé recebeu igualmente 
uma Medalha e um Diploma. Recorde-se que o Município de Loulé 
foi sempre participante, distinguido e premiado nos lugares cimei-
ros desde a génese deste projeto de âmbito nacional. 

#aMbiENtE
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Foi em espírito de festa que se comemorou o término da segunda 
edição do Festival de Caminhadas do Ameixial, com a promessa de 
regressar para o próximo ano a esta pequena e simpática aldeia da 
serra do Caldeirão.
O Festival acolheu mais de 200 participantes, nacionais e estran-
geiros. Os amantes das caminhadas puderam usufruir de três dias 
intensos de natureza, convívio e contacto com a população, pa-
trimónio e cultura serrana. O evento incluiu a realização de treze 
caminhadas de reconhecimento dos valores naturais e culturais da 
zona, duas atividades de trail running, uma visita guiada à expo-
sição “Quem nos escreve desde a Serra”, três workshops técnicos, 
um workshop para crianças, um peddy-paper para famílias, uma 
tertúlia sobre a história das caminhadas no Algarve e um baile 
dançante.
No último dia, o vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé e 
o presidente da Junta de Freguesia do Ameixial, inauguraram o 
“AMA Ameixial”, um Abrigo de Montanha que se constitui como 
um polo fundamental para a dinamização de atividades de natu-
reza nesta região, uma vez que disponibiliza aos praticantes de 
caminhadas, de BTT e apreciadores da natureza, um espaço de alo-
jamento devidamente equipado, com quartos em regime de cama-
rata, cozinha, wc, com capacidade para acolher até a um máximo 
de 16 pessoas.
O promotor desta iniciativa foi a Câmara Municipal de Loulé, a or-
ganização esteve a cargo da ProActiveTur, Lda e do Projeto Estela. 
Contou com o Apoio da Junta de Freguesia do Ameixial, do Projeto 
TASA, do Projeto Querença, do Clube Ameixialense e da Direção-
Geral do Património Cultural.

A Autarquia atribuiu mais 16 talhões das Hortas Sociais de Loulé a 
utilizadores que irão agora usufruir de um espaço para produção 
agrícola biológica de bens alimentares destinados predominante-
mente a consumo próprio.
Recorde-se que as Hortas Sociais de Loulé, localizadas no terreno 
onde se encontrava uma antiga lixeira desativada desde 1984, 
constituem um equipamento camarário com uma forte compo-
nente social, que proporciona aos cidadãos, em especial aos mais 
carenciados, a possibilidade de cultivarem e assim poderem usu-
fruir de produtos agrícolas frescos, produzidos por si e pelo seu 
agregado familiar. 
As Hortas Socias de Loulé têm, também, a função de promover 
a importante relação entre o Homem e a Terra como forma de 
equilíbrio, interação e integração com o meio social e ambiental. 
De salientar que as práticas agrícolas nas Hortas Sociais de Loulé 
têm envolvido todo o agregado familiar dos beneficiários, incluin-
do mulheres e crianças, tendo-se vindo também a constatar uma 
elevada partilha de conhecimentos e troca de produtos agrícolas 
entre os vários hortelãos.
Em termos gerais, trata-se de um espaço aprazível que permite à 
Autarquia, o desenvolvimento de ações de formação no âmbito 
das práticas de agricultura biológica, germinação de plantas, bio-
pesticidas, confeção de compotas e conservas. 

WalKiNg Festival ameiXial 
– 2º Festival de CamiNhadas do algaRve

atRiBUição 
de talhões das 
hoRtas soCiais 
de loUlÉ

#Educação

Numa iniciativa inédita, a Câmara Municipal de Loulé promoveu 
um ATL para os alunos dos estabelecimentos de ensino do Conce-
lho durante as férias da Páscoa e do Verão, com diversas atividades 
lúdicas, como forma de apoiar as famílias que se encontram a tra-
balhar neste período de interrupção letiva das suas crianças.
A concentração dos participantes teve lugar nas seguintes escolas 
sede: EB1/JI Vale de Rãs e EB1/JI Hortas de Santo António, em Lou-
lé, EB2,3 S. Pedro do Mar, em Quarteira, EB1/JI nº2 de Almancil, EB1 
de Boliqueime, EBI de Salir e EB1 de Alte. 
Os alunos foram acompanhados nas atividades por animadores, 
técnicos municipais, pessoal auxiliar e também voluntários. O pro-
grama englobou a utilização de equipamentos desportivos muni-
cipais, nomeadamente as Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira, 
os Campos de Ténis de Loulé e Quarteira ou o minigolfe do Parque 
Municipal, bem como culturais, como a Biblioteca Municipal e Pólo 
de Quarteira, a Alcaidaria do Castelo e o Arquivo Municipal. Os 
participantes tiveram igualmente a oportunidade de entrar em 
contacto com algumas modalidade desportivas como rugby, hipis-
mo, badmington, golfe ou basquetebol, através da presença de 
técnicos dos clubes nas escolas. 
Esta iniciativa teve ainda a colaboração das associações e clubes do 
Concelho, bem como de instituições sociais de solidariedade social
Com estas atividades pretendeu-se proporcionar um descanso ati-
vo às crianças, oferecendo novas experiências e hábitos de vida 
saudáveis e, simultaneamente, promovendo a sociabilização, a 

“FÉRias PaRa todos”: aUtaRqUia PRomoveU 
Pela PRimeiRa vez atl Nas FÉRias esColaRes

evolução intelectual e emocional dos participantes.
Refira-se que esta iniciativa vai ao encontro de uma das principais 
linhas de ação traçadas pelo executivo municipal – o apoio às fa-
mílias. Para além de proporcionar uma ocupação dos alunos em 
tempos de férias, sem qualquer custo para as famílias, também irá 
garantir às crianças de agregados familiares com maiores carências 
económicas uma refeição diária, mesmo num período de férias.
Esta atividade contou com cerca de 1300 alunos

No ano letivo de 2014/15 a Câmara Municipal de Loulé vai investir 
1,3 milhões de euros em transportes escolares, de forma a apoiar 
a deslocação dos alunos que residem em zonas mais afastadas e 
distantes dos respetivos estabelecimentos de ensino.
O Plano de Transportes Escolares irá beneficiar perto de 2200 
alunos das noves freguesias do Concelho e integra 121 circuitos 
do litoral à serra. Contempla o transporte em três modalidades: 

CÂmaRa de loUlÉ iNveste mais de 1 milhão 
de eURos Nos tRaNsPoRtes esColaRes

carreiras coletivas de passageiros (572.623,00€), circuitos especiais 
(558.400,30€) e veículos privados da Câmara (161.427,30€). 
Num Concelho com uma vasta extensão territorial esta iniciativa 
reveste-se de especial importância, sobretudo devido ao encerra-
mento nos últimos anos de escolas em zonas com menor densida-
de populacional o que tem afetado o dia-a-dia dos alunos que aí 
estudavam.

“...com diversas 
atividades lúdicas, 
como forma de apoiar 
as famílias que se 
encontram a trabalhar 
neste período de 
interrupção letiva 
das suas crianças.”

A Câmara Municipal de Loulé, a Sociedade Ponto Verde e a Algar 
apresentaram os resultados da Missão Reciclar no Concelho de 
Loulé, numa sessão que teve lugar na Sala da Assembleia Municipal 
de Loulé, Edifício Eng.º Duarte Pacheco. 
A Missão Reciclar da Sociedade Ponto Verde (SPV) é a maior 
campanha de sensibilização ambiental realizada até hoje a 
nível nacional e tem como objetivo promover a separação de 
embalagens, clarificar as regras da separação àqueles que já 
separam e, simultaneamente, recolher dados sobre os hábitos e 
atitudes de reciclagem por parte das famílias portuguesas. 
Na sessão de apresentação realizada, que contou com a presença 
de Pedro Oliveira, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de 
Loulé, José Macário Correia, administrador delegado da Algar, e 
Mário Raposo, diretor de marketing da Sociedade Ponto Verde, 
foram então apresentados os resultados que a Sociedade Ponto 
Verde obteve nas visitas que realizou aos lares da cidade de Loulé e 
onde inquiriu cerca de 1600 munícipes, dos quais 76% comprovaram 
separar e depositar regular e corretamente os resíduos para 
reciclagem, percentagem que a Sociedade Ponto Verde referiu 
estar acima da média nacional dos valores obtidos no âmbito da 
Missão Reciclar. No Concelho de Loulé foram distribuídos ainda 
cerca de 1200 ecopontos domésticos, constituídos por três sacos 
das cores dos ecopontos para separação seletiva das embalagens. 
No Município de Loulé foram contatados 9.541 lares, dos quais 
1603 abriram as suas portas à equipa da Missão Reciclar.

missão ReCiClaR: 
mUNiCÍPio de loUlÉ 
aCima da mÉdia 
NaCioNal
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A Câmara Municipal de Loulé aprovou, em sessão camarária, uma 
moção ‘deliberativa’ sobre o Parque Escolar Local, nomeadamente 
sobre a Escola Secundária de Loulé e o Agrupamento de Escolas D. 
Dinis de Quarteira.
Neste documento o executivo municipal manifesta a sua satisfação 
pela decisão do Ministério da Educação e Ciência ao ter anunciado 
que a Parque Escolar irá assumir a continuação das obras já inicia-
das em vários edifícios escolares do País, entre os quais a Escola 
Secundária de Loulé.
Segundo os responsáveis do Município louletano, esta iniciativa 
representa “o desbloquear de uma situação que a comunidade 
educativa via com enorme apreensão e que a Câmara Municipal 
entendia como um elemento fortemente negativo, no conjunto 
do edificado escolar do Concelho, e altamente perturbador do sis-
tema educativo local, que apenas concorria para a degradação da 
qualidade do serviço público de educação”.  
Apesar do regozijo pelo anunciado avanço das obras na Secundá-
ria de Loulé, que durante anos estiveram paradas, nesta moção o 

aUtaRqUia CoNgRatUla-se Com CoNtiNUação 
das oBRas Na seCUNdÁRia de loUlÉ mas 
aleRta PaRa degRadação da esCola d. diNis

executivo chama a atenção para os responsáveis políticos gover-
namentais para o avançado estado de degradação da Escola EB 
D. Dinis, em Quarteira, e para as suas “deficientes, degradantes e 
iníquas” condições de funcionamento.
Assim, a Autarquia pretende que “no quadro das soluções possí-
veis, seja encontrada uma via para a renovação/substituição urgen-
te desta escola básica” e manifesta a sua disponibilidade em ser 
parceira na resolução deste problema.
Refira-se que esta intervenção faz parte das prioridades ao nível da 
educação para o presente mandato autárquico.
“Continuar a pugnar para que o ensino público seja um bem a 
salvaguardar e para que a melhoria das condições físicas dos esta-
belecimentos de ensino de educação e ensino, desde a educação 
pré-escolar ao ensino secundário, possa garantir melhores condi-
ções de trabalho para os educadores, professores e pessoal não do-
cente, contribuindo para o sucesso pessoal e educativo das crianças 
e jovens de todo o Concelho”, são os objetivos reafirmados pela 
Câmara Municipal nesta moção.

A comunidade escolar e a Câmara Municipal de Loulé homenagea-
ram, a título póstumo, o Professor Manuel Martins Alves, antigo 
diretor do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, 
atribuindo o seu nome à Escola EB1/JI de Vale de Rãs.
Executivo municipal, órgãos dirigentes deste Agrupamento de 
Escolas, professores, alunos e funcionários assistiram ao descerra-
mento da placa onde passa agora a figurar o nome do patrono 
desta escola, bem como aos discursos oficiais, marcados por mo-
mentos de grande emoção.
Natural de Salir, onde nasceu a 29 de abril de 1956, Manuel Al-
ves foi docente com um longo percurso na área da gestão escolar. 
Foi professor nos seguintes estabelecimento de ensino: Escola Pre-
paratória de Albufeira (1976/77), Escola Técnica de Tavira, Escola 

ComUNidade esColaR de loUlÉ homeNageia 
PRoFessoR maNUel maRtiNs alves Como 
PatRoNo de estaBeleCimeNto de eNsiNo

Preparatória de Aljustrel, Escola Preparatória de Portimão, Escola 
Preparatória de S. Bartolomeu de Messines, Escola Preparatória de 
Almada, Escola C+S de Quarteira, Secção de Salir da Escola Secun-
dária de Loulé, Escola EB2,3 nº1 de Loulé (atual Escola Padre Caba-
nita). Durante a sua atividade exerceu diversos cargos de âmbito 
escolar, quer ao nível das lideranças intermédias, quer do topo. 
Sindicalista convicto, foi delegado sindical na Escola Preparatória 
de Almada no ano de 1983/84. No campo associativo foi presi-
dente da direção da Associação Cultural de Salir no mandato de 
2000/2001, tendo ainda desempenhado outros cargos nesta cole-
tividade. Foi também vice-presidente da instituição particular de 
solidariedade social Grupo dos Amigos de Salir desde 1996 até à 
data do seu falecimento. 

O executivo municipal de Loulé esteve na cidade de Quarteira para 
assinalar o arranque do ano letivo 2014/15, com a visita a três esta-
belecimentos de ensino e inauguração de uma nova escola.
A Escola EB 2,3 D. Dinis foi o primeiro local de passagem de Vítor 
Aleixo e da sua comitiva. Naquele que é o estabelecimento de en-
sino do Concelho cujo estado de degradação mais preocupa o res-
ponsável municipal e para o qual já manifestou junto do Ministério 
da Educação a necessidade de obras de requalificação urgentes, 
o autarca de Loulé contactou com professores e corpo diretivo. 
Refira-se que a zona exterior à escola, nomeadamente o parquea-
mento, foi alvo de uma requalificação que irá melhorar substan-
cialmente a circulação no local durante a época escolar.
Seguiu-se uma visita à Escola EB1/JI Dnª Francisca de Aragão, uma 
das escolas do Concelho que mais alunos alberga. Para além do 
contacto com as crianças que iniciaram nesse dia as suas atividades 
escolares, o executivo assistiu também à entrega de prémios aos 
melhores alunos do ano letivo transato.
Na Escola EB1 S. Pedro do Mar, Vítor Aleixo acompanhou a diretora 
do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, Conceição Bernardes, 
na sessão de boas-vindas aos pais e alunos e garantiu a colabora-
ção da Autarquia na resolução de eventuais problemas que surjam 
ao longo do ano em matéria educativa. 

aNo letivo No CoNCelho de loUlÉ 
aRRaNCoU Com Nova esCola em qUaRteiRa

Já na Fonte Santa, teve lugar a inauguração de uma nova escola 
que engloba o primeiro ciclo (8 salas de aula) e pré-escolar (três 
salas de aula). Trata-se de um estabelecimento de ensino comple-
to, localizado numa zona nobre da cidade em franca expansão. 
Mas mais do que uma escola, este é também um equipamento que 
servirá toda a comunidade de Quarteira, na vertente cultural e de 
lazer, com reflexos quer nos espaços interiores, com a criação de 
espaços destinados à comunidade, como nos exteriores. Refeitório, 
salas polivalentes, bufete, biblioteca/informática, biblioteca/arqui-
vo de documentação, sala comunitária, campo de jogos descober-
to e ginásio descoberto são alguns dos espaços que compõem a 
escola.
Este equipamento foi financiado pelo Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional – FEDER, no âmbito do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional 2007-2013 - QREN, ao abrigo do Programa 
Operacional do Algarve – PO Algarve 21.
Neste momento a escola está ocupada apenas por três salas do pré-
-escolar e duas salas do primeiro ciclo, sendo os alunos maioritaria-
mente originários da antiga Escola da Fonte Santa. Futuramente os 
alunos da Escola S. Pedro do Mar serão também integrados neste 
estabelecimento de ensino.

“...um equipamento 
que servirá toda 
a comunidade de 
Quarteira, na vertente 
cultural e de lazer...”

Foi assinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e o 
CESNOVA - Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova 
de Lisboa, que visa dar continuidade ao projeto “Rede de Escolas 
de Excelência – ESCXEL”, em vigor desde 2008, mas que entra ago-
ra num novo ciclo.
Este projeto tem vindo a constituir-se como referência nacional 
e internacional de como a cooperação entre instituições públicas 
pode mobilizar recursos e vontades com vista a propiciar a um nú-
mero cada vez mais alargado de alunos a qualidade de ensino e o 
sucesso educativo que todos anseiam. No caso de Loulé, integram 
esta iniciativa os agrupamentos de escolas Drª Laura Ayres, Engº 
Duarte Pacheco, Padre Cabanita, Almancil e Secundária de Loulé.
Os principais objetivos delineados pela Rede ESCXEL são capacitar 
as escolas e as comunidades (alunos, professores, pais, cidadãos e 
decisores políticos) para a promoção da excelência educativa, ca-
pacitar tecnicamente e assessorar o Município para a adoção de 
planos e estratégias de desenvolvimento educativo local, identi-
ficar, difundir e monitorizar as “boas práticas” escolares, desen-
volver modelos de monitorização do desempenho e autoavaliação 
das escolas e produzir conhecimentos científicos sobre as dinâmi-
cas educacionais, sociais e culturais do Município de Loulé. 

PRoJeto 
“Rede de esColas de eXCelÊNCia – esCXel”
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#Educação

Decorreu a 23 de janeiro a segunda reunião do Conselho Munici-
pal de Juventude de Loulé que teve como principal ponto da or-
dem do dia a tomada de posse dos novos elementos deste órgão 
consultivo para o presente mandato autárquico (2013-2017).
O vereador com o pelouro da Juventude, Hugo Nunes, na qua-
lidade de presidente do Conselho, dirigiu os trabalhos durante 
os quais foram empossados os seguintes representantes: Rebeca 
Martins (Assembleia Municipal – PS), Márcio Rodrigues (Assem-
bleia Municipal – PSD), Carla Gomes (Assembleia Municipal – CDU), 
Carlos Martins (Assembleia Municipal – BE), Andreia Abrantes (As-
sociação de Estudantes da Escola Secundária de Loulé), João Pires 
(Associação de Estudantes da Escola Secundária Drª Laura Ayres), 
Hélder Semedo (Juventude Socialista), Ricardo Proença (Juventude 
Social-Democrata), Tiago Grosso (Juventude BE), Mark Guerreiro 
(Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 290), Ana Nogueira 
(Associação de Escoteiros de Portugal – Agrupamento 244) e Da-
niela Ribeiro (Associação de Guias de Portugal - Loulé).
Neste momento foram também votados os novos secretários des-
te Conselho – Andreia Abrantes, da Associação de Estudantes da 

CoNselho mUNiCiPal de JUveNtUde

Escola Secundária de Loulé, e Hélder Semedo, da Juventude So-
cialista.
Já a deputada socialista da Assembleia Municipal, Rebeca Martins, 
recebeu a maioria dos votos para ser a representante do Conselho 
Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Educação. 
Presentes nesta que foi a primeira reunião do Conselho no exer-
cício de funções do executivo liderado por Vítor Aleixo estiveram 
também, na qualidade de observadores, a vereadora Ana Macha-
do, responsável pelo pelouro da Educação, e João Espada, da Casa 
da Cultura de Loulé. Esta associação está aguarda o parecer fa-
vorável para integrar o RNAJ – Registo Nacional de Associações 
Juvenis. Nessa altura passará a integrar o Conselho Municipal de 
Juventude de Loulé.
Durante esta sessão foram debatidos temas gerais ligados ao fun-
cionamento deste órgão, nomeadamente eventuais alterações 
regimentais, a periodicidade de realização das reuniões ou o lo-
gotipo do Conselho que será elaborado pelos alunos de artes das 
Escolas Secundárias de Loulé e Quarteira.

