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A acessibilidade para todos, a mobilidade
suave ou o mobiliário urbano inclusivo são
pontos fortes do território de Vilamoura,
cujo conceito urbanístico já serve de
inspiração a outros locais do país.

Accessibility for everyone, smooth mobility or
inclusive urban furniture are strong features
of the Vilamoura territory, the urban concept
of which is already acting as an inspiration to
other places throughout Portugal.

Toda a estratégia da Inframoura visa realçar
a identidade territorial, a segurança, o conforto, a mobilidade, a sustentabilidade e a
aprazibilidade na fruição do espaço, sempre
na perspetiva do posicionamento competitivo de Vilamoura, preservando a qualidade
de vida dos residentes e disponibilizando
uma oferta atrativa aos turistas.

Inframoura’s entire strategy is aimed at
highlighting Vilamoura’s territorial identity
security, comfort, mobility, sustainability and
the pleasurableness of enjoying the area, always in a perspective of the resort’s competitive
positioning, by preserving the quality of life of
its residents and ensuring the availability of
attractive features for tourists.

Em 2014 iniciou-se um novo ciclo de
gestão, orientado para a prestação de um
serviço de excelência na conservação e
manutenção de todos os espaços públicos
de Vilamoura e de Vila Sol.

A new cycle of management started in 2014,
one orientated towards rendering excellent
services with regard to conserving and maintaining all the Vilamoura and Vila Sol public
areas.

Antecipar as necessidades e exceder as
expectativas daqueles que escolheram este
local como destino residencial, turístico
ou empresarial é o principal desafio que se
coloca a quem gere um espaço totalmente
certificado em qualidade e ambiente.

The main challenge presented to whoever manages an area that is fully certified for quality
and the environment, is anticipating the needs
and expectations of those who have chosen
this place as a residential, tourist or business
destination.

Com uma cultura organizacional forte e
sustentável, a Inframoura tem ao seu serviço colaboradores dedicados que fazem com
que o território seja cada vez mais atrativo.
Eles são o ativo mais precioso da empresa!

With its strong, sustainable organisational
culture, Inframoura has dedicated employees at
its service who ensure that its territory becomes increasingly attractive. They are the most
precious asset the company has!

Em 2015, pretendemos fomentar uma
cultura organizacional direcionada para a
inovação e eficiência dos serviços, de modo
a fazer face aos desafios de regulação de
um mercado extremamente dinâmico e exigente como é o das águas e resíduos. Para o
efeito, a Inframoura conta com a colaboração e o empenho de todos os que, de uma
forma ou de outra, vivenciam este território
de excelência.

In 2015, we intend to foster an organisational
culture aimed at the innovation and efficiency of its services in order to cope with the
challenges of the regulation of an extremely
dynamic and demanding market such as that of
water and refuse. For this purpose, Inframoura
depends on the cooperation and commitment
of all those who, in one way or another, experience this place of excellence.

Sabemos que grande parte da rede de
infraestruturas de água e saneamento
de Vilamoura são antigas, carecendo de
importantes investimentos para a sua
reabilitação. E esse é, justamente, um dos
principais enfoques do Plano Plurianual de
Investimentos aprovado pelos acionistas da
Inframoura para os próximos anos.
Em perfeita sintonia com a Câmara Municipal de Loulé e com a Lusotur, vamos dar
resposta aos desafios de consumidores cada
vez mais exigentes em qualidade e ambiente e fazer de Vilamoura a marca que inspira.

We are aware that a large portion of the
water and sanitation infrastructure network
in Vilamoura is old and requires considerable
investment to regenerate it. This is precisely
one of the main focal points of the Pluriannual
Investment Plan approved by the Inframoura
shareholders for the next few years.
With the Loulé Municipal Council and Lusotur
woking together in perfect unison, we will
respond to the challenges of consumers who
are more and more demanding with regard to
quality and the environment so that we can
make Vilamoura into a brand that inspires.