#Educação

A vereadora do pelouro da Educação da Câmara Municipal de Lou-
lé, Ana Machado, acompanhou o projeto “Espreitar a Escola”, nos 
dias 2 e 3 de abril, que decorreu na Escola Secundária Drª Laura 
Ayres, em Quarteira.
Num contexto socioeconómico e cultural heterogéneo, esta inicia-
tiva do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, realizada pelo 
quarto ano consecutivo, teve por objetivo promover a inclusão so-
cial e o reconhecimento das diferenças entre os alunos.
Tempo de festa e de partilha, encontro de saberes e de sabores, 
concentraram-se nesta escola todas as turmas naquela que consti-
tuiu a mostra mais criativa e mais completa do trabalho realizado. 
Espetáculos musicais, teatro, atividades desportivas, exposições, 
pintura mural, fotografia, gastronomia e projeção de filmes foram 
algumas das atividades.
Esta iniciativa, integrada também nas Comemorações dos 40 anos 
do 25 de Abril, contou ainda com atividades que pretenderam re-
lembrar a Revolução dos Cravos e os seus valores junto dos alunos, 
como é o caso do Teatro Performance “2574”, o Peddy Paper “Es-
preitar o 25 de Abril” ou o espetáculo musical “Cravos de abril 
Estas atividades constituíram uma forma de visitar experiências 
educativas e de socialização entre crianças, jovens, os seus educa-
dores e as suas famílias, dando lugar à produção e divulgação de 
algo novo na escola.

“esPReitaR a esCola” 
PRomoveU iNClUsão 
soCial em esColas 
de qUaRteiRa

No âmbito da parceria da Câmara Municipal de Loulé, Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares -Direção de Serviços Região 
Algarve e Instituto de Emprego e Formação Profissional de Faro, 
decorreu no dia 6 de maio a II Mostra de Cursos Profissionalizantes 
do Concelho de Loulé, no Mercado Municipal de Loulé e na Cerca 
do Convento.
A iniciativa pretendeu dar a conhecer os cursos profissionalizantes 
que decorrem no Concelho de Loulé e contou com a participação 
dos cursos de CEF dos Agrupamentos de Escolas de  Almancil, Pa-
dre João Coelho Cabanita, Engº. Duarte Pacheco, Dr.ª Laura Ayres, 
Escola Profissional de Alte e Escola Secundária de Loulé.
Esta Mostra contou com a visita e participação das escolas do Con-
celho e de cursos profissionalizantes do IEFP.

ii mostRa de CURsos 
PRoFissioNalizaNtes

Está em fase de implementação pela Câmara Municipal de Loulé o 
PAPE - Projeto de Apoio Psicológico Escolar que prevê a criação de 
um serviço de intervenção psicológica e psicopedagógica dirigida 
especificamente ao sistema educativo do Concelho – alunos, pro-
fessores e funcionários.
Este serviço tem duas vertentes de ação distintas: por um lado, 
destina-se aos alunos, constituindo-se como reforço e tentando 
complementar a rede de psicólogos colocados pelo Ministério da 
Educação e pelas escolas, que é insuficiente face às necessidades; 
numa outra componente, é dirigida especificamente ao apoio e 
acompanhamento dos docentes, por constituírem uma classe pro-
fissional de alto desgaste, bem como aos funcionários das escolas.
No que diz respeito às crianças e jovens, com este apoio pretende 
fazer-se o acompanhamento de problemas e/ou dificuldades que, 
se forem acompanhados atempadamente, poderão evitar conse-
quências graves para o desenvolvimento destes alunos. 
O projeto conta com a criação de uma equipa de técnicos, em par-
ticular psicólogos dos quadros da Autarquia que, em articulação 
com as escolas e os serviços já existentes, fará uma intervenção ao 
nível da psicologia clínica, psicopedagógica, educacional e outras 
que se verifiquem necessárias, dirigida aos alunos do Concelho. A 
intervenção será efetuada na sede de cada um dos agrupamentos 
escolares.
Já em relação aos professores e funcionários, dado o desgaste 
emocional e físico a que estão sujeitos, para além da instabilidade 
da profissão de docente, pretende-se criar mecanismos de apoio, 
proteção e orientação aos quais recorram quando necessário.
Para os responsáveis municipais, com este projeto pretende-se con-
tribuir para o bem-estar físico e emocional de alunos, professores 

PRoJeto de aPoio PsiCológiCo esColaR 
PaRa alUNos, doCeNtes e FUNCioNÁRios

e funcionários, proporcionando condições facilitadoras de apren-
dizagem e de docência, ou seja, que o espaço escolar se torne mais 
incluso para crianças, jovens e docentes, com consequências posi-
tivas para todos.

No presente mandato autárquico, o Conselho Municipal de Edu-
cação reuniu já três vezes, colmatando uma situação que não se 
verificava há já dois anos. 
Este Conselho  é uma instância de coordenação e consulta que visa 
a promoção da política educativa, através da análise e acompanha-
mento do funcionamento do sistema educativo.
A equipa de trabalho integra 18 elementos: presidente da Câmara 
e Assembleia Municipal de Loulé, vereador responsável pela edu-
cação, diretor regional, um representante de cada grau de ensino 
(público e privado), um representante das associações de estudan-
tes, pais e encarregados de educação, e ainda um representante 
das instituições particulares de solidariedade social. O Conselho 
tem competência em matérias como a articulação da política 
educativa com outras políticas sociais, nomeadamente nas áreas 
da saúde, ação social e da formação e emprego; apreciação dos 
projetos educativos a desenvolver no Município, adequação das 
diferentes modalidades de ação social escolar às necessidades lo-
cais; medidas de desenvolvimento educativo; programas e ações 
de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 
intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 
Cabe também ao Conselho a análise do funcionamento dos esta-
belecimentos de educação pré-escolar e de ensino, em particular 
no que respeita às características e adequação das instalações, ao 
desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e 
sucesso escolar das crianças e alunos.

CoNselho mUNiCiPal de edUCação 

“...é uma instância de 
coordenação e consulta 
que visa a promoção da 
política educativa...”



boletim municipal 29boletim municipal28

#ENtrEvista

Passados 12 anos, quais as diferenças que encontrou 
na Câmara de Loulé?
Encontrei algumas diferenças mas, no essencial, a natureza da po-
lítica autárquica continua a ser a de trabalhar para resolver proble-
mas das pessoas numa relação de grande proximidade.

De que forma a pesada herança financeira que recebeu do 
anterior executivo está a constituir um obstáculo aos projetos 
que tem para o Concelho?
Bem, as responsabilidades financeiras deixadas pelo anterior exe-
cutivo são de facto muito grandes. Herdámos um PAEL - resgate 
financeiro ou empréstimo, como se lhe queira chamar, de 14,5 mi-
lhões de euros que estamos a pagar a bom ritmo de acordo, aliás, 
com o que está contratado. Estamos mesmo a encarar a hipótese 
de pagar este empréstimo na sua totalidade, até ao fim do cor-
rente ano. Um passivo de mais de 80 milhões de euros também é 
outro aspeto que condiciona e condicionará decisões futuras deste 
novo executivo. Há investimentos que poderiam estar a agora a ser 
feitos e que terão que aguardar melhor oportunidade. Há gastos 
com a higiene e limpeza das ruas que deveriam ser mais elevados 
e estamos proibidos de os fazer. A própria taxa do valor do IMI já 
poderia ter baixado. E o que é absolutamente lamentável é que 
estas penalizações e restrições eram absolutamente dispensáveis se 
tivermos em conta que o anterior executivo camarário arrecadou 
em 12 anos 1,100 (mil e cem milhões de euros).
Esta verba equivale a 70% de todo o valor das receitas arrecadadas 
desde o 25 de abril até dezembro de 2013. É impressionante!

VíTOR AlEIxO, PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL DE LOULÉ, EM ENTREVISTA

“as oBRas mais imPoRtaNtes são as aJUdas 
qUe ComeçÁmos JÁ a PRestaR às Pessoas 
mais CaReNCiadas”

“Um passivo de mais 
de 80 milhões de 
euros também é outro 
aspeto que condiciona 
e condicionará decisões 
futuras deste novo 
executivo.”

#Educação

Com o objetivo de tornar mais eficaz e célere a faturação e o pa-
gamento de refeições nos jardins-de-infância e escolas básicas do 
1º Ciclo do Agrupamento Padre Cabanita, a Câmara Municipal de 
Loulé está a implementar um novo sistema que irá resolver um 
problema que causava alguns transtornos aos encarregados de 
educação.
Trata-se de um sistema idêntico ao existente para o pagamento 
da água, através do qual os encarregados de educação passarão 
mensalmente a receber uma fatura em casa referente ao mês ante-
rior de consumo das refeições escolares, com várias opções de pa-
gamento, nomeadamente através de multibanco, homebanking, 
payshop, ou em qualquer balcão dos CTT.
Este novo sistema irá permitir não só que as próprias escolas façam 
um controlo mais eficaz das refeições escolares, como também que 

Novo sistema de PagameNto de ReFeições 
No agRUPameNto PadRe CaBaNita

os encarregados de educação possam visualizar o consumo mensal 
de refeições por parte do seu educando, através de uma página 
Web, aos quais todos eles irão ter acesso.
Irão beneficiar desta iniciativa as Escolas de Vale de Rãs, Nº 3 e 
Centro Escolar Nº4, em Loulé, Areeiro e Clareanes. 
Esta iniciativa da Câmara Municipal de Loulé vem, desta forma, 
resolver um problema que se arrastava há anos já que anterior-
mente os encarregados de educação tinham um dia especifico do 
mês para se deslocarem à escola e fazerem o respetivo pagamento, 
o que criava alguns transtornos à maioria deles, dada a hora coin-
cidente com os seus horários de trabalho.
Refira-se que este sistema irá estende-se a outras escolas do Con-
celho.

A Câmara de Loulé vai desenvolver nas escolas do Concelho o Pro-
grama “5 ao Dia”, iniciativa que tem por objetivo a promoção de 
uma alimentação infantil saudável, contribuindo para a preven-
ção de doenças crónicas associadas aos maus hábitos alimentares, 
incentivando o consumo diário de, pelo menos, cinco porções de 
produtos hortofrutícolas.
Nesse sentido, a Autarquia celebrou um protocolo com a MARF – 
Mercado Abastecedor da Região de Faro, S.A. e a Associação 5 ao 
Dia, entidades promotoras, através do qual levará a cabo ações 
para implementar o programa, nomeadamente a realização de 
ações de sensibilização de âmbito comunitário a professores, edu-
cadores e comunidade em geral, o apoio ao nível da supervisão da 
implementação de uma alimentação saudável nas cantinas escola-
res e a disponibilização de transporte às escolas do Concelho para 
as visitas de estudo ao Mercado Abastecedor de Faro.
Com o mote “5 ao Dia, Faz crescer com Energia”, este programa 
lúdico-pedagógico pretende ensinar e sensibilizar os alunos do 1º 
ciclo (dos 7 aos 9 anos) e do 2º ciclo (dos 10 aos 12 anos) através 
da brincadeira, nomeadamente conversas, histórias, jogos e ativi-
dades, em que os monitores chamam a atenção das crianças para 
importância da alimentação saudável e promovem o seu interesse 
e gosto pelas frutas e legumes, informando os destinatários sobre 
os benefícios e qualidades nutricionais deste produtos.
No âmbito deste programa, a Câmara Municipal de Loulé preten-
de também promover visitas das escolas ao Mercado Municipal de 
Loulé, numa vertente pedagógica, permitindo assim que os alunos 
possam ter contacto com este espaço comercial, adquirindo um 
conhecimento sobre a sua importância económica e histórica no 
contexto concelhio. 

PRogRama “5 ao dia”

O jardim-de-infância da Escola nº3 de Quarteira, localizada no 
bairro da Abelheira, recebeu no primeiro semestre do ano de 
2014 o projeto “Tocar com Sabores”, que pretende juntar o 
toque e a massagem à temática da alimentação de uma forma 
lúdica e dinâmica, reinventando a forma de dar afeto e carinho e, 
simultaneamente, promovendo uma alimentação saudável.
Nesta iniciativa, que tem como destinatários crianças dos 3 
aos 6 anos e os pais, estimula-se os sentidos, especialmente o 
tato e, através de uma alimentação saudável e equilibrada – o 
paladar, sendo estes sentidos vitais para a sobrevivência do ser 
humano. Assim, um dos seus objetivos é trabalhar várias áreas 
do desenvolvimento da criança, apresentando/reapresentando 
alimentos de forma divertida e simples, dando liberdade para 
mexer, cheirar, brincar, manusear e por fim experimentar, sempre 
num contexto de diversão e brincadeira.
A atividade é composta por dois momentos, um dedicado ao 
toque e outro à alimentação. No momento de toque, as crianças 
reproduzem os diferentes passos de uma receita através de 
movimentos e massagens. No outro momento da atividade, as 
crianças realizam os diferentes passos para a elaboração de uma 
receita. 
Demonstrar os benefícios da combinação da prática de uma 
alimentação saudável conjugada com o toque positivo no 
desenvolvimento das crianças, utilizar o toque como forma de 
comunicação entre pares, estimular a criatividade, estimular o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e relacional utilizando 
técnicas de massagem, criar atitudes positivas face aos alimentos e 
à alimentação e utilizar a culinária e a alimentação como momento 
de comunicação e partilha na família são os principais objetivos do 
projeto “Tocar com Sabores”.

PRoJeto 
“toCaR Com saBoRes”
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#ENtrEvista

Toda a sua campanha eleitoral centrou-se nas pessoas e no apoio 
social. Neste momento quais são as maiores dificuldades sociais 
do Concelho?
Diria que a maior dificuldade do Concelho é uma altíssima taxa de 
desemprego que atinge muita gente que vive um dia a dia de afli-
ções sem saber como resolver os muitos problemas que tem. Não 
há nenhum dia que não me cheguem pessoas a pedir ajuda para 
encontrar trabalho. Ou na Câmara ou mesmo fora dela. Tento ex-
plicar a todas essas pessoas que a Câmara está obrigada a cumprir 
a regra dos 2%. Isto é: de há 3 anos a esta parte todos os municí-
pios estão obrigados, por imposição legal decretada pelo Governo, 
a reduzir o seu pessoal em 2%. Significa isto que não só não po-
demos admitir novos funcionários como até temos que diminuir o 
seu número. Esta lei é injusta e cria-nos muitos problemas porque 
acontece com frequência termos necessidade de mais pessoas a 
trabalhar e não as podemos contratar. O mais que podemos fazer, 
e é o que temos feito, é dirigir-nos ao IEFP e pedirmos pessoas para 
trabalhos temporários que são muito mal pagos. São os chamados 
Contratos de Emprego e Inserção (CEI).  

Tem tido muitos pedidos de apoio por parte das famílias 
louletanas?
Muitos, sim!

Que medidas concretas a Autarquia já tomou nesta área social?
A área social tem diariamente imenso trabalho. Esse trabalho con-
siste em encontrar respostas e soluções para variadíssimas dificul-
dades do dia-a-dia das pessoas necessitadas de ajuda. E aqui quero 
realçar o valor e a entrega dos técnicos municipais que são diligen-
tes e conseguem chegar a cada canto do Concelho onde é preciso 
estar. Eles ouvem, aconselham, arbitram conflitos difíceis, marcam 
consultas, transportam, orientam na burocracia do estado, orga-
nizam festas e convívios, providenciam alimentação etc. etc. etc.
Mas a grande medida foi sem dúvida a publicação recente em Di-
ário da República do Regulamento Loulé Solidário para apoio so-
cial de pessoas e famílias. Agora já temos, finalmente, porque não 
existia, o instrumento que nos permitirá ajudar, em circunstâncias 
bem definidas, as pessoas com problemas complicados. As regras 
do Regulamento são claras e transparentes. Quem se enquadrar no 
perfil pode candidatar-se ao apoio.
Este foi o nosso grande compromisso de há um ano e satisfaz-me 
poder afirmar aqui que; já está! Para bem de muitas pessoas. 

Mesmo assim há alguns investimentos/obras que considera 
prioritários. Quais? 
Claro que sim! Para este novo executivo a que tenho o gosto de 
presidir as obras mais importantes são, como sempre afirmámos 
durante toda a campanha eleitoral, as ajudas que começámos já a 
prestar às pessoas mais carenciadas que estão a sofrer com a bru-
talidade desta crise. São o tipo de obras que não se veem e, no 
entanto, são hoje as mais necessárias e importantes. Idosos com 
baixos rendimentos, famílias desempregadas com filhos para edu-
car ou jovens à procura de emprego sabem bem do que estou a 
falar e que obras são essas.
Claro que sei que se referia às outras obras, as físicas e concretas, 
e quanto a isso devo dizer-lhe que arrancaram obras importantes 
para o Concelho e há várias outras que, mal terminem os projetos 
que estão a fazer-se também, se iniciarão. Estou a falar de impor-
tantes investimentos em Almancil, Quarteira, Loulé e no interior 
serrano.

Mas mais do que construir, como já referiu publicamente, 
o paradigma passa agora por reabilitar… 
Sim, esse foi também um ponto muito falado durante a nossa cam-
panha eleitoral de há um ano. Hoje, mais do que fazer novo, é 
absolutamente necessário manter e conservar o que se foi fazendo 
em todo o Concelho de há 40 anos para cá. Os edifícios públicos, 
as estradas e ruas, os equipamentos desportivos, as escolas e cre-
ches, jardins e passeios públicos precisam hoje de muitas obras de 
conservação. Neste mandato iremos fazer vários melhoramentos 
neste tipo de espaços. Vamos começar pouco a pouco com o ciclo 
das coisas pequenas, os “rodriguinhos” como eu gosto de dizer. 
Um ciclo mais voltado para a qualidade do espaço público, que seja 
mais bonito e agradável. É o nosso sonho.

Ao nível do planeamento, em que ponto se encontra 
a revisão do PDM Loulé?
Os trabalhos de revisão do PDM duram já há quase dez anos. São 
processos complexos em que têm intervenção muitas entidades e 
organismos do estado. Este executivo está a fazer um esforço para 
que até ao fim do próximo ano possamos ter um novo PDM eficaz. 
Neste preciso momento estamos a trabalhar numa proposta preli-
minar do Plano. Isto significa que estamos a reunir e ouvir os res-
ponsáveis das Juntas de Freguesia, vários técnicos que trabalham 
em planos no território do Concelho, técnicos municipais com co-
nhecimento que importa considerar e, finalmente, a CCDR. É bom 
que haja a consciência que nem tudo dependerá de nós mas uma 
coisa é certa é que tudo será feito para defender os interesses dos 
munícipes e dos potenciais investidores no Concelho de Loulé. 

A Educação é também uma prioridade para o executivo que 
lidera. De que forma é que a Autarquia pretende minimizar o 
impacto negativo de medidas da administração central na área 
educativa, no ano letivo que agora arranca, nomeadamente o 
encerramento de escolas ou a falta de professores? 
Somos por princípio contra o encerramento de escolas a não ser 
que se verifique uma quebra muito grande de alunos em deter-
minado estabelecimento de ensino. Este ano contra aquela que 
era a intenção do Ministério da Educação conseguimos evitar o 
encerramento das escolas da Cortelha, Querença, Areeiro e Es-
canxinas (onde abrimos um Jardim de Infância). Seria bom que se 
percebesse que o que leva na maior parte dos casos o Ministério a 
encerrar escolas são, pura e simplesmente, razões de natureza eco-
nomicista que esconderão interesses pouco claros. Normalmente o 
que acontece é os alunos passarem para escolas novas mas muito 
grandes, com uma concentração muito maior de crianças e jovens, 
professores e pessoal auxiliar. Ora muito dificilmente nestas escolas 
a qualidade do ensino irá melhorar.
Quanto à falta de professores nada podemos fazer. A responsa-
bilidade é totalmente do Ministério. E a título informativo quero 
aqui declarar que ainda muito recentemente nas diversas escolas 
do Concelho de Loulé faltavam ainda cerca de 93 professores. 

Nestes meses o presidente da Câmara Municipal de Loulé tem 
sido uma das vozes mais ativas da região na defesa dos direitos 
dos algarvios, em áreas como os serviços de saúde ou as obras na 
EN125. Sente que está só nestas lutas?
O que penso é que um número crescente de pessoas vai perceben-
do que se não despertarem para a necessidade de defenderem o 
seu Sistema Nacional de Saúde, a rede de Ensino Público e o direito 
à circulação livre e em condições de segurança e conforto na Rede 
Nacional de Estradas qualquer dia acordam e concluirão que a vida 
andou demasiado para trás. Depois será mais difícil voltar a repor 
o que a todos foi subtraído, para não dizer uma palavra mais forte.

#ENtrEvista

Em relação aos problemas nos serviços de saúde, é defensor 
de que a Autarquia tenha mais competências nesta área para 
dar resposta às necessidades dos cidadãos?
Depende do que se esteja a falar. Mas no atual contexto de recuo 
e desorganização generalizada dos serviços públicos que o Estado 
presta ao cidadão não me parece boa ideia falar dessa possibili-
dade.
A Câmara de Loulé já paga instalações onde funcionam alguns 
postos de atendimento médico. Colaboramos em outras situações 
como empréstimos de viaturas e ultimamente também pagamos as 
rendas do alojamento de alguns médicos. Nada disto deveria estar 
a cargo da Câmara mas sim do Ministério da Saúde. Essa é uma res-
ponsabilidade sua. Se o fazemos é apenas porque não queremos 
que as pessoas fiquem prejudicadas apesar do esforço financeiro 
grande que isso representa para a Autarquia. 

A participação cívica foi igualmente uma das bandeiras eleitorais 
do candidato Vítor Aleixo e que tem sido seguida pelo presidente 
Vítor Aleixo. O Orçamento Participativo é uma das faces mais 
visíveis deste eixo programático… 
É verdade. A participação cívica das pessoas foi uma aposta deste 
executivo que lidero. Tudo tem corrido muito bem. Os que par-
ticiparam no primeiro ano do Orçamento Participativo puderam 
decidir por si em que projetos gastar cerca de 500 mil euros nas 
freguesias de todo o Concelho. Está a ser um êxito.    

“A participação cívica 
das pessoas foi uma 
aposta deste executivo”

“...tudo será feito para 
defender os interesses 
dos munícipes e dos 
potenciais investidores 
no Concelho de Loulé.”
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Outra das iniciativas ligadas à cidadania tem sido o programa 
comemorativo dos 40 anos do 25 de Abril, através de uma 
Comissão Concelhia criada para promover uma série de 
atividades. De que forma é que estas iniciativas têm contado 
com o envolvimento da população? Acha que o objetivo de 
promoção dos valores de Abril tem sido alcançado?
A Comissão para as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril foi 
aprovada por decisão unânime de todos os vereadores na última 
Reunião de Câmara de dezembro de 2013. O Sr. Dr. Carlos Albino 
tem presidido de forma absolutamente dedicada e generosa aos 
trabalhos desta Comissão que, como se sabe, tem feito um tra-
balho verdadeiramente notável. No âmbito destas comemorações 
passaram por Loulé os ex-presidentes da República, Mário Soares, 
Ramalho Eanes e Jorge Sampaio e esteve patente no Convento de 
Santo António, durante 6 meses, uma extraordinária exposição 
em que a peça iconográfica central foi a Chaimite Bula. Um dos 
aspetos mais relevantes destas comemorações é que elas tiveram 
sempre o envolvimento e participação dos alunos e professores das 
escolas do Concelho. Já perto do final deste ciclo comemorativo 
faço um balanço muito positivo. Por Loulé e pelas suas escolas, 
igrejas, bibliotecas, Cine-Teatro e outras salas públicas passaram 
inúmeros escritores, pensadores, diplomatas, poetas, economistas, 
historiadores, teólogos. Uma extraordinária movida cultural a pro-
pósito dos 40 anos do 25 de Abril que ficará nos anais da história 
deste nosso Município. Para ser sincero sinto orgulho no que foi 
feito. O país tem estado a olhar para nós.  

Foi anunciado recentemente que Loulé vai ser Cidade Europeia 
do Desporto em 2015. Como é que o Município irá aproveitar 
esta oportunidade de promoção e de desenvolvimento 
desportivo? 
Esse é outro grande acontecimento que durante o próximo ano vai 
colocar o Concelho de Loulé no mapa do país político e desportivo. 
Em todas as localidades, do interior até ao litoral, irão decorrer nos 
nossos espaços desportivos grandes competições de variadíssimas 
modalidades desportivas. Loulé já era um concelho de grande pu-
jança desportiva e no próximo ano isso irá ficar ainda mais visível. 
Queremos utilizar este desafio da Cidade Europeia do Desporto 
para que em Portugal e na Europa nos vejam como um território 
moderno onde existe qualidade de vida e as pessoas gostam de vi-

ver e trabalhar. E vamos conseguir esse objetivo porque nós temos 
tudo para isso. 

Depois de mais um sucesso do Festival MED, Santos Populares 
de Quarteira ou Salir do Tempo, o que levou a Autarquia a não 
realizar a Noite Branca este ano?
Bem a Noite Branca é uma das festas mais importantes da cidade. 
É criativa, com muito glamour e por isso traz muita gente o que 
nos dá grande notoriedade. Este ano, porém, não a fizemos por-
que como todos sabemos é uma festa muito cara e em período de 
redução de despesas pensámos que seria razoável interrompê-la 
por um ano. Não é a primeira vez que acontece. Se o reequilíbrio 
financeiro da Câmara continuar no bom caminho como até aqui 
tem acontecido poderemos voltar já no próximo ano. E é o que 
acredito que vai acontecer.

Que mensagem gostaria de deixar aos munícipes?
Que podem contar sempre connosco. Estamos a trabalhar para fa-
zermos um Concelho mais moderno, socialmente mais justo e onde 
dê gosto viver e trabalhar.

“Estamos a trabalhar 
para fazermos um 
Concelho mais 
moderno, socialmente 
mais justo e onde dê 
gosto viver e trabalhar.”

#coMércio

Esteve patente ao público no Mercado Municipal de Loulé, a Expo-
sição alusiva aos 40 anos da DECO, que pretendeu retratar o papel 
que esta associação tem tido na sociedade portuguesa nestas qua-
tro décadas.
Nesta ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor 
Aleixo, deixou junto dos responsáveis da DECO a necessidade da 
educação para o não consumo ou redução do mesmo. “Consumir 
bem é talvez consumir menos. O consumo, para além das necessi-
dades humanas, traz problemas para a saúde e problemas ambien-
tais. Como tal, esta é uma matéria que deve estar na agenda desta 
associação”, considerou o edil.
Recorde-se que neste momento são 16.500 os associados da DECO 
no Algarve, num universo de 420 mil no país.
No âmbito do aniversário da associação, decorreram outras inicia-
tivas como o lançamento do cartaz de Boas Práticas no Comércio e 
distribuição pelos estabelecimentos comerciais do Município, uma 
ação de esclarecimento para comerciantes do Município sobre Di-
reitos e Deveres dos Consumidores no Pequeno Comércio, a Ofici-
na dos Pequenos Consumidores, com crianças do 1º ciclo, e a divul-
gação do Serviço Municipal de Defesa do Consumidor da Câmara 
Municipal de Loulé. Para além destes eventos, a DECO e a Câmara 
Municipal de Loulé promoveram ainda o “Verão SMDC” que con-
sistiu no reforço da atividade junto do serviço do Serviço Munici-
pal de Defesa do Consumidor, prestando apoio semanalmente em 
Quarteira, na Galeria da Praça do Mar, durante o mês de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, acom-
panhado pelo Vice-Presidente Hugo Nunes estiveram reunidos 
com representantes da Associação Empresarial de Almancil, NERA, 
ACRAL e delegação de Loulé da ACRAL para abordar questões li-
gadas à medida Comércio Investe, no âmbito do Memorando de 
Entendimento do Comércio Local celebrado entre os Municípios de 
Loulé e Faro, IAPMEI E CCDR Algarve em 28 de agosto.
Recorde-se que esta medida tem por objetivo primordial a mo-
dernização e revitalização da atividade comercial no Algarve e 
pretende promover ações dirigidas ao sector do comércio, parti-
cularmente nos centros de comércio com predomínio de comércio 
independente de proximidade.
Nesta medida são enquadráveis os projetos de investimento pro-
movidos por empresas ou por associações empresariais destinados 

40º aNiveRsÁRio da deCo

aUtaRCa ReÚNe Com assoCiações 
PaRa deBateR ComÉRCio iNveste

à promoção da inovação de processo, organizacional e de marke-
ting nas empresas do setor do comércio. São suscetíveis de apoio 
projetos individuais de modernização comercial promovido por 
uma empresa e projetos conjuntos de modernização promovidos 
por uma associação empresarial.
Assim, apesar de ainda não serem conhecidas as verbas a atribuir, 
durante este encontro ficou definido que a candidatura ao apoio 
ao comércio do Concelho de Loulé será realizada em conjunto pe-
los empresários do sector e destinar-se-á à reabilitação do espaço 
público, nomeadamente à modernização do espaço exterior onde 
se encontram as principais artérias comerciais de Loulé, Quarteira 
e Almancil.  
O executivo continuará em articulação com as associações para dis-
cutir mais pormenores sobre esta candidatura.
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#iNtErvENção social E voluNtariado

A 1 de fevereiro, dia em que a cidade de Loulé celebrou o seu 
26º aniversário, a Câmara Municipal realizou o I Fórum Social com 
o objetivo de promover o debate em torno das preocupações da 
comunidade em geral sobre as problemáticas e políticas sociais do 
Concelho. 
O Salão Nobre recebeu muitas pessoas dos vários quadrantes que 
lidam diretamente com a problemática social, desde técnicos de 
ação social, saúde, agentes ligados à educação e, naturalmente, re-
presentantes das instituições de solidariedade social, entre outros. 
“Quisemos assinalar esta efeméride com esta iniciativa pois as po-
líticas sociais são para nós, de uma forma assumida e consciente, 
uma prioridade absoluta deste mandato”, referiu Vítor Aleixo, 
presidente da Autarquia, que durante a sua campanha eleitoral 
deixou claro que as questões sociais seriam uma das suas principais 
áreas de atuação.
Os dados apresentados sobre o panorama concelhio na área social 
serviram de mote para um debate com a participação entusiástica 
e enriquecedora por parte do público, que contou também com a 
participação de Helena Silva Gomes, membro da direção da Casa 
da Primeira Infância e que, segundo o autarca, constituiu “con-
tributos valiosos que serão aproveitados pelo executivo municipal 
para o trabalho realizado nesta área”.

i FóRUm soCial do mUNiCÍPio de loUlÉ

Ao longo do ano, a Autarquia, através da Divisão de Intervenção 
Social e Voluntariado, realiza mensalmente um Baile dirigido aos 
idosos das freguesias do Concelho. 
Este é um projeto que consiste no desenvolvimento de uma ati-
vidade lúdica, que integra aspetos relacionados com o bem-estar 
físico e mental, permitindo à população sénior usufruir de momen-
tos de lazer e interação social que, para além de contribuírem para 
uma mente ativa e saudável, permitem minorar o isolamento social 
e geográfico através da comunicação, convívio e reconhecimento 
social, proporcionando a melhoria da sua qualidade de vida.
Durante a celebração do Dia Internacional das Pessoas Idosas, per-
to de mil pessoas marcaram presença no Baile Sénior que decorreu 
no Pavilhão Municipal de Loulé, numa tarde cheia de boa disposi-
ção e muita música.

Baile sÉNioR JUNtoU mil Pessoas 
No dia do idoso

Numa iniciativa que se tem desenvolvido ao longo dos anos, em 
2013 a Câmara Municipal de Loulé promoveu a entrega de caba-
zes de Natal às famílias com maiores dificuldades financeiras do 
Concelho.
Num período de crise, o executivo municipal decidiu manter os va-
lores mínimos do rendimento mensal per capita de cada agregado 
familiar de 350 euros, o que permitiu que mais famílias beneficias-
sem desta iniciativa. 
Assim, foram atribuídos 2000 cabazes com géneros alimentares di-
versos, entre os quais o bacalhau, azeite, queijo, leite, grão, feijão 
ou bolo-rei.
Esta iniciativa pretendeu contribuir para que aqueles que menos 
têm, e que vivem as dificuldades do dia-dia, pudessem ter uma 
noite de consoada condigna.

aUtaRqUia de loUlÉ atRiBUiU 2000 
CaBazes de Natal a FamÍlias NeCessitadas

Depois da Câmara foi a vez da Assembleia Municipal de Loulé 
aprovar o Regulamento Municipal Loulé Solidário. Trata-se de 
um instrumento que a Autarquia louletana pretende utilizar para 
apoiar as famílias que atravessam maiores dificuldades económi-
cas, visando uma melhoria no combate ao enorme flagelo social, 
que se tem vindo a abater sobre as pessoas e as famílias, cujo sofri-
mento, quer pela via do desemprego, quer pela redução dos seus 
rendimentos, que lhes foram impostos pelas políticas de austerida-
de governamental, as tem prejudicado substancialmente.
A candidatura aos apoios deverá efetuar-se presencialmente na 
Divisão de Intervenção Social e Voluntariado da Câmara Municipal 
de Loulé, com a apresentação de documentação que comprove o 
valor da renda e do rendimento, a inexistência de bens imóveis 
alternativos e as despesas elegíveis. As candidaturas serão poste-
riormente analisadas por técnicos dos serviços.
A avaliação das candidaturas pressupõe uma prévia articulação 
com a rede social do Município, de forma a garantir a inexistência 
de duplicação de respostas.
Refira-se que o montante a atribuir a título de apoio económico 
previsto neste Regulamento consta das Grandes Opções do Plano 
e as verbas são inscritas no Orçamento anual da Câmara Municipal 
de Loulé.
Recorde-se que a criação de políticas de apoio às famílias foi uma 
das prioridades do atual executivo municipal durante a campanha 
eleitoral e que começa agora a ganhar forma com medidas con-
cretas.

assemBleia mUNiCiPal aPRova RegUlameNto 
“loUlÉ solidÁRio” 

Vítor Aleixo, presidente do Município de Loulé, recebeu nos Paços 
do Concelho o presidente da Associação de Beneficência Algarvia 
de Newark, José Cabrita, no âmbito do 34º aniversário desta ins-
tituição.
O edil manifestou junto deste responsável o reconhecimento do 
Concelho pelo trabalho realizado ao longo de mais de três décadas 
a nível do apoio social e humano aos mais necessitados, do qual 
também os algarvios têm beneficiado.
“Hoje, num mundo cada vez mais globalizado e desumanizado em 
que os Estados e os Governos têm vindo a reduzir e a descontinuar 
as suas políticas sociais, especialmente as de apoio aos estratos so-
ciais mas desfavorecidos da sociedade, é sempre de louvar a exis-
tência e a colaboração de uma Associação que, fundada anos 80 do 
século passado, mantém e continua a promover meritórias ações 
de solidariedade”, considera o edil louletano.
Refira-se que, apesar de estar sediada no Estado de New Jersey, nos 
Estados Unidos, a Associação de Beneficência Algarvia de Newark 
dá o seu apoio não apenas aos emigrantes lá radicados mas esten-
de-o também aos portugueses que se encontram deste lado do 
Atlântico. 
Ao longo dos anos a Autarquia de Loulé tem colaborado com esta 
Associação em iniciativas da mais diversa natureza que visam es-
treitar os laços de amizade, de convivialidade e de afetividade, de 
forma a aproximar desta forma a comunidade emigrante à sua 
terra natal.