ESPAÇO PÚBLICO
CERTIFICADO

PUBLIC AREA
CERTIFIED

Sabia que desde 2011
todo o espaço público
gerido pela Inframoura
se encontra certificado
em Qualidade e
Ambiente?

Did you know that the
entire public area managed by Inframoura
has been certified for
Quality and Environment since 2011?

A Inframoura é uma empresa municipal
que tem por missão prestar um serviço de
excelência na gestão do espaço público de
Vilamoura e Vila Sol. Desde aquela data, o
reconhecimento do Sistema de Gestão da
Qualidade e Ambiente de acordo com as
normas internacionais (ISO 9001:2008 e ISO
14001:2012), prestigiam a imagem da Inframoura e do território sob sua gestão.

Inframoura is a municipal company whose
mission is to render excellent service with regard
to management of the Vilamoura and Vila Sol
public area. Since then, acknowledgment that
our Quality and Environmental Management
System is in accordance with the international standards (ISO 9001:2008 and ISO
14001:2012) enhances Inframoura’s image and
the territory it administers.

Simultaneamente, a certificação proporciona
a melhoria contínua dos processos do sistema de gestão, o que se traduz na melhoria
geral da performance da empresa e influencia positivamente os resultados obtidos,
revelando o seu compromisso com o meio
ambiente em todas as ações quotidianas.
Estas exigências são uma oportunidade para
eliminar resíduos, riscos e custos desnecessários, ao mesmo tempo que se reforçam os
valores quanto à proteção ambiental.

This certification simultaneously provides for
continual improvement of management system
procedures which lead to general improvement of company performance and favourably
influence the results obtained, thus showing its
commitment regarding the environment in all its
daily duties. These demands are an opportunity
to avoid unnecessary wastage, risks and costs,
whilst strengthening environmental protection
values.

Em 2012 e 2013, a entidade certificadora
SGS ICS realizou auditorias de acompanhamento, tendo verificado a manutenção do
Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente. Finalmente, em 2014 deu-se início a um
novo ciclo de certificação, e a SGS realizou
uma auditoria de modo a evidenciar se o
sistema se mantém eficaz e se a Inframoura
melhora continuamente o seu desempenho,
salvaguardando a satisfação dos clientes e a
sustentabilidade ambiental.
E a resposta foi afirmativa: o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente implementado
demostra que a Inframoura cumpre os mais
altos padrões de qualidade e de satisfação
dos clientes, num rigoroso cumprimento das
exigências ambientais.

In 2012 and 2013, certifying organisation SGS
ICS carried out follow-up audits and checked
the company’s adherence to its Quality and
Environmental Management System. Finally,
in 2014, a start was made to a new certification
cycle and SGS completed an audit in order to
verify that the system was still effective and
whether Inframoura was still continually improving its performance by guaranteeing customer
satisfaction and environmental sustainability.
The result was positive: the established Quality and Environmental Management System
revealed that Inframoura is complying with
the highest standards of quality and customer
satisfaction and maintaining strict compliance
with environmental demands.
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SELO DE
QUALIDADE
DA ÁGUA

SEAL OF
QUALITY
FOR WATER

O selo de “Qualidade exemplar de água
para consumo humano 2014” foi atribuído
pelo segundo ano consecutivo à Inframoura, entidade responsável pelo abastecimento público de água em Vilamoura
e Vila Sol, no âmbito dos Prémios de
Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos, uma iniciativa da Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)
e do Jornal Água & Ambiente que divulga
casos de excelência

A seal for “Exemplary quality of water for
human consumption in 2014” has, for the
second consecutive year, been awarded to
Inframoura, the organisation in charge of
supplying public water throughout Vilamoura
and Vila Sol. This is one of the “Awards for
Service Quality relating to Water and Sewage” granted by ERSAR, the regulating body
for water and sewage services and the Água
e Ambiente (Water and the Environment)
newspaper that publishes cases of excellence
in this field.

O galardão é o resultado visível do
investimento da Inframoura nas redes de
abastecimento de água e de saneamento
básico no território sob sua gestão e é
uma garantia para o consumidor de que
a água que chega à sua torneira é de confiança, face ao rigoroso cumprimento de
requisitos quanto ao programa de controlo de qualidade microbiológica, do cheiro
e sabor da água para consumo humano,
entre outras exigências do regulador.
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This accolade is the visible result of Inframoura’s investment in water supply and
basic sanitation systems within the territory
it controls and represents a guarantee for
its consumers that the water reaching their
taps is trustworthy. This is a result of strict
compliance with the microbiological quality
control standards programme, the odour
and taste qualities of the water for human
consumption amongst other requisites set by
the regulator.

SISTEMA URBANO
DE ÁGUAS
PREMIADO

PRIZE AWARDED
FOR URBAN WATER
SYSTEM

As boas práticas na gestão do sistema
urbano de águas granjearam à Inframoura
a distinção, pelo Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), com o prémio
“Capacitação” na categoria “Internalização
do Processo na Organização” da edição de
2014 dos Prémios de Gestão Patrimonial
de Infraestruturas.

The Portuguese Civil Engineering Laboratory,
LNEC, has awarded Inframoura with its
‘Capacitation’ prize for good practices in the
management of its urban water system. This
prize was granted within the ‘Internalisation
of Procedures in Organisation’ classification
of LNEC’s 2014 Asset Infrastructure Management Awards.

A Inframoura foi, assim, recompensada
pelo júri por apresentar os melhores resultados na avaliação efetuada pelo laboratório aos relatórios entregues no âmbito da
Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas.

Inframoura was rewarded by the jury for
having produced the best results in the
evaluation carried out by the Laboratory of
the reports supplied in connection with the
National Initiative for Asset Infrastructure
Management.

O galardão identifica, reconhece o mérito
e divulga as entidades gestoras portuguesas cujas equipas se distinguiram pela sua
capacitação no desenvolvimento dos planos e na promoção das melhores práticas
de Gestão Patrimonial de Infraestruturas.

This accolade identifies, acknowledges the
merit of, and disseminates the Portuguese
management organisations whose teams
have exceeded in their capacity with regard
to planning development and the promotion
of better practices in Asset Infrastructure
Management.

O prémio tem o patrocínio da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e
Resíduos (ERSAR), que atribuiu ainda à
Inframoura um certificado pelo contributo dado por esta entidade gestora nas
mais recentes distinções internacionais do
regulador do setor da água.

This award is sponsored by ERSAR, the regulating body for water and sewage services,
which also granted Inframoura certification
for its contribution provided during the most
recent international water sector regulator
accolades.
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» A obra, em fase de conclusão, comporta
intervenções nas principais tubagens à
saída dos reservatórios, execução de caixas
subterrâneas, assim como de um analisador
de cloro residual em linha.
Além disso, as infraestruturas de armazenamento e distribuição de água também estão
a ser objeto de intervenção, com enfoque
na reabilitação estrutural dos depósitos de
água localizados nos Terraços do Pinhal,
representando um investimento de cerca de
180 mil euros.

INTERVENÇÕES
NA REDE DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DE
VILAMOURA
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A qualidade da água para consumo humano
passa por um conjunto de procedimentos
que vão desde a implementação de programas de controlo, à monitorização e intervenção na rede, de forma a garantir a otimização
do serviço prestado aos clientes, em especial
no que diz respeito ao cumprimento dos
requisitos de pressão, de quantidade e de
qualidade em todos os pontos de consumo.
Para que isso seja uma realidade, a Inframoura desenvolveu o Plano Estratégico de
Gestão Patrimonial de Infraestruturas em
parceria com o Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), abrangendo os
serviços abastecimento de água e para um
horizonte temporal de 10 anos.
A estratégia planeada, em consonância
com os objetivos transversais para toda a
empresa, pretende otimizar o desempenho
dos serviços visando a satisfação dos clientes
de Vilamoura e de Vila Sol.
As ações e obras já iniciadas em 2014, e
que terão continuidade em 2015, incluem a
atualização do cadastro, o aperfeiçoamento
do Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI), o desenvolvimento do Plano
para Controlo de Perdas de Água e Energia
nas instalações e na rede de abastecimento,
a continuidade da modernização dos contadores de água, a substituição de válvulas
da rede adutora e a instalação de telegestão
associada aos medidores de caudal. A Inframoura está, pois, a investir na reabilitação
e modernização da rede de infraestruturas,
a qual, por ser antiga, apresenta sinais de
alguma debilidade.
Na sequência de concurso público, a Inframoura adjudicou, por cerca de 170 mil euros,
a obra para instalação de caudalímetros nas
condutas à saída dos reservatórios principais
da rede de abastecimento de Vilamoura. »