PResideNte da assoCiação de BeNeFiCÊNCia 
algaRvia de NeWaRK ReCeBido em loUlÉ

#iNtErvENção social E voluNtariado



boletim municipal 37boletim municipal36

#iNtErvENção social E voluNtariado

No dia 18 de Março, comemora-se em todo o mundo o Dia do As-
sistente Social. Em Portugal, as comemorações oficiais desta data a 
nível nacional, foram celebradas este ano no Algarve, no Concelho 
de Loulé.
A efeméride foi assinalada com a realização da Conferência “Dia 
Mundial do Assistente Social – Crises Económicas e Sociais: Propos-
tas do Serviço Social”, que teve lugar na Sala da Assembleia Muni-
cipal, Edifício Eng.º Duarte Pacheco. Esta celebração foi promovida 
pela Associação de Profissionais de Serviço Social - Delegação do 
Algarve e contou com a presença do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Loulé, Vítor Aleixo, da presidente da Federação Inter-
nacional de Assistentes Sociais, Cristina Martins, da presidente da 
Associação de Profissionais de Serviço Social, Fernanda Rodrigues, 
assim como de conceituados oradores que têm desenvolvido exce-
lentes trabalhos de investigação e intervenção na área do Serviço 
Social. A International Federation of Social Workers propõe como 
desafio o debate e a reflexão, sob o mote das Crises Económicas e 
Sociais e aponta como soluções da intervenção social promover a 
igualdade e a equidade, capacitar as pessoas para uma vida susten-
tável, reforçar a participação, promover a criação de comunidades 
de entreajuda e respeitar a diversidade, interligando os cidadãos. 
Neste momento o presidente da Autarquia de Loulé falou da im-
portância desta atividade profissional “na defesa dos direitos hu-
manos da justiça social e da solidariedade”.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas 
Idosas, que se assinalou no passado dia 1 de outubro e cujo tema 
para este ano é “Não Abandonar Ninguém; Uma Sociedade Para 
Todos!, a Autarquia de Loulé, a Guarda Nacional Republicana e 
o ACES do Algarve I Central promoveram, durante o mês de ou-
tubro, em todas as freguesias do Município de Loulé, um ciclo de 
sessões de informação/sensibilização dirigidas à população sénior e 
alusivas às temáticas da Segurança; Saúde e Proteção Social. 
As sessões contaram com a presença de profissionais da GNR, do 
Centro de Saúde de Loulé/Unidade de Cuidados na Comunidade 

dia mUNdial do assisteNte soCial: 
ComemoRações NaCioNais deCoRReRam em 
loUlÉ

ComemoRações do 
dia iNteRNaCioNal das Pessoas idosas

#iNtErvENção social E voluNtariado

Quarteira, uma das freguesias do Concelho de Loulé onde são mais 
acentuadas as problemáticas sociais, tem finalmente uma Comis-
são Social de Freguesia, criada no passado dia 4 de fevereiro.
Trata-se de um órgão da Rede Social do Concelho de Loulé que 
se apresenta com uma dinâmica de funcionamento e intervenção 
cooperativa, entre entidades públicas e privadas e outros atores 
locais, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento local. Esta 
forma de funcionamento permite uma racionalização participada 
da ação, reduzindo custos e riscos, promovendo trocas de expe-
riências de conhecimento e de saberes locais.
A Comissão é composta pelo presidente da Junta de Freguesia de 
Quarteira, que preside a este organismo, pelos representantes de 
todas as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, grupos 
comunitários organizados representativos de grupos de população 
e quaisquer pessoas dispostas a contribuir para o desenvolvimento 
social local que estejam implantados na freguesia.
Para além da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, participa-
ram nesta reunião de instalação da Comissão o Centro Paroquial de 
Quarteira, Fundação António Aleixo, Associação Humanitária de 
Doentes de Parkinson e Alzheimer, Banco do Tempo de Quarteira, 
Associação Humanitária de Ambulâncias de Quarteira, APALGAR – 
Associação de Amizades dos PALOP no Algarve, Agrupamento de 
Escolas Drª Laura Ayres, Centro de Saúde – Unidade de Cuidados 
de Saúde Personalizados, Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional, Segurança Social e GNR.
A Comissão tem como âmbito territorial a freguesia de Quarteira e 
funciona nas instalações do Centro Autárquico de Quarteira.

Um grupo de voluntários que fazem parte do Banco Local de Vo-
luntariado de Loulé reuniu-se na Biblioteca Municipal de Loulé, 
para um momento de partilha e reflexão sobre o que tem sido a 
sua ação no contexto social do Concelho.
Numa iniciativa que contou com a participação do vereador do 
pelouro, João Martins, os voluntários falaram sobre o trabalho rea-
lizado sobretudo junto das instituições de solidariedade social, em 
particular no apoio aos mais idosos ou à população em risco. 
“Estas são atitudes altruístas que têm acontecido ao longo da his-
tória da Humanidade e requerem atenções redobradas do ponto 
de vista humano”, disse o responsável municipal referindo-se à 
função do voluntário. 
Recorde-se que o Banco Local de Voluntariado de Loulé foi im-
plementado no dia 4 de fevereiro de 2010, aquando da assina-
tura do protocolo entre a Autarquia e o Conselho Nacional para 
a Promoção do Voluntariado. A Autarquia aderiu, desta forma, à 
nobre causa do voluntariado enquanto veículo de interesse social 
e comunitário, de promoção da cidadania e humanização, contri-
buindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das po-
pulações.
Atualmente encontram-se inscritos 68 voluntários, dos quais 9 es-
tão integrados em instituições e projetos concelhios. Estes voluntá-
rios têm uma idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.
Esta estrutura tem permitido a colocação de voluntários nas áreas 
de maior carência identificadas pelas instituições particulares de 
solidariedade social do Concelho, de forma a auxiliá-las a colmatar 
as principais necessidades e a ultrapassar alguns obstáculos com 
que se deparam no seu quotidiano.
Mas a área de ação do voluntariado neste Banco pode ser desen-
volvida em todos os domínios da atividade humana como sejam os 
domínios cívico, da ação social, da saúde, da educação, da ciência e 
da cultura, da defesa do património e do ambiente, da defesa do 

Comissão soCial de FRegUesia de qUaRteiRa

BaNCo loCal de volUNtaRiado de loUlÉ 
PaRtilha eXPeRiÊNCias

consumidor, da cooperação para o desenvolvimento, do emprego 
e da formação profissional, da reinserção profissional, da proteção 
civil, do desenvolvimento da vida associativa e da economia social, 
da solidariedade social, entre outros.

Gentes de Loulé, Gabinete do Cidadão e Divisão de Intervenção 
Social e Voluntariado da Autarquia, que fizeram a apresentação 
dos seguintes temas: Prevenção Contra Burlas e entrada em vigor 
da Nova Nota de 10€ (GNR), Prevenção de Quedas (Unidade de 
Cuidados na Comunidade Gentes de Loulé) e Direitos no Acesso ao 
Serviço Nacional de Saúde e à Proteção Social  (Gabinete do Cida-
dão e Divisão de Intervenção Social e Voluntariado).
Estas sessões pretenderam garantir a participação ativa das pes-
soas idosas e que os seus direitos e dignidade sejam sempre salva-
guardados
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#iNtErvENção social E voluNtariado

No âmbito daquela que é uma das linhas orientadoras de toda a 
sua ação – a área social -, a Câmara de Loulé descentralizou o seu 
atendimento social por todas as freguesias do Concelho, permi-
tindo um atendimento de proximidade, bem como respostas in-
tegradas através de uma ação concertada com os parceiros locais. 
Este atendimento realizado pelos técnicos da Divisão Intervenção 
Social e Voluntariado destina-se a pessoas em situação de vulne-
rabilidade económica e/ou social. Todos os atendimentos poderão 
ser marcados junto da Divisão de Intervenção Social e Voluntaria-
do, através dos contactos 289 400 882 ou disv_loule@cm-loule.pt 
O mapa deste atendimento social pelas freguesias é o seguinte: 
S. Clemente e S. Sebastião – todos os dias, das 9h00 às 17h00, na 
sede da Divisão de Intervenção Social e de Voluntariado, junto ao 
Terminal Rodoviário de Loulé; Almancil – todos os dias, das 9h00 às 
17h00, na Loja do Munícipe; Alte – primeira terça-feira do mês, das 
9h30 às 12h30, na Junta de Freguesia; Ameixial – primeira quinta-
feira do mês, das 9h30 às 12h30, na Junta de Freguesia; Benafim 
– primeira terça-feira do mês, das 14h00 às 16h30, na Junta de 
Freguesia; Boliqueime – primeira quinta-feira do mês, das 9h30 às 
12h30, na Junta de Freguesia; Querença – segunda quinta-feira 
do mês, das 9h30 às 12h30, na Casa do Povo; Quarteira – todos 
os dias, das 9h00 às 17h00, no Centro Autárquico; Salir – primeira 
quarta-feira do mês, das 9h30 às 12h30, na Junta de Freguesia; Tôr 
– primeira quarta-feira do mês, das 14h00 às 16h30, na Junta de 
Freguesia. Num Concelho com uma vasta extensão territorial, onde 
grande parte da população idosa vive isolada e afastada dos cen-
tros urbanos, este apoio social reveste-se de especial importância. 

ateNdimeNto soCial de PRoXimidade 
Nas FRegUesias do CoNCelho de loUlÉ

#iNtErvENção social E voluNtariado

Decorreu no passado dia 4 de outubro, sábado, na Cerca do Con-
vento em Loulé, a “Mostra + Loulé” - Mostra de Associativismo do 
Concelho de Loulé, organizada pelo Projeto Akreditar+ da Associa-
ção Poeta Aleixo, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé. 
Ao longo de todo o dia, foram mais de 400 os representantes de 
39 entidades da áreas social, educativa, desportiva e recreativa do 
Concelho que tiveram a oportunidade de divulgar o trabalho que 
desenvolvem, através da exposição dos seus projetos e de peque-
nas demonstrações ao público. 
Ginástica, boxe, judo, folclore, ténis, grupos corais, banda filarmó-
nica, grupos de mimos, ballet, percussão, majoretes, hip hop, ma-
labarismo, animação infantil e workshops diversos preencheram 
o dia de todos aqueles que se quiseram juntar a este momento 
de valorização do empreendedorismo associativo e de partilha de 
saberes e experiências.
O evento contou com a visita do executivo camarário e dos presi-
dentes das juntas de freguesia de S. Sebastião e Quarteira.

“mostRa +loUlÉ”

A Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL) lançou a pri-
meira pedra da edificação de raiz de uma Unidade Sócio-Ocupacio-
nal para Adolescentes com problemas de saúde mental, localizada 
no Loteamento Industrial de Loulé. 
Esta resposta social visa desenvolver programas de reabilitação psi-
cossocial para adolescentes dos 13 aos 17 anos com perturbação 
mental e/ou com perturbação do desenvolvimento e estruturação 
da personalidade, com reduzido ou moderado grau de incapacida-
de psicossocial, clinicamente estabilizados.
Estes programas são desenhados de acordo com a situação espe-
cífica de cada adolescente, sendo que a intervenção da Unidade 
Socio-Ocupacional será definida em estreita articulação com os ser-
viços de saúde mental da infância e adolescência e com as escolas.
Do conjunto de serviços e intervenções dirigidas à população em 
causa destacam-se: apoio na área da reabilitação, treino da au-

asmal laNçoU UNidade 
sóCio-oCUPaCioNal PaRa adolesCeNtes

Nos últimos meses, a Câmara Municipal de Loulé tem vindo a 
reforçar a programação da Unidade Móvel de Saúde do Concelho 
de Loulé, alargando a área, a periodicidade e o âmbito da sua 
intervenção, por forma a melhorar o atendimento nas áreas da 
prevenção e prestação de cuidados básicos às populações isoladas.
Assim, a ampliação da área de ação desta Unidade Móvel e a 
criação de novos trajetos permitiram levar este serviço de saúde 
a mais pessoas, em zonas mais afastadas das sedes de freguesia.
Por outro lado, foram criados ciclos de visita que possibilitam uma 
programação atempada das mesmas. Após cada ciclo é feito um 
balanço pelos técnicos e presidentes das Juntas de freguesia.
Até ao dia 25 de setembro, termo do terceiro ciclo de visitas, foram 
atendidas 4530 pessoas, numa média de 50 utentes por dia, com 
uma tendência de subida do número de pessoas que são atendidas 
nesta Unidade Móvel. 
A Unidade Móvel de Saúde do Concelho de Loulé foi inaugurada 
em 2002, tendo sido retomada e reformulada em maio de 2014, 
passando a funcionar com um novo esquema de visitas. É uma 
viatura que se destina a prestar apoio aos cuidados primários 
de saúde à população periférica, com especial incidência zonas 
rurais do interior do Concelho, como complemento aos serviços de 
saúde, nomeadamente no que diz respeito aos diagnósticos mais 
elementares como o controlo da tensão, rimo cardíaco, colesterol, 
diabetes ou cuidados básicos de enfermagem.
Os serviços da Unidade Móvel de Saúde atuam também ao nível 
do encaminhamento para um médico de família, para o INEM e 
aconselhamento de diversa ordem aos doentes. O despiste ao nível 
da doença do foro psicológico é outra das áreas de atuação.

50 UTENTES DIÁRIOS

UNidade móvel de saÚde 
do CoNCelho de loUlÉ ReFoRçada

Atualmente, esta Unidade percorre as nove freguesias do Concelho, 
em 32 circuitos, sendo que 20 dos locais encontram-se a norte da 
cidade de Loulé, nas zonas rurais do interior.
Tem por objetivos permitir o descongestionamento das consultas 
nos centros de saúde do Concelho de Loulé e a diminuição do 
número de pessoas que diariamente solicitam ambulâncias. Por 
outro lado, é uma forma de evitar que os utentes, na sua maioria 
idosos, tenham de se deslocar às sedes de freguesia.

tonomia e desenvolvimento de competências sociocognitivas, de 
acordo com o programa funcional; apoio e reabilitação psicosso-
cial nas atividades da vida diária; apoio socio-ocupacional, incluin-
do atividades psicoeducativas, lúdicas e desportivas; atividades de 
psicoeducação e treino aos familiares e outros cuidadores; articula-
ção com a escola, incluindo apoio e encaminhamento para serviços 
de formação profissional; atividades pedagógicas, socioculturais e 
desportivas em articulação com as escolas, autarquias, associações 
culturais, desportivas e recreativas ou outras estruturas da comuni-
dade; supervisão na gestão da medicação; alimentação; e cuidados 
de higiene e conforto.
Esta construção, pioneira no país, é cofinanciada pelo PRODER 
(Medida 3.2 - Melhoria da Qualidade de Vida) e estará concluída 
no final do corrente ano. 
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#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

O jornalista Carlos Albino, fi-
gura indissociável da Revolu-
ção dos Cravos, é o presidente 
da Comissão Concelhia das 
Comemorações dos 40 Anos 
do 25 de Abril, aprovada em 
sessão camarária. Esta Comis-
são está a levar a cabo um 
conjunto de iniciativas que 
pretende assinalar e recordar 
esta efeméride e, simultane-
amente, promover junto dos 
mais novos, de forma pedagó-
gica, os valores fundamentais 
daquele que foi um dos mais 
importantes e decisivos mo-
mentos históricos do País.
Natural de Loulé, Carlos Albi-
no esteve diretamente ligado 

ao desenrolar dos acontecimentos do dia 25 de abril de 1974, por 
ter sido o responsável pela emissão da senha do início das opera-
ções militares que iriam derrubar o regime ditatorial, através do 

Foi ao som do “Grândola Vila Morena” que tiveram início as co-
memorações do 40º Aniversário do 25 de Abril no Concelho de 
Loulé, no dia 15 de março. Desta vez, o emblemático tema de Zeca 
Afonso não foi a senha da Revolução mas sim de uma conferência 
que contou com a presença de três dos protagonistas que puseram 
fim à Ditadura em Portugal – Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Lou-
renço e Martins Guerreiro.
O Cine-Teatro Louletano foi pequeno para receber todos aqueles 
que quiseram ouvir estes Militares de Abril falar sobre este mo-
mento marcante da História Portuguesa.
Com posições diferentes quanto ao rumo dos acontecimentos no 
processo revolucionário, os três convidados foram unânimes ao 
abordar o presente e a necessidade de haver uma capacidade in-
terventiva do povo. “É necessário um novo 25 de Abril mas os Mili-
tares de Abril já não têm condições para o fazer. Tem de ser o povo 
a fazê-lo”, referiu Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de 
Abril. Descontente com o rumou que o país tomou, Otelo Saraiva 
de Carvalho disse que “perdeu-se uma ocasião histórica para alte-

CaRlos alBiNo, 
PResideNte da Comissão CoNCelhia

Programa Limite, na Rádio Renascença. A leitura gravada da pri-
meira estrofe da canção “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, 
confirmou o golpe e o avanço das forças armadas.
A par do jornalista, fazem parte desta Comissão todos os direto-
res dos agrupamentos escolares do Concelho (AE Drª Laura Ayres, 
AE Padre Cabanita, AE Engº Duarte Pacheco, AE D. Dinis e AE de 
Almancil), os diretores da Escola Secundária de Loulé, Escola Profis-
sional de Alte e Colégio Internacional de Vilamoura, representan-
tes das associações culturais do Concelho de Loulé, Luís Guerreiro, 
Dália Paulo, Luísa Martins e Rita Moreira, em representação da 
Autarquia louletana, em representação da Associação 25 de Abril, 
o Almirante Martins Guerreiro, e em representação da sociedade 
civil, Luís Guedes, João dos Santos Simões e António Clareza.
O objetivo principal desta Comissão é elaborar um programa di-
versificado de comemorações dos 40 anos do 25 de Abril para 
o Concelho de Loulé, colaborar com todos os organismos e ins-
tituições que no território concelhio pretendam assinalar a data, 
dando uma especial atenção à juventude de modo a que, por via 
pedagógica, aliciante e inovadora, a mesma se aproprie dos ideais 
do 25 de Abril e encontre neles o ânimo, a alegria e a vontade de 
lutar por causas que considerem justas e adequadas, num quadro 
de liberdade e democracia.

militaRes de aBRil ReaFiRmam 
NeCessidade do PaPel iNteRveNtivo do Povo

rar o regime político em que vivemos”. Para este militar, “a forte 
pressão que os Estados Unidos e o mundo ocidental exerceram”, 
com a ameaça de boicote económico, caso a revolução socialista 
prosseguisse, levou a este regime. “Um regime que não serve pois 
não vejo capacidade interventiva do povo”, afirmou este militar, 
sublinhando que “durante o PREC o povo tinha poder, havia in-
teligência e dinamismo mostrado no terreno pelos trabalhadores, 
esperança em enveredar por outro caminho político, o da demo-
cracia participativa”. 
Já Martins Guerreiro enalteceu esta iniciativa promovida pela Câ-
mara de Loulé, através de uma Comissão Concelhia, de celebrar os 
40 anos de Abril, ao contrário do que está a ser feito pelos órgãos 
de soberania. “Este poder envergonha-se do 25 de Abril. É muito 
significativo o que Loulé está a fazer a partir de baixo. A força do 
poder local e da democracia de base é extremamente importante”, 
frisou. Quanto aos valores de Abril, disse ser fundamental saber 
transmiti-los e obrigar os nossos representantes a cumpri-los”.

#iNtErvENção social E voluNtariado

A Câmara Municipal de Loulé e a Associação Dar i Acordar assina-
ram um protocolo no âmbito do “Movimento Zero Desperdício”. 
A sessão contou com a presença do presidente da Autarquia, Vítor 
Aleixo, e do presidente da associação, comandante António Costa 
Pereira.
A Dariacordar foi criada em janeiro de 2011 com o fim de promo-
ver e contribuir para a recuperação e para a doação de excedentes 
de um modo geral, e de excedentes alimentares em particular. Em 
16 de abril de 2012 lançou o Movimento Zero Desperdício.
Esta iniciativa tem como objetivo o aproveitamento dos exceden-
tes alimentares, nomeadamente perecíveis e confecionados, que 
se encontrem em perfeitas condições para consumo, junto de 
quaisquer entidades públicas ou privadas, com a exclusiva finalida-
de de prover necessidades sociais prementes que atingem grupos 
sociais carenciados.
O protocolo firmado com a Câmara Municipal de Loulé tem como 
finalidade o estabelecimento de ações de cooperação e facilitação 
entre as partes, no sentido e com o objetivo de conseguir e cana-
lizar a maior oferta possível de doação de excedentes alimentares 

“zeRo desPeRdÍCio” 
CÂmaRa de loUlÉ e daRiaCoRdaR – 
assoCiação PaRa a ReCUPeRação do 
desPeRdÍCio CeleBRam PRotoColo

em prol do Município e facilitar e apoiar a que as mesmas cheguem 
a quem delas efetivamente necessita.
Atualmente o desperdício alimentar é uma realidade negativa-
mente presente no nosso quotidiano, de considerável dimensão, 
que representa um problema global e transversal para o qual é 
necessário encontrar caminhos e estratégias que o minimizem e 
solucionem. Desta forma é  fundamental, definir e implementar 
medidas e assumir compromissos que coloquem a sociedade no 
caminho do desperdício zero ao longo de toda a cadeia alimen-
tar, criando-se uma rede zero desperdício na cidade de Loulé, com 
todas as entidades envolvidas na disponibilização diária de produ-
tos alimentares, associações de comércio e restauração, entidades 
oficiais, estabelecimentos turísticos, entre outros.
Numa uma hierarquia de combate às perdas alimentares, uma 
primeira solução que está ao nosso alcance é redirecionar os ali-
mentos para a alimentação humana, salvaguardando a qualidade, 
higiene e segurança alimentar, assumindo-se esta ação como um 
complemento às respostas sociais já existentes no território.