IMPROVEMENTS TO
THE VILAMOURA
WATER SUPPLY
SYSTEM
Water quality for human consumption involves a
series of procedures ranging from implementing
control programmes, together with monitoring
and making changes to the mains, in order
to ensure optimisation of customer service,
particularly in connection with compliance of
requirements regarding water pressure, quantity
and quality at all consumption locations.
To ensure that this takes place, Inframoura has
established a Strategic Asset Infrastructure
Management Plan in partnership with the
National Civil Engineering Laboratory (LNEC)
for the Vilamoura area water supply system over
the next ten years.
The planned strategy is to optimise the performance of our services with a view to enhancing
the satisfaction of Vilamoura and Vila Sol customers, in harmony with transversal objectives of
our company.
The action taken and works started in 2014 which will continue into 2015 - include updating
records, fine-tuning of the Asset Infrastructure
Management Plan (GPI), development of the
Water and Power Wastage Control Plan at
the installation premises and supply system,
continuity of the water meter modernisation
programme, substitution of main pipeline valves
and installation of a remote control system for
the flowmeters. Inframoura is therefore investing
in the improvement and modernisation of the
infrastructural network which, due to age, has
been showing some signs of weakness.
After holding a public tender, Inframoura awarded works amounting to about €170,000 to
install flowmeters in the discharge pipelines of
the main water storage tanks of the Vilamoura
supply system. This undertaking, which is almost
completed, includes work on the main pipelines
leading from the storage tanks, the building
of underground enclosures as well as an in-line
residual chlorine analyser.
Additionally, the water storage and distribution
infrastructure components are also being upgraded, targeting the improvement of the structures
of water tanks located at the Terraços do
Pinhal complex and involving an investment of
about €180,000.

REDE DE CIDADES
E VILAS DE
EXCELÊNCIA

NETWORK OF CITIES
AND TOWNS
‘PAR EXCELLENCE’

A bandeira que assinala
a adesão de Vilamoura à
Rede de Cidades e Vilas
de Excelência está
orgulhosamente
hasteada na rotunda
Cupertino de Miranda
desde meados de 2014,
revelando a aposta no
desenvolvimento sustentável que é apanágio
da Inframoura.

The flag that marks Vilamoura’s entry into the
Network of Cities and
Towns Par Excellence
has flown proudly at the
Cupertino de Miranda
roundabout since mid2014, a flag that reveals
the commitment to sustainable development,
one of Inframoura’s
attributes.
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Com esta certificação, lançada pelo Instituto
de Cidades e Vilas com Mobilidade e à qual
já aderiram mais de três dezenas de cidades e
vilas, Vilamoura obtém o reconhecimento do
seu desenvolvimento integrado, harmonioso
e sustentável, posicionando-se, cada vez
mais, como um território de excelência para
residentes e visitantes.

Now that Vilamoura has secured this certification introduced by the Institute of Cities and
Towns with Mobility, which has been obtained
by about thirty localities, this resort town
has achieved recognition for its integrated,
harmonious and sustainable development as well
as becoming increasingly positioned as an ideal
location for both residents and tourists.

O cuidadoso planeamento das acessibilidades no espaço público e da mobilidade sustentável que se reflete na qualidade de vida
da comunidade local é agora partilhado com
uma rede nacional de municípios de Norte a
Sul do continente e da Madeira.

The careful planning of accessibility features
throughout its public areas and sustainable
mobility that all benefit the quality of life
amongst the local community is therefore now
shared with a national network of municipalities
from north to south of mainland Portugal and
Madeira.

A Rede de Cidades e Vilas de Excelência
assume-se como plataforma para a partilha
de casos de sucesso, reduzindo riscos e
maximizando oportunidades em projetos
ao nível das acessibilidades, mobilidade
amigável, regeneração e vitalidade urbana e
do turismo.

The Network of Cities and Towns Par Excellence
acts as a platform for the sharing of success
cases, thus reducing risk factors and maximising
opportunities for projects involving accessibility,
user-friendly mobility, urban regeneration and
vitalisation in addition to tourism.

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
“VILAMOURA INSPIRA”
A mensagem é clara e incontestável e, por isso
mesmo, vai ser facilmente apropriada não só por
todos quantos cá vivem como também pelos que
aqui passam férias ao longo do ano:
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“Vilamoura Inspira” é o mote da nova campanha
de sensibilização de sustentabilidade ambiental
que a Inframoura acaba de lançar no início de
2015.
Já se deve ter deparado com ela na forma de anúncios nos outdoors espalhados por
Vilamoura ou em mensagens na Internet, por exemplo, que transmitem os principais
atributos e valores que diferenciam um destino que é único no país e que tem tanto
para oferecer a quem o visita ou escolheu para viver.
Um território que incentiva a descoberta da dedicação e dos cuidados existentes na
manutenção e na gestão dos espaços e dos serviços, fomentando no público a preocupação pela sua preservação, uma das palavras-chave da nova campanha.
“Vilamoura Inspira” explica, sobretudo aos residentes, como é fácil usufruir da ampla
e estimulante oferta de equipamentos e serviços que aqui podem encontrar – a tal
inspiração –, ao mesmo que os seduz para os benefícios da sua fruição e conservação.
É nesta atitude cívica de quem vive ou visita Vilamoura que reside a sua maior virtude
e a campanha vai evidenciar a audácia que há em cada residente ou visitante apelando
à preservação dos espaços verdes, à recolha dos dejetos caninos ou à separação de
resíduos e sua reciclagem, incentivando o uso da bicicleta, entre outras mensagens
inspiradoras associadas a imagens marcantes.

“VILAMOURA INSPIRES”
AWARENESS CAMPAIGN
The message is clear and indisputable and this
is why it is so appropriate, not only for all those
who already reside here but also for the traditional holidaymakers who come throughout the
year:
“Vilamoura Inspires” is the motto of the new
environmental sustainability awareness
campaign that Inframoura has just launched
in early 2015.
You must have noticed the campaign in the shape of outdoor advertisements spread throughout Vilamoura or in internet messages for example, launched in order to disseminate the
main attributes and values that differentiate this destination that is unique in Portugal and
has so much to offer those who visit or choose it as a place to live.
This is an area where the dedication and care taken with maintaining and managing public
spaces and services is apparent, thus promoting the populace to be concerned with its preservation - one of the key words of this new campaign.
“Vilamoura Inspires” explains, mainly to the residents, how simple it is to benefit from the ample, stimulating availability of several features and services to be found here - that inspiration
- which automatically attracts them to the advantages of their enjoyment and conservation.
It is within this civic approach taken by those who live in or visit Vilamoura that its greatest
virtue lies, and the campaign aims to reveal the audacity that each resident or visitor will have
by encouraging one another to preserve green areas, collect their dogs’ droppings, separate
refuse for recycling and use bicycles, together with paying attention to other inspiring messages accompanied by striking images.
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Vitor Aleixo
Presidente da Câmara Municipal de Loulé
Mayor of Loulé

RUMO AO FUTURO PELO
“PASSEIO DAS DUNAS”
TOWARDS THE FUTURE BY THE
“THE DUNES PROMENADE”