Foi celebrado um protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e 
a Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer 
para cedência de um lote de terreno com moradia e logradouro, 
tendo em vista a instalação de uma nova sede desta instituição de 
solidariedade social.
O terreno localiza-se no Semino, freguesia de Quarteira, tem uma 
área total de 1670 m2, sendo que a habitação térrea é composta 
por 5 divisões. 
As futuras instalações pretendem ser uma mais-valia para os pro-
jetos que a instituição tem em curso, nomeadamente ao nível do 
atendimento dos utentes e familiares.

FUtURa sede da assoCiação hUmaNitÁRia 
de doeNtes de PaRKiNsoN e alzheimeR

Fundada a 30 de dezembro de 1998, com sede em Quarteira, a 
Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer foi 
criada para prestar apoio aos familiares e doentes portadores des-
tas duas doenças, combatendo o isolamento destas pessoas que 
passam por programas de convívio de apoio psicossocial.
Simultaneamente, esta associação tem desenvolvido um trabalho 
meritório em termos de sensibilização do público para as caracte-
rísticas da doença, proporcionando aos doentes e seus familiares 
informações e conselhos sobre as formas mais corretas de enfren-
tar a doença.
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A chegada da chaimite “Bula” à cidade de Loulé, no dia 26 de 
abril, marcou o início da homenagem que a Câmara Municipal de 
Loulé e a Comissão Concelhia dos 40 anos do 25 de Abril prestaram 
a Salgueiro Maia, um dos nomes mais marcantes da Revolução dos 
Cravos. Com o objetivo de criar o ambiente que se viveu nas ruas 

Pela primeira vez na sua história, a Assembleia Municipal de Loulé 
promoveu uma sessão comemorativa do 25 de Abril. As portas do 
Cine-Teatro abriram-se à população para celebrar o Dia da Liber-
dade.
Franco Charais, Militar de Abril que colaborou na redação do Pro-
grama do Movimento das Forças Armadas, foi o convidado desta 
cerimónia, em representação da Associação 25 de Abril.
No dia em que o emblemático Largo do Carmo, em Lisboa, encheu-
se de pessoas que quiseram ouvir os Capitães do 25 de Abril, em 
Loulé Franco Charais falou de vários aspetos da Revolução, da im-
portância do Posto de Comando durante o período revolucionário 
e do Programa do MFA, fazendo também a ligação ao momento 
atual da democracia portuguesa, ao qual deixou algumas críticas. 
Para além dos discursos do presidente da Câmara e da Assembleia 
Municipal de Loulé, também os representantes das bancadas par-
lamentares da Assembleia deixaram uma mensagem sobre esta 
efeméride.

#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

homeNagem a salgUeiRo maia em loUlÉ

sessão ComemoRativa do 25 aBRil 
da assemBleia mUNiCiPal de loUlÉ 
Com FRaNCo ChaRais

de Lisboa há 40 anos, esta chaimite fez um percurso pelas princi-
pais artérias da cidade - entradando pela Av. Andrade Sousa, Largo 
de São Francisco, Rua da Barbacã, Praça da República, Avenida José 
da Costa Mealha, Rua José Afonso e Largo Salgueiro Maia onde foi 
prestada homenagem ao grande Capitão de Abril.
No local esteve exposto um painel com a imagem desta emblemá-
tica figura da Revolução e as bandeiras de todas as freguesias do 
Concelho de Loulé e da Comissão Concelhia das Comemorações 
dos 40 anos do 25 de Abril. Um momento simbólico que pretendeu 
enaltecer a coragem e tenacidade de Salgueiro Maia. 
Fernando José Salgueiro Maia nasceu em 1944, em Castelo de 
Vide. Depois de frequentar a Academia Militar e a Escola Prática de 
Cavalaria, desempenhou funções de alferes-comando em Moçam-
bique, durante a Guerra Colonial. Em 1973 iniciam-se as reuniões 
clandestinas do Movimento das Forças Armadas e, Salgueiro Maia, 
como Delegado de Cavalaria, integra a Comissão Coordenadora do 
Movimento. Depois do 16 de Março de 1974 e do Levantamento 
das Caldas, já com o posto de Capitão, na madrugada de 25 de 
abril de 1974, dirigiu as tropas revolucionárias de Santarém até 
Lisboa, tornando-se uma das figuras-chave do golpe. Tomou os 
ministérios do Terreiro do Paço e o quartel da Guarda Nacional Re-
publicana, no Carmo, onde estava refugiado o chefe do Governo, 
Marcelo Caetano, que se lhe rendeu, escoltando-o ao avião que 
o transportaria para o exílio no Brasil. Assim se deu a queda do 
Estado Novo.
A revolta militar desencadeada pelo Movimento das Forças Arma-
das derrubou o regime praticamente sem o emprego da força e 
sem provocar vítimas. Os dois únicos momentos de tensão foram 
protagonizados pelo próprio Salgueiro Maia: o primeiro foi o en-
contro com um destacamento de blindados, até então obediente 
ao Governo, resolvido quando estas tropas tomaram posição ao 
lado dos revoltosos; o outro ocorreu quando o capitão mandou 
abrir fogo sobre a parede exterior do quartel da GNR, a fim de ser 
obtida a rendição do Regime até então em vigor.
Após o 25 de Abril, Salgueiro Maia retomou modestamente o 
rumo da sua carreira militar, recusando todas as honras que o regi-
me democrático lhe quis atribuir. Faleceu em 1992, no Hospital Mi-
litar de Belém, mas a sua memória continua bem presente no País.

#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Loulé e da Comissão Con-
celhia das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, com o apoio 
do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coim-
bra, Fundação Mário Soares, Associação 25 de Abril, Museu Militar 
de Elvas e Rádio Total FM, esteve patente ao público no Convento 
de Santo António, em Loulé.
“Símbolos e Documentos de Abril” pretendeu avivar a memória de 
todos, tornando determinantes aqueles que ficaram fora dos tex-
tos oficiais, e revelou humanos, aqueles que foram colocados no 
painel da história. Em 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças 

eXPosição 
“sÍmBolos e doCUmeNtos de aBRil”

O programa “Discursos Diretos” insere-se nas iniciativas levadas a 
cabo pela Comissão Concelhia para as Comemorações dos 40 Anos 
do 25 de Abril.
Pela Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen têm 
passado muitos nomes da cultura portuguesa que têm falado so-

“disCURsos diRetos” 
tRaz FigURas da vida CUltURal a loUlÉ

Armadas encerrou um ciclo de medo e deu prioridade a um povo 
determinado a agarrar o futuro com as suas mãos. Sem violência 
nem sangue. Com cravos. A Comissão Concelhia para a Comemo-
ração dos 40 Anos do 25 de Abril pretende, com esta exposição, 
homenagear os 5 mil soldados que estiveram no movimento, os 
líderes e o Povo, recorrendo a uma coletânea de documentos origi-
nais, objetos, filmes, fotografias; e com a reconstituição figurativa 
de alguns espaços determinantes na história do Movimento das 
Forças Armadas.

bre a sua obra mas tendo sempre como ponto de partida a Revo-
lução de Abril.
Pepetela, Adelino Gomes, Patrícia Reis, Raquel Varela, João de 
Melo, José Manuel Mendes, Patrícia Reis ou Carlos de Matos Go-
mes foram alguns dos nomes que se associaram a esta iniciativa.
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#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

Sob o mote “O Arco da Governação”, três antigos autarcas loule-
tanos eleitos por sufrágio direto – José Mendes Bota (1983-1985), 
Joaquim Vairinhos (1990-1999) e Vítor Aleixo (1999-2002 e atual-
mente em exercício) – deram o seu “Grande Testemunho” sobre o 
período em que exerceram as funções de presidentes de Câmara, o 
atual momento das autarquias e o futuro do poder local.

meNdes Bota, JoaqUim vaiRiNhos 
e vÍtoR aleiXo deBateRam Passado, 
PReseNte e FUtURo do PodeR loCal

“Três grandes louletanos, vultos incontornáveis da história do 
Concelho e até mesmo do País, homens que tiveram a coragem 
de avançar para defender aquilo em que acreditavam, mesmo em 
alturas em que a realidade e a lógica social do momento estavam 
contraídos”. Foi desta forma que Alexandre Costa, diretor da Esco-
la Secundária de Loulé, caracterizou estes três homens que deixa-
ram uma marca no Concelho.

Mário Soares, Ramalho Eanes e Jorge Sampaio associaram-se às 
comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril no Concelho de 
Loulé e participaram na iniciativa “Grandes Testemunhos”.
Os três ex-Presidentes da República fizeram uma intervenção pú-

aNtigos PResideNtes da RePÚBliCa 
deRam “gRaNdes testemUNhos” em loUlÉ

blica sobre as questões fundamentais do País que se colocaram e se 
colocam ao Estado e ao Povo Português e trouxeram uma reflexão 
importante sobre os 40 anos de democracia em Portugal. 

#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

Decorreu no dia 29 de maio, Dia do Município de Loulé, no Cine-
Teatro Loulé, a cerimónia solene de atribuição das Medalhas de 
Mérito Municipal aos Agraciados do Concelho de Loulé.
A título excecional, uma vez que este momento acontece de dois 
em dois anos, a edilidade decidiu promover em 2014 esta iniciativa 
de forma a distinguir publicamente instituições e personalidades 
ligadas ao 25 de Abril, no âmbito do programa comemorativo do 
40º aniversário desta efeméride.
Assim, as Medalhas de Mérito Municipal foram atribuídas à Comis-
são Administrativa “que cuidou do poder concelhio e integrou as 
suas gentes no processo democrático que o país então viveu inten-
samente”. “É tempo de homenagear os cidadãos que, na Câmara 
Municipal e nas Juntas de Freguesia, asseguraram essa transição de 
poder; que fizeram parte desses órgãos administrativos escolhidos 
pelo povo e que acompanharam essa mudança social e política, 
mantendo o funcionamento das instituições e empenhando-se na 
construção da democracia local”, considerou o autarca.
Também a Associação 25 de Abril mereceu uma distinção (Louvor 
Público) por parte da Câmara de Loulé, depois de em 1999 ter re-
cebido a Medalha de Honra do Município de Loulé.
Refira-se que há mais de duas décadas que o Município tomou 
a decisão de, no seu dia festivo, reconhecer e distinguir publica-
mente instituições e personalidades que tenham demonstrado um 
comportamento relevante, merecedor de destaque especial em 
termos de mérito profissional, feitos cívicos ou serviços prestados 
à comunidade.

aUtaRqUia homeNageoU Pessoas 
e eNtidades ligadas ao 25 de aBRil

os agRaCiados
LOUVOR PÚBLICO
Associação 25 de Abril
MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO – GRAU OURO
Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Loulé
João Barros Madeira (Presidente)
Francisco Manuel Bota Inez
José Cabrita Cortes – A título póstumo
João dos Santos Simões
Bruno Adílio Coelho
António Maria Andrade de Sousa – Menção Honrosa – A título 
póstumo
Celestino Pedro Correia Bota
José Manuel Ascensão de Sousa Martins
Joaquim da Silva – A título póstumo
MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO – GRAU PRATA
Comissão Administrativa das Juntas de Freguesia
ALMANCIL – Manuel dos Santos Vaquinhas – A título póstumo
ALTE – Analide Martins Lourenço – A título póstumo
AMEIXIAL – Abílio Antunes Mártires – A título póstumo
BOLIQUEIME – Fernando José Barriga Vieira
QUARTEIRA – Daniel Guerreiro João – A título póstumo
QUERENÇA – Joaquim Nunes Viegas Santa Rita – A título Póstumo
SALIR – Manuel Dourado Martins de Sousa Eusébio – A título 
póstumo
SÃO CLEMENTE – João António dos Santos
SÃO SEBASTIÃO – José Gonçalves Grosso
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Foi aprovada em Reunião de Câmara a conclusão do procedimento 
da Ponte da Tôr como Imóvel de Interesse Municipal.
Com a entrada em vigor da nova legislação, a resolução dos pro-
cessos respeitantes a classificações como de “Valor Concelhio” 
iniciados anteriormente passou a ser uma incumbência municipal 
e alterada a designação do seu valor como “Imóveis de Interesse 
Municipal”. Como tal, em maio de 2010, o Ministério da Cultura 
remeteu o processo à Câmara de Loulé para concluir os procedi-
mentos e a sua situação de tramitação.
Segundo os responsáveis da Autarquia louletana, a classificação 
da Ponte da Tôr como Imóvel de Interesse Municipal é de gran-
de importância para preservar o futuro da memória coletiva e do 
desenvolvimento territorial, bem como para a valorização de um 
conjunto de imóveis culturalmente relevantes que correspondem 
às obras públicas antigas.
A ponte da Tôr está construída sobre a ribeira da Tôr, que também 
apresenta a denominação de ribeira da Benémola, ribeira de Al-
gibre e ribeira de Quarteira consoante os locais por onde passa. 
Depois de algumas dúvidas quanto à época da sua construção, os 
investigadores concluíram que a ponte data do período da Baixa 
Idade Média. Apresenta cinco arcos, tem de largura 3,47m – no 
corpo central do leito da ponte –, no arranque dos pilares apre-
senta siglas medievais e ostenta nas aduelas que fecham o arco 
norte, dois escudos com armas régias portuguesas com escudetes 
laterais deitados.

PoNte da tÔR: aPRovada CoNClUsão do 
PRoCesso de ClassiFiCação Como imóvel 
de iNteResse mUNiCiPal

Foi aprovado em reunião camarária o Estudo Prévio para a recupe-
ração do Solar da Música Nova. Pretende-se adaptar este edifício 
a um espaço com três áreas distintas mas que, no seu conjunto, 
venha a ser um polo musical de referência para a região algarvia.
Atualmente o edifício localizado no topo da Rua Sacadura Cabral 
(antiga Rua Ancha), composto por dois pisos e um logradouro, en-
contra-se devoluto e num avançado estado de degradação. Com 
esta intervenção a ideia é criar um equipamento direcionado para 
o ensino da música que integre o Conservatório de Música de Lou-
lé, a sede da Banda Filarmónica “Artistas de Minerva” e um Audi-
tório Municipal.
A instalação de três entidades distintas, mas complementares, de-
terminou que, apesar de poderem comunicar de forma controlada, 
dispõem de entradas distintas. A Sul (Rua Ancha) e ocupando o 
piso térreo e o primeiro piso ficará o Conservatório de Música. No 
segundo piso, enquanto ampliação, com a entrada pela Rua do 
Serradinho, ao nível do primeiro piso, será implantada a sede dos 
“Artistas de Minerva”. Finalmente, o Auditório Municipal ficará 
integrado a Poente, enquanto ampliação do piso térreo do Solar. O 
Auditório beneficiará ainda de um pequeno arranjo exterior que, 
em pausa das sessões culturais previstas, poderá acolher os espeta-
dores, visitantes, artistas, etc.. 
O objetivo inerente a esta recuperação é o de melhorar e reforçar 
as infraestruturas de apoio ao ensino de música, potenciando uma 
maior atratividade junto da comunidade, mediante a qualificação 
das condições de acolhimento e proporcionando condições de es-
tudo e bem-estar, procurando assim desenvolver dinâmicas que 
tornem a cidade num polo musical de referência no Algarve

solaR da mÚsiCa Nova: ReCUPeRação 
de ediFÍCio PReteNde CRiaR Polo mUsiCal 
de ReFeRÊNCia No algaRve

O antigo solar da família Barros e Aragões, que assume a deno-
minação de Música Nova pela ocupação do espaço pela banda de 
música “Música Nova”, é um edifício do séc. XVIII, de dois pisos, 
que foi adquirido pelo Município em 2008. Na sua arquitetura des-
tacam-se o emolduramento de cantaria do portal e das janelas de 
sacada do andar nobre. A sua reabilitação passará pela preserva-
ção das suas características arquitetónicas. 
O Solar da Música Nova é um edifício com uma forte memória his-
tórica junto da comunidade louletana pelo que esta recuperação 
insere-se na aposta da Autarquia de Loulé na preservação do pa-
trimónio do Concelho.

#coMEMoraçõEs dos 40 aNos do 25 dE abril

A Bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Fraga, esteve em 
Loulé, no auditório do INUAF – Instituto Universitário Dom Afonso 
III para um “Ponto de Situação” sobre “O estado a que a justiça 
chegou. Leis e Reforma Judiciária”.
Na mesa desta sessão estiveram também o presidente do Conselho 
Distrital da Ordem, José Leiria, a presidente da Delegação de Lou-
lé da Ordem, Rita Branco, o advogado Álvaro Café e o advogado 
veterano Manuel Gonçalves, que deu um testemunho e a quem foi 
prestado um simbólico reconhecimento.
Foram especialmente convidados para esta iniciativa os advogados 
com escritório no Concelho de Loulé e dos concelhos limítrofes, 
solicitadores, juízes e magistrados, mas a sessão foi pública e o de-
bate foi igualmente aberto a todos.
As intervenções, em Loulé, de Elina Fraga, José Leiria e Álvaro Café 
coincidiram com um momento de preocupação generalizada, não 
apenas da comunidade jurídica mas da sociedade portuguesa em 
peso, com o funcionamento de um dos pilares fundamentais do 
Estado.
Sendo a justiça uma das principais diretrizes do Estado Democráti-
co, a vinda a Loulé da Bastonária da Ordem dos Advogados, Elina 
Fraga, a segunda mulher a ocupar o alto cargo de representação 
dos advogados portugueses, inseriu-se em mais uma das atividades 
do programa comemorativo do 40º aniversário do 25 de Abril.