O projeto comummente conhecido por
“Passeio das Dunas”, da responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé, visa a
requalificação urbanística da área situada
entre Quarteira Poente e Vilamoura. É uma
intervenção que tem como finalidade concretizar a ligação entre o largo das Cortes
Reais, em Quarteira, e a entrada da Marina
de Vilamoura.
A intervenção pretende, fundamentalmente, alterar o caráter da zona, promovendo
um local atualmente definido como terra
de ninguém a um espaço com identidade
própria, capaz de afirmar-se por si mesmo
e que pode ser valorizado ao transformar-se
num pólo promotor de fluxos entre as duas
áreas urbanas e as praias que as servem.
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De uma forma integrada, a intervenção
busca a requalificação ambiental daquele
território, quer seja recuperando a estrutura
dunar, quer requalificando a Vala Real e
a sua envolvente imediata. O projeto ora
em execução acautelou as soluções mais
consentâneas com as atuais preocupações
energéticas e ambientais, procurando o
menor dos impactos a longo prazo, através
da utilização de materiais duráveis e de
energias alternativas para o sistema de
iluminação. »

The plan popularly known as the “Dunes
Promenade”, planned by the Loulé Municipal
Council, is aimed at renovating the urban area
between West Quarteira and Vilamoura. The
aim of this plan is to make a connection between the Cortes Reais square in Quarteira and
the entrance to the Vilamoura Marina.
The fundamental idea is to change the character of the location by transforming an area
currently regarded as ‘no-man’s land’ into a
nucleus with its own identity and enhanced
so as to stimulate the flow of people in both
directions between the two urban areas and
their adjoining beaches.
The plan is intended to re-classify the area in
an integrated way in an environmental context
by re-establishing the dune structures as well
as improving the Vala Real and its immediate
surroundings. The project is under way, with
care being taken to ensure that all the solutions decided are in accordance with current
energy and environmental recommendations by
avoiding long-term damage, by using durable
materials and alternative energy means for
public lighting. »

» Posteriormente, numa segunda fase do
projeto, também está previsto um espaço para o futuro mercado, peça urbana
emblemática da vida e da cidade piscatória
de Quarteira.
Depois desta introdução mais técnica e
descritiva da obra, que tem a sua conclusão
prevista já em 2015, importa deixar também
a impressão digital do executivo da Câmara
Municipal de Loulé sobre o projeto.
Efetivamente, ao ter decidido avançar
com esta aposta na requalificação da zona
costeira de Quarteira-Vilamoura, a suposta
separação que dizem existir entre os dois
núcleos populacionais tenderá a esbater-se.
Na verdade, a adoção de políticas bidirecionadas com vista à ligação estreita de quem
vive e veraneia nestes dois espaços litorais
são da maior importância para o Município,
que tem na solidariedade o seu elemento
mais distintivo.
Neste sentido, é convicção do executivo
municipal que esta obra, e a que se lhe
seguirá no tempo, unirá os dois pólos
populacionais por via pedonal à beira-mar,
consolidando assim a política do atual
executivo municipal.
Desta forma, e para o bem de Quarteira
e de Vilamoura, estamos certos de que o
futuro há de escrever o tempo de hoje
lembrando, naturalmente, o passado que
foi.

» There is an area on which a market will be
built later, during the second phase, designed
to be an emblematic urban building worthy of
the fishing town of Quarteira
Following the above technical introduction and
description of the plan which is due for completion in 2015, it would be interesting to have a
few words from the Loulé Municipal Council on
the matter, as follows.
After having decided to go ahead with this
renovation of the Quarteira-Vilamoura coastal
area, the supposed separation which is said
to exist between the two population centres
will tend to diminish. In fact, the adoption of
bi-directional policies with a view to having a
close connection for those who live and spend
holidays in these two seaside towns is of great
importance to the Municipality, the most
distinctive element of which is solidarity.
In this connection, the council executive is
convinced that this project and the one that
will take place thereafter, will unite the two
population areas by a seaside promenade, thus
consolidating the policy of the council executive. Therefore, for the good of both Quarteira
and Vilamoura, we are sure that in the future
there will be mention of today’s times, naturally
with memories of what it was in the past.
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ESPAÇOS
MAIS VERDES
E FUNCIONAIS

GREENER AND
MORE FUNCTIONAL
AREAS

A requalificação dos espaços verdes é uma
missão que nunca tem um fim à vista, porque há sempre mais um recanto para embelezar ou, simplesmente, para beneficiar – ou
não estivéssemos em Vilamoura.