BastoNÁRia da oRdem dos advogados 
em loUlÉ PaRa “PoNto de sitUação” 
soBRe a JUstiça

hoRizoNtes do FUtURo 
– CiClo “aNtes e dePois PaRa amaNhã”

Figuras de destaque da cultura, política ou da economia têm passa-
do por Loulé, no âmbito da iniciativa Horizontes do Futuro – Ciclo 
“Antes e Depois para Amanhã”.
Ana Paula Zacarias, Seixas da Costa, Jack Hanning, José Mendes 
Bota, Padre Anselmo Borges, José Barata Moura, José Gil, José Reis, 
António Branco e Ricardo Paes Mamede deram o seu contributo 
para um debate em torno da realidade do País passados 40 anos 
desde o estabelecimento da democracia mas também das perspe-
tivas futuras numa altura em que Portugal se encontra numa crise. 

Os diretores de seis dos principais jornais online do Algarve - Eli-
sabete Rodrigues (Sul Informação), Fernando Reis (Jornal do Al-
garve), Hélder Nunes (Barlavento), Henrique Dias Freire (Postal do 
Algarve) e Jorge Matos Dias (PlanetAlgarve) - foram os convidados 
da primeira sessão do Ciclo “A Comunicação por cá”, iniciativa pro-
movida pela Comissão Concelhia dos 40 anos do 25 de Abril.
Numa região onde “empresarialmente a comunicação é inconsis-
tente”, Carlos Albino, presidente da Comissão, falou desta área 
como o “primeiro problema que o Algarve tem”, daí a integração 
da temática no programa comemorativo do 40º aniversário do 25 
de Abril que se estende até ao final do ano. “Os jornais impres-

“a ComUNiCação PoR CÁ”: 
diRetoRes deBateRam PaPel 
dos JoRNais oNliNe do algaRve

sos estão quase a morrer, os que os publicam são resistentes. E as 
empresas que exploram o Algarve, bem como as instituições, são 
responsáveis por esta situação, pela falta de apoios”, sublinhou 
Carlos Albino, também ele jornalista. 
Neste debate em torno dos jornais online, dos desafios que se co-
locam no presente e perspetivas futuras, a sustentabilidade finan-
ceira foi, de resto, a principal dificuldade apontado pelos oradores 
para levarem por diante uma informação de qualidade na região.
Os seis intervenientes neste debate foram unânimes em considerar 
que, no futuro, o online não irá acabar com o tradicional jornal em 
papel, antes pelo contrário, serão o complemento um do outro.
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Foi aprovada em reunião camarária e Assembleia Municipal a pro-
posta para a Autarquia adquirir o imóvel onde se encontra instala-
do o Café Calcinha, na cidade de Loulé.
Refira-se que este Café foi classificado como Imóvel de Interesse 
Municipal em 2012 e é, a par de outros monumentos e locais de 
Loulé, um elemento de identidade da cidade do próprio Conce-
lho de Loulé. Para os responsáveis da Autarquia, pretende-se com 
esta aquisição promover a defesa do património e da identidade 
louletana.
Localizado no centro de Loulé e no eixo comercial mais importan-
te, o Café Calcinha foi durante o último século, e até aos dias de 
hoje, um marco sociocultural da população local e de todos os visi-
tantes, sendo o único espaço de tertúlia na história da cidade, que 
lhe configurou o privilégio de ser o estabelecimento mais emble-
mático e referenciado na história local.
É hoje um dos cartões-de-visita da cidade, sendo a sua fachada e 
o seu interior retratados em muitos folhetos turísticos e internet 
como ex-líbris de Loulé. 

A Câmara Municipal de Loulé procedeu à reposição de uma das pe-
ças da escultura “Carimbo da Emigração”, em Almancil, que tinha 
sido alvo de furto. A escultura da autoria do artista belga Francis 
Tondeur volta, assim, a ficar completa e a embelezar a rotunda do 
Jardim das Comunidades.
Recorde-se que esta obra foi inaugurada a 7 de novembro de 2008, 
data em que se assinalou o 172º aniversário da freguesia de Al-
mancil. Considerado como um verdadeiro bilhete de identidade 
da freguesia, a emigração é representada nesta escultura por um 
carimbo. O artista encontrou neste elemento o símbolo de todos 
os obstáculos burocráticos que os emigrantes enfrentam quando 
entram num novo país.
Este monumento pretende homenagear não só aqueles que parti-
ram desta terra rumo a vários cantos do mundo em busca de uma 
vida melhor, mas também as comunidades estrangeiras que encon-
traram em Almancil um local para (re)fazer a sua vida.
À volta do elemento central desta escultura em bronze encontram-
-se outros elementos alusivos à emigração.

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Alte, foi classificada 
como Imóvel de Interesse Público, através da Portaria nº616/2013, 
publicada no Diário da República, 2ª série, Nº182, de 20 de setem-
bro.
A origem da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, matriz de Alte, 
remonta à época da reconquista do Algarve, em pleno século XIII, 
quando ali foi fundada uma pequena ermida. O templo atual data 
já da primeira metade do século XVI, constituindo construção típi-
ca do ciclo manuelino tardio difundido na região, embora o inte-
rior tenha sofrido uma profunda intervenção oitocentista.
Entre os elementos quinhentistas conservados, que incluem a 
estrutura do corpo e da cabeceira, merece especial referência o 
portal principal e a moldura do portal do campanário, esta consti-
tuindo um dos raros vestígios renascentistas do Concelho de Loulé.

aUtaRqUia aPRova PRoPosta 
de ComPRa do CaFÉ CalCiNha

moNUmeNto à emigRação 
volta a estaR ComPleto

igReJa de Nossa seNhoRa da assUNção 
É imóvel de iNteResse PÚBliCo

Da campanha barroca e rococó, que atualizou e enriqueceu o tem-
plo com numerosos retábulos e painéis de azulejos, sobressaem 
o retábulo seiscentista da capela de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo e os painéis azulejares da capela-mor, apresentando com-
posições figurativas e padrões vegetalistas.
Para além do valor arquitetónico e artístico da igreja, destaca-se 
o facto de ter funcionado como polo estruturante do crescimento 
urbanístico da localidade, permanecendo hoje em dia como o edi-
fício com maior valor patrimonial de Alte.
A classificação desta Igreja como Imóvel de Interesse Público vem 
realçar o seu interesse como testemunho simbólico e religioso, o 
seu valor estético e material intrínseco e a sua conceção arquite-
tónica.

#cultura

Com o desenrolar das obras de reabilitação do Centro Histórico 
de Loulé, foram postas a nu novas divisões dos Banhos Islâmicos 
de Loulé.
Assim, no Largo D. Pedro I foram identificados pela equipa de ar-
queologia a trabalhar no local alguns compartimentos que pro-
longam para Este o edifício e que poderão pertencer a uma área 
de vestíbulo, com tanques e possíveis latrinas, correspondendo a 
novas zonas do edifício de Banhos Islâmicos de Loulé. 
Esta nova descoberta revelou-se de extraordinária importância 
para a compreensão da planta total do edifício. O seu excelente 
estado de conservação, em alguns pontos, apesar da sua parcial 
afetação devido à colocação de infraestruturas contemporâneas, 
permitiu reconhecer uma fossa séptica para utilização dos uten-
tes do edifício balnear, com uma canalização associada, essencial 
para higienização do espaço. Foi ainda identificada uma estrutura 
de abastecimento de água ao edifício dos Banhos, obra de enge-
nharia que raramente se conserva uma vez que se trata de uma 
canalização de alvenaria inserida no interior de um dos muros do 
edifício. Para além destas estruturas, fundamentais na organização 
do edifício balnear, foram também identificados os restos de um 
tanque de águas frias, que se encontra parcialmente afetado por 
obra realizada em data incerta, mas que mantém ainda boa parte 
da sua estrutura original.
O edifício dos Banhos Islâmicos de Loulé, localizado no interior da 
“Casa das Bicas”, descoberto em 2006, é o único edifício deste gé-
nero identificado no território nacional. Após as primeiras inter-
venções arqueológicas viu a sua importância reconhecida ao nível 
da comunidade científica e do público em geral. 
Estamos perante um dos edifícios de banhos islâmicos mais com-
pletos no panorama da arqueologia da Península Ibérica, pelo que 
a sua valorização assume um inegável interesse quer ao nível pa-
trimonial, quer ao nível turístico, estando a Câmara Municipal de 
Loulé a desenvolver, em parceria com o Campo Arqueológico de 
Mértola, um projeto de valorização e musealização deste comple-
xo balnear.

A Assembleia Municipal de Loulé aprovou em sessão extraordinária 
os documentos que irão integrar o processo de credenciação 
do Museu Municipal de Loulé à Rede Portuguesa de Museus, 
nomeadamente o Regulamento do Museu e a Política de 
Incorporação.
Com a integração nesta Rede pretende a Autarquia louletana 
contribuir para a qualificação deste Museu, assim como para a 
criação de sinergias nacionais e internacionais. Por outro lado, 
permitirá a candidatura a fundos nacionais e comunitários 
destinados exclusivamente a museus credenciados na Rede 
Portuguesa de Museus, mas também receber o apoio técnico 
qualificado da tutela do património, assim como qualificar a 
equipa técnica do museu, através da realização de ações de 
formação especializada.
O Museu Municipal de Loulé é uma instituição que visa a preservação 
e comunicação do património cultural, assim como a valorização do 
território, sendo parceiro para o desenvolvimento local. O Museu 
sublinha a sua função no enriquecimento do património cultural, 
afirmando o primado e a prioridade programática da investigação 
científica na formação, documentação, conservação e projeção 
pública das suas coleções. Enquanto na área da comunicação – 
educação, marketing, promoção – o Museu afirma como sentido 

Novas desCoBeRtas Nos 
BaNhos islÂmiCos de loUlÉ

mUseU mUNiCiPal de loUlÉ: CRedeNCiação 
Na Rede PoRtUgUesa de mUseUs

estratégico dos seus propósitos programáticos a valorização das 
pessoas e o desenvolvimento da sociedade, pelo estímulo e pela 
mobilização cultural, através dos meios próprios de comunicação 
museológica.
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A 1 de fevereiro, dia em que se assinalou a elevação de Loulé a 
cidade, a Câmara Municipal de Loulé reabriu ao público o Pólo 
Museológico dos Frutos Secos, colocando à disposição dos visitan-
tes mais um equipamento cultural que favorece a descoberta e o 
conhecimento de uma realidade que está em vias de extinção no 
Concelho de Loulé. 
Integrado na Rede Museológica do Concelho de Loulé, este espaço 
é o testemunho de uma atividade que desempenhou um impor-
tante papel social, económico, tecnológico e cultural, sobretudo 
na freguesia rural de S. Sebastião: cultivo e transformação de fru-
tos secos. A pequena unidade fabril de produção e comercialização 
de frutos secos, desativada nos anos 90 do século XX, foi adaptada 
pelo Município de Loulé para fins museológicos e teve a sua inau-
guração oficial em dezembro de 1998.
No espaço museológico encontra-se uma máquina de partir amên-
doa e outra de triturar alfarroba que, juntamente com outros ob-
jetos e materiais, possibilita aos visitantes o contacto direto com os 
processos tradicionais e uma melhor compreensão e conhecimento 
desta atividade socioeconómica.
Este Pólo Museológico insere-se numa estratégia de valorização do 
património cultural concelhio e do saber fazer da região seguida 
pela Autarquia louletana.

#cultura

Pólo mUseológiCo dos FRUtos seCos 
ReaBRe ao PÚBliCo PaRa PRomoveR 
atividades em via de eXtiNção

Perante a presença do secretário executivo da CPLP, da embaixado-
ra da República de Cabo Verde, dos embaixadores de São Tomé e 
Príncipe, Angola, Moçambique e África do Sul, e ainda do cónego 
César Chantre, em representação do Bispo do Algarve, o presiden-
te da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, esteve em Lisboa, 
na sede da CPLP, para apresentar e divulgar o livro “Retábulos nos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa”, da autoria de Fran-
cisco Lameira e João Canha e Sá.
O docente da Universidade do Algarve e um dos autores da obra, 
Francisco Lameira, esteve também presente nesta cerimónia para 
fazer a explicação do trabalho desenvolvido neste projeto editorial 
de promoção e difusão da cultura portuguesa, sobre uma modali-
dade artística que desempenhou simultaneamente um importante 
papel religioso e que, por outro lado, reforça os laços de união 
entre os povos, servindo de incentivo à preservação e consolidação 
deste espólio patrimonial.
Segundo o presidente da Autarquia, este lançamento “não é fruto 
do acaso mas uma oportunidade para evidenciar o quanto está a 
ser feito em prol da cultura e da valorização do património civil 
e religioso” pelo executivo. “A preservação do património deve 
ser parte integrante dos nossos deveres, não apenas enquanto ci-
dadãos mas também enquanto responsáveis políticos”, sublinhou 
Vítor Aleixo.
Por outro lado, o autarca referiu a importância do livro para a 
difusão da língua comum a estes países mas também como uma 
“oportunidade de poder contribuir para o estreitamento dos laços 
de amizade com os países africanos de língua oficial portuguesa, 
através das suas representações oficiais”. 
Nesse sentido falou das geminações que a Autarquia de Loulé ce-
lebrou com municípios de países africanos, nomeadamente Boa 

aPReseNtação do livRo 
“RetÁBUlos Nos PaÍses aFRiCaNos 
de lÍNgUa oFiCial PoRtUgUesa”

Vista (Cabo Verde), Bissorã (Guiné Bissau) e, em curso, Benguela 
(Angola), que permitiram uma “cooperação recíproca” ao longo 
dos anos. Para o autarca os acordos de geminação constituem “a 
internacionalização das cidades, no sentido em que buscam novos 
horizontes e projetam ambições com vista ao seu desenvolvimento 
económico”. A obra é patrocinada pela Câmara de Loulé.

#cultura

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com o Conservatório 
Regional Maria Campina, está a promover ao longo do ano de 
2014 um programa de eventos para homenagear esta ilustre loule-
tana que teve o privilégio de ser um dos nomes portugueses mais 
importantes na área da execução da música clássica. 
Estas comemorações decorrem em Loulé e Faro e contam com vá-
rias atividades entre elas uma exposição biográfica, um espetáculo 
com o pianista Pedro Burmester e a colocação da imagem de Maria 
Campina no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
Maria de Sousa Pereira Campina nasceu a 18 de janeiro de 1914, 
em Loulé, e veio a falecer em Faro a 27 de fevereiro de 1984. Fre-
quentou o curso superior de Piano do Conservatório Nacional, ten-
do terminado o mesmo com 20 valores e recebido, no decorrer da 
sua vida académica, todos os prémios que havia para os melhores 
alunos. Foi uma das mais talentosas pianistas da sua geração a ní-
vel europeu, tendo tocado em vários países da Europa e África, a 
solo e com orquestras nacionais e estrangeiras, dirigidas por maes-
tros portugueses e estrangeiros. Dedicou toda a sua vida ao ensino 
da música e do piano, tendo sido diretora da Academia de Música 
da Madeira e também fundadora do Conservatório Regional Maria 
Campina, em Faro.

António Aleixo foi homenageado pelos louletanos, no dia em que 
se assinalou o 64º aniversário da sua morte. O Cine-Teatro Loulé foi 
o palco escolhido para relembrar aquele que é considerado como 
o maior poeta popular português de todos os tempos, a sua vida 
e obra.
J. J. Dias Marques, docente da Universidade do Algarve, subiu ao 
palco para apresentar a comunicação “Os Manuscritos da Poesia 
de António Aleixo: Subsídios para a sua edição crítica”, onde fez 
uma exposição sobre a obra do poeta e o papel importante de Joa-
quim de Magalhães, que se dedicou a compilar os versos que eram 
ditados pelo poeta, reunindo, mais tarde, em livro as suas quadras 
populares, mas de uma grande profundidade filosófica.
Na segunda parte desta homenagem, perante uma plateia cheia, 
Afonso Dias subiu ao palco, acompanhado por Teresa Viola, Tânia 
Silva, Marinela St. Aubyn, Adriano St. Aubyn e Ricardo Martins, 
para o espetáculo musical “Fado Aleixo”, tributo que trouxe o poe-
ta Aleixo de regresso ao Fado Tradicional que ele mesmo cantava.
Para os promotores deste evento, esta foi “a homenagem justa e 
devida ao Poeta que elevou a voz do Povo às alturas de uma arte 
maior”.

homeNagem a aNtóNio aleiXo

ComemoRações do CeNteNÁRio 
do NasCimeNto de maRia CamPiNa

A proposta para atribuição do nome de Kumba Yalá a uma rua da 
cidade de Loulé foi aprovada por unanimidade pela Assembleia 
Municipal de Loulé. Segundo o documento apresentado pela Ban-
cada Socialista, “a forte ligação a Loulé” do antigo líder da Guiné 
Bissau, é a principal razão desta proposta.
Nascido na Guiné-Bissau, a 15 de março de 1953, Kumba Yalá veio 
muito jovem para Loulé, onde estudou, trabalhou e praticou des-
porto. Graças à sua “simpatia, espírito afável e bom relacionamen-
to” aqui fez muitas amizades que perduraram ao longo de toda a 
sua vida. O seu gosto pelo desporto, e em particular pelo futebol, 
levou-o a ser jogador do Louletano Desportos Clube. 
Regressou ao seu País, tendo sido fundador e líder, em 1992, do 

Nome de KUmBa YalÁ atRiBUÍdo 
a aRtÉRia da Cidade de loUlÉ

Partido de Renovação Social (PRS). Em 17 de fevereiro de 2000, 
através de eleições livres e democráticas, tornou-se Presidente da 
República da Guiné-Bissau, cargo que desempenhou durante três 
anos, tendo sido deposto por um golpe militar a 14 de fevereiro de 
2014. O seu mandato ficou caracterizado pelo seu profundo senti-
do democrático, de diálogo, tolerância e de reconciliação nacional. 
Enquanto político norteou sempre a sua vida pelos valores da Paz, 
da Liberdade e da Democracia.  
Faleceu prematuramente de doença súbita, no dia 4 de abril de 
2014, aos 61 anos de idade. 
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#cultura

Foi celebrado, na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner 
Andresen, um Memorando de Entendimento entre a Câmara de 
Loulé e a Associação Portuguesa de Escritores que tem em vista 
a cooperação entre as duas entidades de forma a promover a di-
fusão da língua e da literatura portuguesas, através de iniciativas 
realizadas no Concelho de Loulé.
De acordo esta parceria, a Associação poderá propor à Autarquia 
protocolos de cooperação para as suas iniciativas cuja concretiza-
ção e alcance tenham relação direta e útil com os objetivos do Me-
morando.
A Autarquia e a Associação irão designar dois representantes para 
troca de informações e preparação das iniciativas destinadas a 
aprovação recíproca.
Refira-se que a Associação Portuguesa de Escritores – APE é re-

A Câmara de Loulé e a Universidade do Algarve firmaram um pro-
tocolo de cooperação entre as duas instituições, em áreas de inte-
resse comum, nomeadamente científica, cultural, social, desportiva 
e ambiental, que irá incrementar a relação entre o meio académico 
e o território louletano, tendo em vista o desenvolvimento local.
A cooperação com a Academia permitirá o desenvolvimento de 
ações coordenadas de atuação consubstanciada na troca de expe-
riência, assim como na criação de conhecimento que beneficiará o 
território concelhio e nas suas comunidades.
De acordo com o programa de cooperação para o desenvolvimen-
to local, a Universidade do Algarve, enquanto entidade agregado-
ra do saber multidisciplinar, está em condições de contribuir para o 
conhecimento para realizar uma gestão mais harmoniosa do terri-
tório, do património, das gentes de Loulé, para construir uma base 
sólida do futuro.
Face aos novos desafios resultantes da situação de crise, pretende-
se criar uma aliança estratégica entre as duas instituições, que pas-
sa pela criação de um conjunto de protocolos destinados a outros 
tantos estudos com incidências em diferentes áreas da sociedade. 

memoRaNdo de eNteNdimeNto Com a 
assoCiação PoRtUgUesa de esCRitoRes

CooPeRação PaRa o deseNvolvimeNto 
loCal Com UNiveRsidade do algaRve

conhecidamente a mais importante organização representativa 
dos escritores portugueses, e como tal, é Membro-Honorário da 
Ordem do Infante D. Henrique (1984), e Membro-Honorário da 
Ordem da Liberdade (1990). São objetivos da Associação, entre 
outros, “promover a difusão interna e externa da literatura na-
cional”, “promover a defesa da língua e da literatura portuguesas 
como património espiritual da Nação” e “promover manifestações 
de carácter cultural e reuniões de escritores para convívio e dis-
cussão de assuntos que lhes interessem, e tomar iniciativas para 
estímulo e valorização da atividade literária”.
Por seu turno, o Município de Loulé, no quadro da sua política cul-
tural, promove projetos interdisciplinares e transversais de âmbito 
local, regional e nacional que pretendem contribuir para a forma-
ção de uma cidadania ativa.

#cultura

Pela primeira vez na história do Encontro de Música Antiga de 
Loulé, a 18 de outubro, a Igreja Matriz de Loulé recebeu um dos 
nomes mais conceituados da Música Antiga, Jordi Savall, grande 
estudioso, pedagogo e criador de novos projetos de valorização 
desta área musical.
O compositor e gambista catalão apresentou o seu trabalho Orient 
– Occident: Dialogue entre les musiques instrumentales de l’an-
cienne Espagne chrétienne, juive et musulmane, de l’Italie médi-
évale et celles du Maroc, d’Israël, de Perse, d’Afghanistan, d’Ar-
ménie et de l’ancien empire Ottoman, e foi acompanhado pelo 
percussionista Pedro Estevan.
Jordi Savall é uma das personalidades musicais mais polivalentes 
da sua geração, com mais de quarenta anos difundindo pelo mun-
do as maravilhas musicais abandonadas na obscuridade, na indife-
rença e no esquecimento. Dedicado à investigação dessas músicas 
antigas, lê-as e interpreta-as com a sua viola de gamba ou como 
maestro. As suas atividades como intérprete, pedagogo, investi-
gador e criador de novos projetos, tanto musicais como culturais, 
colocam-no entre os principais artífices da revalorização da música 
histórica.
É fundador, junto com Montserrat Figueras, dos grupos musicais 
Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le 
Concert des Nations (1989) com os quais explora e cria um universo 
de emoções e beleza que projeta por todo o mundo e para milhões 
de amantes da música antiga.
Segundo o jornal The Guardian (2011), «o que de verdade o distin-
gue são as suas incursões no templo da alta cultura. Trovador om-
nívoro, interessa-o resgatar tradições musicais, o que o leva desde 
as bibliotecas de Manchester até às aldeias colombianas, com gra-
vações que vão desde os ritmos berberes até ao êxtase do reggae, 

JoRdi savall aPReseNtoU CoNCeRto 
iNtegRado No Xvi eNCoNtRo de mÚsiCa 
aNtiga de loUlÉ

teatRo do Chile No CiNe-teatRo 
PaRCeRia Com o PRogRama PRóXimo FUtURo, 
da FUNdação CaloUste gUlBeNKiaN

desde a serena emoção de um lamento arménio até à vivacidade 
de uma gallarda isabelina».
Refira-se que o evento voltou a apresentar uma programação de 
excelência que traz ao Algarve os melhores solistas e grupos que 
pretendem divulgar repertório situado entre a Idade Média e fi-
nais do século XVIII, tendo sempre presente a preocupação com 
interpretações historicamente informadas, tanto a nível da música 
vocal como da instrumental.

O Cineteatro Louletano, através de uma parceria pioneira na 
região com o Programa Próximo Futuro, da Fundação Calouste 
Gulbenkian e com o Festival Santiago a Mil, foi palco de três 
espetáculos de Teatro do Chile. 
Loulé recebeu o que de melhor se faz na América do Sul em termos 
teatrais, atrizes como Trinidad González passaram pelo palco 
do Cine-Teatro Louletano. Interrogarmo-nos sobre a condição 
humana, os sonhos e as ações dos Homens, a liberdade e a justiça 
foi o mote deste ciclo.
Refira-se que este Programa Próximo Futuro é um Programa 
Gulbenkian de Cultura Contemporânea dedicado em particular, 
mas não exclusivamente, à investigação e criação na Europa, 
em África, na América Latina e Caraíbas. “À semelhança de 
outros programas, curadorias e bienais, elege o tempo como 
substantivo da atividade, é um Programa cultural de cautela e 
de intervenção. Nesse sentido, tem objetivos muito próprios: 
refletir sobre o que é hoje a contemporaneidade e como ela se 
expressa e atua na representação da produção artística e cultural; 
contribuir para a redefinição das identidades, dos novos fluxos, 
quer de mercado, quer de pessoas, e das novas centralidades, em 
particular da importância definitiva que as cidades nesta época de 
transnacionalidade adquirem”.
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#turisMo

Arrancou a 3 de maio o projeto “Loulé, Cidade de Mercados”, que 
nasce de uma parceria entre a ACRAL, Casa da Cultura de Loulé e 
Câmara Municipal de Loulé. Trata-se de um roteiro que pretende 
fazer a ligação entre o tradicional Mercado Municipal e o Mercado 
de Santo António, criando uma série de mercados temáticos, pon-
tos de animação, atividades culturais, sem esquecer o comércio lo-
cal e o rico património histórico da cidade, mostrando ao visitante 
o que de melhor Loulé tem para oferecer.
Esta iniciativa acontece no primeiro sábado de cada mês, das 9h00 
às 16h0, e integra a Rua Maria Campina, Praça da República (Mer-
cado Municipal), Rua 5 de Outubro (Rua das Lojas), Largo de S. 
Francisco, Praça Manuel d’Arriaga, Rua Brites de Almeida, Rua 
Marçal Aboim e zona do Mercado de Santo António, não esque-
cendo a Zona Histórica e todos os seus pontos de interesse turístico.
Este projeto assenta na forte tradição da cidade ligada aos mer-
cados que remonta à Idade Média. Atualmente Loulé é uma das 
mais antigas praças comerciais do Algarve e uma das mais fortes da 
região, com o seu Mercado Municipal que é um dos ex-líbris da ci-
dade, onde é possível encontrar o melhor peixe, legumes e artigos 
de artesanato diversos, mas também o Mercado de Santo António, 
um dos pontos atrativos de visita para os turistas.
“No presente, a maioria dos turistas que nos visita compra um pa-
cote para o Mercado de Santo António mas Loulé tem muito mais 
para oferecer e para visitar. Por isso nós temos que valorizar o que 
temos de melhor na nossa cidade, desde a arte à cultura, à gastro-
nomia, e a nossa proposta é que as pessoas que vêm a Loulé come-
cem a fazer o roteiro “Loulé, Cidade de Mercados””, referiu José 
Leal, responsável da ACRAL, durante a apresentação do projeto.
Em paralelo a este roteiro também serão agendadas visitas guiadas 
a lugares históricos de Loulé, já que se pretende que a Zona Histó-
rica também faça parte do percurso, com tudo o que rem para ofe-
recer em termos culturais, patrimoniais, ao nível da arte e também 
do comércio. Como tal, o Castelo, o Museu Municipal, a Ermida de 
Nossa Senhora da Conceição, as Bicas Velhas, o Jardim dos Amua-
dos e a Igreja Matriz serão pontos fundamentais no “Loulé, Cidade 
de Mercados”.
“Este é o roteiro que nós propomos para as pessoas que visitam, 
tanto os turistas nacionais e estrangeiros como também as pesso-
as dos concelhos limítrofes que queremos que voltem à cidade de 
Loulé porque temos zonas comerciais bastante atrativas e temos 
mercados com grande potencial. Essa é a intenção deste roteiro”, 
sublinhou José Leal, que referiu ainda ser um dos objetivos que o 
visitante estenda a sua permanência na cidade, ao longo de todo 
o dia. 

Um grupo de jornalistas russas esteve em Loulé, no âmbito de uma 
press trip promovida pelo empreendimento turístico de Vale do 
Lobo.
Esta comitiva teve oportunidade de visitar alguns dos locais mais 
emblemáticos da cidade, nomeadamente o Mercado Municipal e 
toda a Zona Histórica, com destaque para os recentes achados ar-
queológicos dos Banhos Islâmicos.
As jornalistas foram também recebidas pelo presidente da Câmara 
Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, nos Paços do Concelho, seguindo-
se um almoço onde puderam apreciar a gastronomia local.
Esta receção pretendeu ser mais um contributo para promover 
Loulé junto do mercado russo, dar a conhecer toda a diversidade 
deste destino ainda desconhecido para a grande maioria dos rus-
sos, e atrair cada vez visitantes oriundos deste país. Por outro lado, 
visou igualmente suscitar o interesse de potenciais investidores da 
Rússia no Concelho.

loUlÉ Cidade de meRCados

JoRNalistas RUssas 
visitaRam loUlÉ

#turisMo

Pelo quarto ano consecutivo, a Marina de Vilamoura foi distingui-
da na gala dos “Publituris Portugal Trade Awards”, na categoria 
de Melhor Porto de Recreio/Marina, numa cerimónia que decorreu 
na FIL, em Lisboa.
Esta Marina levou a melhor sobre as suas congéneres de Cascais, 
Funchal, Horta, Lagos, Portimão e Tróia, tornando-se na única ma-
rina a vencer estes prémios desde a sua primeira edição, em 2010.
A Autarquia de Loulé congratula-se por mais esta distinção para o 
Concelho de Loulé e constitui o reconhecimento da qualidade e da 
gestão desta infraestrutura, que é um ex-líbris do turismo nacional 
e internacional.

Turismo Criativo foi o mote para um conjunto de conversas, 
workshops e experiências que decorreu em Loulé, entre 13 a 14 de 
junho, numa iniciativa da Câmara Municipal de Loulé e a organiza-
ção da empresa de Turismo Responsável - ProActiveTur.
Este novo segmento chamado de “a nova geração de turismo” está 
a crescer significativamente pelo mundo inteiro e procura partici-
par ativamente na cultura, tradições e modo de vida dos residen-
tes, em interação com as gentes e o carácter singular de um lugar.
O Município de Loulé quer oferecer aos novos viajantes a possibi-
lidade de fazer uma imersão no mundo imaterial e na cultura viva 
do Concelho, proporcionando-lhes vivências únicas, por meio de 
experiências de aprendizagem. A Autarquia acredita que o “Loulé 
Criativo” é uma oportunidade para surgirem novas atividades que 
se incorporem à cadeia económica do turismo, que contribuam 
para manter e inovar as tradições, enaltecer a sua identidade e 
criar um ecossistema favorável à criatividade. A iniciativa conta 
com o envolvimento ativo de vários agentes locais, incluindo lojas, 
empresas, comerciantes, artistas, artesãos, instituições culturais, 
entre outros.

CoNveRsas e eXPeRiÊNCias 
à volta do tURismo CRiativo em loUlÉ

maRiNa de vilamoURa veNCe 
“PUBlitURis PoRtUgal tRade aWaRds 2014”

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se 
assinalou no dia 27 de setembro, a Câmara Municipal organizou 
várias iniciativas alusivas ao turismo no Concelho, que pretende-
ram sublinhar a importância desta atividade e o seu contributo 
para a dinamização da economia local. 
O Mercadinho de Loulé realizou-se na renovada Zona Histórica, 
com a edição dedicada ao tema “Artesanato Urbano, Design e Ar-
tes”.
Nos Postos de Turismo realizou-se um Workshop de Empreita de 
Palma, que pretendeu promover as artes tradicionais e a criativi-
dade, incentivando a recuperação destas atividades artesanais que 
no passado tiveram grande expressão no Concelho.
A animação de rua decorreu no Mercado Municipal e junto ao edi-
fício dos Paços do Concelho com pinturas faciais e modelagem de 
balões para as crianças e a atuação do Rancho Folclórico e Etnográ-
fico de S. Sebastião.
Também neste dia foi inaugurada a Exposição “Concelho de Loulé 
- Dos primórdios do Turismo aos nossos dias”, que retrata alguns 
dos momentos mais marcantes do turismo no Concelho, desde os 
tempos antigos aos nossos dias.
Para além destas atividades, a Autarquia promoveu, ao longo do 
dia. a degustação de licores e doces regionais junto dos turistas, 
nos Postos de Turismo.

loUlÉ CeleBRoU dia mUNdial do tURismo
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#EvENtos

Durante três dias, cerca de 100 mil pessoas assistiram ao mais anti-
go corso do país que este ano teve como tema “Único e Irrevogá-
vel”, numa sátira política e social que animou os foliões.
A célebre Batalha das Flores voltou a não deixar ninguém indife-
rente, sobretudo os muitos turistas que aproveitaram a estadia na 
região para dar um salto até Loulé e entrar na festa. 
Os 15 carros alegóricos trouxeram a público o trabalho e imagina-
ção dos artistas que trabalham no corso durante meses para pôr de 
pé este grandioso espectáculo. No desfile deste ano a atualidade 
política esteve bem presente e, como sempre, os acontecimentos 
mais mediáticos não escaparam ao olhar crítico da organização. 
Marcado ao longo dos anos pelo carácter de solidariedade, num 
período de crise socioeconómica, metade da verba arrecadada com 
as receitas de Carnaval foi canalizado para um Fundo de Emergên-
cia Social que apoiará as famílias do Concelho em maiores dificul-
dades. O restante foi distribuído pelas associações participantes no 
desfile, muitas delas também com um importante apoio social à 
população. 

CaRNaval de loUlÉ 2014 
atRaiU 100 mil Foliões

Mais de duas mil crianças das escolas do 1º ciclo e jardins-de-infân-
cia do ensino público e privado do Concelho de Loulé animaram, 
na manhã de dia 28 de fevereiro, a principal artéria da cidade de 
Loulé, naquele que foi o arranque oficial do Carnaval de Loulé 
2014.
Na edição mais concorrida de sempre desta iniciativa, que já se rea-
liza há cerca de duas décadas, juntou-se um numeroso público que 
quis ver de perto a alegria contagiante destas crianças imbuídas do 
espírito carnavalesco. Os temas trazidos pelos participantes foram 
variados mas, na sua grande maioria, refletiram o trabalho realiza-
do no meio escolar, não só em termos da execução dos trajes mas 
pela própria mensagem transmitida. Da causa ambiental e sensi-
bilização para a importância de uma boa alimentação, passando 
pela diversidade dos povos e tolerância cultural, muitos foram os 
temas que inspiraram este corso dos mais novos e onde não faltou 
animação e boa disposição.

CaRNaval iNFaNtil de loUlÉ 2014: 
edição mais CoNCoRRida de semPRe

Nos dias 12, 23 e 28 de junho, a cidade de Quarteira recebeu mais 
uma edição do desfile das Marchas Populares, integrada nas festi-
vidades dos Santos Populares.
Centenas de figurantes desfilaram ao longo do Calçadão Nascen-
te, trajados a rigor, com coreografias únicas inspiradas em temas 
como o mar, a atividade piscatória, as tradições dos Santos Popu-
lares – Stº António, S. João e S. Pedro - e os símbolos associados a 
esta festividade – os arcos, os manjericos, as fogueiras, os balões, a 
alcachofra ou o alho-porro.
Este ano foram oito as marchas que participaram no desfile marca-
do pela cor e sumptuosidade dos trajes e animação dos marchan-
tes: Fundação António Aleixo, Florinhas de Quarteira, Rua Vasco 
da Gama, Rua Gago Coutinho, Rua do Outeiro, Rua Poeta Pardal, 
Vilamoura e Rua da Cabine.
Refira-se que, a par deste desfile, a cidade de Quarteira recebeu 
por estes dias arraiais e bailes onde não faltaram os petiscos como 
a sardinha assada e o caldo verde e muita animação.
Este ano as Marchas Populares estiveram também em Loulé, de 
forma a levar até à sede do Concelho esta tradição do litoral.

qUaRteiRa ReCeBeU maRChas PoPUlaRes

#EvENtos

A pacata vila de Salir, no interior do Concelho de Loulé, recebeu 
nos dias 11, 12 e 13 de julho cerca de 12 mil visitantes que quise-
ram vivenciar a Idade Média, mais concretamente o período da 
Reconquista. O Salir do Tempo – Festival de Artes Medievais trouxe 
mais uma vez uma animação ao interior mas pretendeu também 
valorizar as tradições e a História local.
As animações foram uma constante neste festival de artes medie-
vais. Pelo recinto, em permanente interação com o público, os per-
formers recriaram o ambiente desta época em que Salir foi um 
ponto estratégico em termos militares. Reis, cavaleiros, escudeiros, 
gente do povo, do clero e da nobreza, damas de boa e má fama, 
bailarinas da dança do ventre, trovadores, bobos, malabaristas, to-
das as classes sociais das três culturas – Cristã, Muçulmana e Judaica 
– reproduziram fielmente o quotidiano de então desta localidade.
Nos sete espaços de animação do recinto ecoou a música medieval 
pela voz de Eduardo Ramos, Strella do Dia, Mazarabes, Al Men-
droin, Trouxa Mouxa ou Scalabitanos.
Exposições, cortejos, animação itinerante, espetáculos de fogos e 
gastronomia foram outros pontos do programa.

Com algumas novidades mas com o mesmo espírito de sempre, o 
Festival MED regressou à Zona Histórica de Loulé para quatro dias 
de muita animação e sobretudo muita (e boa) música, reafirmando 
uma vez mais o seu papel no contexto dos festivais de World Music 
da Europa.
De 25 a 28 de junho, perto de 60 artistas passaram pelos seis palcos 
do recinto espalhados pelo casco medieval da cidade, este ano a 
apresentar já algumas melhorias fruto das obras de reabilitação 
urbana que estão em curso.
Do Japão à Colômbia, passando pelo Níger, Congo, Brasil ou 
Espanha, sem esquecer as bandas nacionais, a 11ª edição do MED 
trouxe uma mescla musical de grande qualidade artística a que 
tem habituado o público ao longo dos anos e que o tornam num 

11º Festival med: BaNdas de WoRld mUsiC, 
aRte e gastRoNomia atRaÍRam milhaRes 
a loUlÉ  

saliR do temPo Com 12 mil visitaNtes

evento único.
Para além de muita música, o Festival MED é também uma 
fusão cultural e este ano a animação, as exposições, arte de rua, 
artesanato e naturalmente a gastronomia mediterrânica encheram 
as estreitas e tortuosas ruas de Loulé de cheiros, cores e sabores. 
Segundo o diretor do Festival, Hugo Nunes, “este ano o MED 
afirmou-se novamente como um dos melhores festivais de World 
Music da Europa, com um dos cartazes mais ecléticos da sua história”. 
Este responsável adianta ainda que “o regresso ao formato de três 
dias oficiais permitiu recuperar o espírito festivaleiro inerente a 
este evento, enquanto que o Open Day possibilitou que todas 
as pessoas tivessem contacto com as várias vertentes do MED, da 
música ao artesanato, passando pela gastronomia”.  
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A Câmara Municipal de Loulé homenageou o Clube de Golfe de Vi-
lamoura pela conquista do título de Campeão Europeu. Esta vitó-
ria reveste-se de especial importância em termos desportivos pelo 
facto do Clube de Golfe de Vilamoura ter conseguido um feito 
inédito ao nível das equipas portuguesas, passando agora a figurar 
na lista dos melhores clubes europeus na modalidade e tornando-
se o primeiro clube português a alcançar este título. Destaque ain-
da para os elementos que estiveram diretamente envolvidos nesta 
vitória – jogadores João Carlota, Gonçalo Pinto e Nathan Brader, 
o seu treinador, Joaquim Sequeira, e o seu capitão, Jorge Batista 
Este é o culminar de um trabalho de muitos anos, que se iniciou 
em 1969, aquando da inauguração do primeiro campo de golfe de 
Vilamoura e, simultaneamente, da fundação do Clube de Golfe de 
Vilamoura. 
“Ser campeão europeu significa que há uma história porque esses 
títulos não se conquistam por acaso”, afirmou o presidente da Au-
tarquia, Vítor Aleixo, durante o seu discurso onde enalteceu o tra-
balho de um conjunto de pessoas, nomeadamente os fundadores, 
os profissionais que dedicaram muitas horas ao clube, os jovens 
que se aplicaram disciplinadamente, as pessoas que se envolveram 
no aspeto associativo para criar as melhores condições mas tam-
bém a Autarquia. 

A Câmara Municipal de Loulé prestou homenagem ao louletano 
Pedro Cary, jogador da seleção nacional de futsal, durante o jogo 
particular entre Portugal e a sua congénere espanhola, que decor-
reu no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé.
Perante cerca de dois mil espetadores, minutos antes do início do 
jogo o presidente da Autarquia de Loulé, Vítor Aleixo, distinguiu 
o jogador com uma lembrança do Município, momento captado 
pelas câmaras da RTP2 que esteve no local a fazer a cobertura, em 
direto, do jogo.   
Nascido em Faro, a 10 de maio de 1984, Pedro Cary viveu toda a 
sua vida em Loulé. No futsal passou pela Casa do Benfica de Loulé, 
Juventude Desportiva Fontainhas de Albufeira e Belenenses, onde 
conquistou a Taça de Portugal em 2009/2010. Atualmente é joga-
dor do Sporting. Ao serviço dos leões sagrou-se vencedor da Liga 
Portuguesa e da Taça de Portugal nas épocas de 2010/11 e 2012/13, 
vice-campeão europeu em 2010/11 e 4º classificado em 2011/12.
Em representação da seleção nacional participou no Campeonato 
do Mundo de Futsal, em 2012. 

homeNagem: ClUBe de golFe de vilamoURa

aUtaRqUia de loUlÉ 
homeNageoU PedRo CaRY

O presidente da Câmara de Loulé recebeu nos Paços do Concelho 
Cátia Martinheira para manifestar a sua satisfação pelo feito his-
tórico da nadadora do Louletano Desportos Clube, que bateu um 
recorde nacional que perdurava há mais de vinte anos.
Durante o Meeting Internacional de Lisboa, que decorreu no Ja-
mor, a nadadora fez cair o recorde nacional absoluto dos 200 me-
tros costas que era, até aqui, o mais antigo em piscina longa.
Nesta prova, Cátia Martinheira registou a marca de 2:15.82 minu-
tos, superando o anterior máximo de 2:16.28, que pertencia a Ana 
Barros desde 1993, obtido em Sheffield. O mínimo para os Euro-
peus de Berlim está fixado nos 2:14.21.
Refira-se que, durante este Meeting, a nadadora obteve um total 
de três medalhas na prova. 

ReCoRde históRiCo de CÁtia maRtiNheiRa
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“Comunico oficialmente que Loulé é Cidade Europeia do Desporto 
em 2015”, anunciou Gian Francesco Lupatelli, presidente da ACES 
Europe – Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto, 
durante a conferência de imprensa realizada no Parque Municipal 
de Loulé, perante os responsáveis da Autarquia, das associações 
desportivas e de muitos cidadãos louletanos.
Passado mais de um ano desde o lançamento da candidatura, Lou-
lé vê desta forma reconhecido um trabalho “que vem de há muitos 
anos e que teve muitos protagonistas”, como referiu o presidente 
da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, que considerou este 
momento “extremamente importante na história deste Municí-
pio”. 
A atribuição desta distinção surge após uma análise do dossier de 
candidatura e da visita técnica de dois dias da comitiva da ACES Eu-
rope ao Concelho de Loulé, nomeadamente às suas infraestruturas 
desportivas. “Esta Autarquia fez um trabalho esplêndido e muito 
profissional para chegar a Cidade Europeia do Desporto em 2015. 
Esta é uma cidade que ama o desporto, o seu valor profissional mas 
também amador, o desporto para todos, o desporto para a saúde e 
bem-estar”, referiu o representante desta associação, sublinhando 
aqueles que são os princípios orientadores da ACES.
A par da criação de vários equipamentos direcionados para a práti-
ca desportiva, o presidente da Autarquia sublinhou “a política au-
tárquica de promoção do desporto, o trabalho de muitos dirigen-
tes associativos, o empenhamento dos atletas e da Universidade 
que tem na disciplina do desporto um dos seus eixos pedagógicos” 
como fatores que criaram “uma cultura de amor ao desporto no 
Concelho”.  
Consciente de que esta distinção acarreta ainda mais responsabi-
lidades pela visibilidade internacional, Vítor Aleixo acredita que 

aCes eURoPe aNUNCia loUlÉ 
Como Cidade eURoPeia do desPoRto em 2015

Loulé Cidade Europeia do Desporto será acima de tudo um desa-
fio. “As sementes vão ser lançadas e temos que olhar para a prática 
do desporto com uma visão mais estratégica”, considerou. Como 
tal, o autarca adiantou que um dos principais objetivos desta efe-
méride será a promoção do desporto informal. “Não bastam os re-
sultados desportivos, é também importante a prática do desporto 
informal, que o amor ao desporto transborde para a população em 
geral e que cada um de nós pratique desporto. Esse é o resultado 
maior que todos nós podemos almejar”, sublinhou o edil, referin-
do que assim será possível desenvolver estilos de vida saudável, 
coesão social e convivialidade através da prática do desporto, indo 
ao encontro da filosofia de “mente sã em corpo são”.
Em relação às intervenções do Município para receber este projeto, 
o edil adiantou que para além da melhoria de algumas infraestru-
turas e alargamento de espaços de apoio à prática informal do 
desporto, a Autarquia irá colmatar algumas carências existentes, 
nomeadamente através da criação de mais campos para a prática 
de futebol.
Quanto aos apoios financeiros para a realização da programação 
de Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015, Nuno Santos da ACES 
Portugal adiantou que, à semelhança do que aconteceu em 2013 
com Guimarães e em 2014 com a Maia, já foram encetadas con-
versações para que seja celebrado um contrato-programa entre a 
Autarquia e o Governo (Secretaria de Estado do Desporto e Juven-
tude), através do qual será atribuído um “incentivo” que ronda os 
150 mil euros já que este é um “evento de interesse público”.
Há ainda a possibilidade de financiamento de fundos da União Eu-
ropeia, no âmbito de projetos comuns que se venham a realizar 
com as outras Cidades Europeia do Desporto em 2015 e a Capital, 
Turim.
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Quarteira celebrou a 13 de maio o 15º aniversário de elevação a 
cidade e para assinalar o momento, a Câmara Municipal de Loulé 
inaugurou o “Espaço Vida Saudável”, destinado à promoção da 
saúde através da prática desportiva.
Localizado junto à praia, na zona do Calçadão Nascente, o espaço 
é composto por um conjunto de equipamentos de manutenção fí-
sica para exercícios de pernas, braços, abdominais, etc.. Com o mar 
e o areal como pano de fundo, este espaço permitirá aos utilizado-
res praticarem desporto num local convidativo.
O “Espaço Vida Saudável” destina-se aos praticantes de todas as 

Em novembro de 2013, Gibraltar estreou-se como membro da 
UEFA, num confronto particular frente à Eslováquia, no Estádio 
Algarve. Numa altura em que as obras no único estádio do país 
- Estádio Victoria – se encontram em execução, a Federação de Gi-
braltar elegeu o recinto algarvio para os jogos caseiros. Gibraltar 

“esPaço vida saUdÁvel” iNaUgURado 
No dia da Cidade de qUaRteiRa

idades, e constitui também um complemento para todos os que 
aproveitam o Calçadão para um passeio ou uma corrida ou para 
quem se encontra a disfrutar da praia.
Neste momento inaugural marcaram presença alguns dos mar-
chantes do Centro de Marcha e Corrida de Quarteira e também 
utentes do projeto “Seniores em Movimento”.
Para Hugo Nunes, vice-presidente da Autarquia de Loulé, “este é 
um espaço que procura dar novas respostas a pequenos problemas 
já que hoje a vida saudável é um desafio”.

Jogos de giBRaltaR No estÁdio algaRve 
PRomovem CoNCelho de loUlÉ

foi oficializado como 54º membro da UEFA em maio de 2013. 
Para o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, es-
tes jogos são uma oportunidade para atrair mais turistas e pro-
mover o Concelho nas diversas vertentes da atividade turística ao 
longo do ano. 

Integrado no Jardim das Comunidades, foi criado em Almancil um 
novo espaço para a prática desportiva.
Trata-se de um parque com um conjunto de máquinas exteriores 
direcionadas para o exercício físico, e aberto a toda a população.
Este pretende ser uma vertente importante do Jardim das Comu-
nidades, uma das zonas de lazer privilegiadas da vila de Almancil, 
e que teve como objetivo dotar o espaço de um equipamento que 
promova a prática desportiva e, consequentemente, o bem-estar 
da população.

almaNCil tem Novo 
esPaço PaRa a PRÁtiCa 
desPoRtiva No JaRdim 
das ComUNidades

O francês Aurelien Raphael e a polaca Agnieszka Jerzyk sagraram-
se campeões da edição de 2014 da Taça da Europa de Triatlo, que 
decorreu na cidade de Quarteira, perante milhares de pessoas a 
assistir, naquela que foi a edição com mais inscritos de sempre na 
história da prova. A emoção das provas, disputadas até à meta, 
contagiou o numeroso público que esteve em Quarteira. 
O francês Aurelien Raphael, com 01:49:24, tornou-se o primeiro 
triatleta a ganhar por duas vezes esta primeira etapa do circuito da 
União Europeia de Triatlo, depois do triunfo em 2012 e o segundo 
lugar em 2013.
O seu compatriota Aurélien Lebrun foi segundo com o mesmo 
tempo oficial e o britânico Gordon Benson terceiro, a 11 segundos 
de distância (01:49:35).
Na prova de Elite Feminina, a polaca Agnieszka Jerzyk era 11ª 
classificada no final do segmento de ciclismo, mas fez uma exce-
lente recuperação na corrida, vencendo a prova com o tempo de 
02:02:39 horas. Em 2012, fora 9ª classificada em Quarteira.
A francesa Emmie Charayron era uma das favoritas à partida e 
acabou por conquistar o segundo lugar do pódio (02:03:03), a 24 
segundos de distância da polaca, e o pódio fechou com a belga 
Katrien Verstuyft, a 40 segundos de distância (02:03:20).
Miguel Arraiolos, 15º classificado, com 01:51:12, e Melanie Santos, 
10ª classificada, com 02:06:14, foram os melhores portugueses em 
prova.
Já na Taça da Europa em Juniores, o francês Maxime Hueber cortou 
a meta em primeiro lugar, com um tempo de 00:57:08. Os espa-
nhóis Antonio Serrat Seone (00:57:12) e Roberto Sanchez Mante-
con (00:57:17) foram, respetivamente, o 2º e 3º classificados. 
Também no escalão feminino as francesas levaram a melhor sobre 
as adversárias. Cassandre Beaugrand (01:03:11) e Audrey Merle 
(01:03:24), foram 1ª e 2ª classificadas, respetivamente, à frente da 
alemã Laura Lindemann (01:03:47).
De entre os portugueses mais bem classificados estiveram David 
Luís, com um tempo de 00:57:52, e Madalena Amaral Almeida, 
com um tempo de 01:06:07, ambos 10ºs classificados.

Ricardo Pereira, o segundo guarda-redes mais internacional por 
Portugal (79 internacionalizações), ex-jogador do Sporting, Boavis-
ta, Bétis, Leicester City e Vitória de Setúbal, atualmente a represen-
tar o Olhanense, foi o primeiro convidado da iniciativa “Individua-
lidades na Escola”, que decorreu a 5 de maio, na Escola EB2,3 Engº 
Duarte Pacheco, em Loulé.
Esta atividade, inserida na candidatura de Loulé a Cidade Europeia 
do Desporto 2015, é um projeto da Câmara Municipal de Loulé 
cujos objetivos passam por levar às escolas do Concelho individu-
alidades do desporto nacional e internacional, de forma a intera-
girem com os alunos, promovendo e abordando a sua modalida-
de, a carreira desportiva, os eventos relevantes em que tenham 
participado, valorizando a escola, bem como os hábitos de vida 
saudáveis.
Esta iniciativa envolveu cerca de 600 alunos e encerrou com o con-
vidado a dar o pontapé-de-saída de um jogo de futebol no pavi-
lhão desportivo da Escola EB2,3 Engº Duarte Pacheco.
No rescaldo da iniciativa, Carlos Fernandes, diretor do agrupamen-
to, visivelmente satisfeito, salientou que “este foi, sem sombra de 
dúvida, um dia inesquecível para todos os alunos da escola”.

gUaRda-Redes RiCaRdo PeReiRa 
CoNviveU Com alUNos loUletaNos

Xiii tRiatlo PRoF. CaRlos gRavata – Cidade 
de qUaRteiRa Foi a PRova mais PaRtiCiPada 
de semPRe

No domingo tiveram lugar as provas a contar para a Taça de Por-
tugal. O benfiquista Bruno Pais alcançou mais uma vitória nesta 
cidade algarvia, com um tempo de 00:56:22. Estefania Calvo, do 
Garmin Olímpico de Oeiras, foi a melhor entre as mulheres, ao cor-
tar a meta com 01:02:55.
Ao nível de equipas, o Sport Lisboa e Benfica alcançou o primei-
ro lugar em Masculinos, à frente do Garmin Olímpico de Oeiras, 
2º classificado, e do Kainagua, 3º classificado. Em equipas femini-
nas, o Garmin Olímpico de Oeiras foi o 1º classificado, seguido do 
Sporting Clube de Portugal, 2º classificado, e do Alhandra Sporting 
Club, 3º classificado. 

#dEsPorto



boletim municipal 63boletim municipal62

#dEsPorto

Já arrancaram as obras do Parque de Desportos Radicais – Skate 
Parque de Loulé, mais um equipamento que irá valorizar o Parque 
Municipal de Loulé, nomeadamente do ponto de vista de espaços 
para a prática desportiva.
Localizado num terreno a norte contíguo ao Parque, entre este 
e a Circular, onde em tempos se localizou o Bairro de Santa Lu-
zia, o Skate Parque ficará instalado num terreno de 18000m2. A 
empreitada prevê a criação de um skate parque semicircular com 
três plataformas de saída radiais que se encaixam nos taludes exis-

A Câmara Municipal de Loulé aprovou, em sessão camarária, atri-
buir o nome do futebolista Eusébio da Silva Ferreira à avenida sul 
que dá acesso ao Estádio Algarve.
O nome de Eusébio ficará, assim, associado ao principal equipa-
mento desportivo do Sul do país.
A importância desta personalidade, a nível mundial, na área do 
desporto, mas também o facto de ser considerado um símbolo de 
Portugal que, graças ao seu talento e dedicação alcançou noto-

PaRqUe de desPoRtos RadiCais 
– sKate PaRqUe de loUlÉ

aveNida do estÁdio algaRve 
ReCeBe Nome de eUsÉBio da silva FeRReiRa

riedade além-fronteiras, foram as principais razões que levaram 
a esta decisão do Município louletano que se quis juntar, desta 
forma, às várias homenagens ao “Pantera Negra”.
Ao longo da sua carreira, tanto ao serviço do Sport Lisboa e Benfi-
ca com o da Seleção Nacional, foi muitas vezes elogiado pelo seu 
conhecido fair-play e humildade
Eusébio da Silva Ferreira deixou-nos a 5 de janeiro de 2014.

O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé recebeu entre os dias 4 
e 6 de setembro, a 5ª edição da competição internacional de tram-
polins Loulé World Cup – Taça do Mundo de Trampolins Loulé 2014 
e 9º Loulé Cup, onde estiveram em destaque as vertentes de tram-
polim, tumbling e duplo minitrampolim.
Prova acreditada pela Federação Internacional de Ginástica, a Lou-
lé Cup já é uma das principais provas de trampolins que se realizam 
em todo o mundo. Mais uma vez, estiveram em Loulé alguns dos 
melhores ginastas do mundo dos trampolins, em representação de 
mais de duas dezenas de delegações: Portugal, Bélgica, Canadá, 
China, Colômbia, República Checa, Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, 
Japão, Rússia, Cazaquistão, Tajiquistão, Polónia, Suíça, Suécia, Ar-
gélia, Austrália, Azerbeijão, Dinamarca, Espanha, França, Geórgia, 
Holanda.
Esta competição é organizada pela Associação de Pais e Amigos da 
Ginástica de Loulé (APAGL), com o apoio da Câmara Municipal de 
Loulé e da Federação de Ginástica de Portugal.

5º loUlÉ WoRld CUP – taça do mUNdo 
de tRamPoliNs loUlÉ 2014 e 9º loUlÉ CUP

tentes e uma “bowl”. As plataformas de saída afastam-se entre si, 
permitindo a introdução de zonas ajardinadas e arborização pelo 
interior da plataforma do skate parque.
Este será mais um equipamento ao dispor da população, direcio-
nado sobretudo para os mais jovens que cada vez mais se dedicam 
às atividades radicais, pretendendo ser também, nessa medida, um 
ponto de encontro e de convívio.
O investimento previsto nesta empreitada é de cerca de 127 mil 
euros e o prazo de execução previsto é de 75 dias.
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