» Por fim, na extremidade sul da zona de intervenção, onde o declive é mais acentuado,
será construída uma paliçada de madeira,
que simultaneamente vai suster e limitar o
terreno.

Por isso, a Inframoura está a intervir no
prolongamento do rock garden existente na
zona lateral da estrada de Quarteira com
acesso ao caminho do Cuco.

The revitalisation of green areas is a task that
seemingly has no end in sight since there is always another spot to embellish or simply improve
- otherwise this would not be Vilamoura.

Esta intervenção vai dar continuidade ao
antigo espaço ajardinado, de forma a obter-se um efeito paisagístico mais harmonioso
e ordenado. Para além da regularização da
linha de água pluvial que aí existe, serão
criadas novas condições de mobilidade com
o prolongamento do passeio em calçada,
concebendo a ligação física, até agora interrompida, com o caminho do Corvo.

Inframoura is therefore working on the extension of the rock garden located alongside the
Quarteira road leading to the Caminho do Cuco.

Outra requalificação paisagística que se
anuncia para o início do ano é a obra do
corredor pedonal de ligação entre a rua
das Amoreiras e a avenida Cerro da Vila.
Atualmente, a zona é composta por dois alinhamentos arbóreos e uma área ajardinada
apenas na extremidade norte, na envolvente da sede da Inframoura, apresentando
um relevo com desníveis ligeiros em toda a
extensão do terreno.
O projeto de intervenção pretende dar
uma nova abordagem estética e funcional a
uma zona de crescente utilização pedonal,
tornando a área mais atrativa do ponto de
vista visual e dando continuidade ao espaço
verde existente. A sua conceção baseou-se
no conceito de linearidade do espaço, com
a transmissão de sensações de equilíbrio e
tranquilidade, conceito já utilizado noutras
intervenções em Vilamoura.
O efeito será obtido tornando o espaço mais plano através da construção de
pequenos patamares, que irão produzir a
diferenciação entre as diversas áreas: zonas
de plantação, zonas de relvado e zonas de
inertes. »

This project will extend the former gardened
area with a view to obtaining a more harmonious and organised landscape look. As well
as improving the existing rainwater course,
better mobility conditions will be established by
extending the cobbled pavement, thus making
a connection with the Caminho do Corvo, a
section which has been interrupted until now.
Another landscaping improvement envisaged
for commencement in early 2015 is work on
the pedestrian pathway to connect Rua das
Amoreiras with Avenida Cerro da Vila. The area
currently comprises two rows of trees and a
gardened area only at the northern end, around
the Inframoura headquarters, and it has several
slopes throughout its entire extension.
The plan is aimed at providing a new aesthetic,
functional approach to this area used increasingly by pedestrians, to make the area visually
more attractive, and linked to the present green
area. Its plan was based on the concept of the
linearity of the area, in order to give sensations
of balance and tranquillity, a concept used in
other Vilamoura gardens.
The desired effect will be obtained by making
the area flatter by making small stepped levels
that will provide differentiation between the
various sub-areas, i.e. for plants, lawns and
inert materials. Finally, at the extreme south of
the area involved, where the slope is steeper, a
wooden soil-sustaining wall will be built.

13

EVENTOS | EVENTS

14

GRANDES
EVENTOS PARA
CELEBRAR
2015
» A grande festa da vela portuguesa já tem
data marcada para regressar ao Campo de
Regatas de Vilamoura – Quarteira: será de
14 a 16 de fevereiro que o Clube Internacional da Marina de Vilamoura (CIMAV),
com o apoio da Inframoura, vai realizar
o 41.º Torneio Internacional de Vela do
Carnaval.

OUTSTANDING
EVENTS TO
CELEBRATE
2015
» Portugal’s largest sailing festival is scheduled
to return to the Vilamoura-Quarteira Regatta Course from 14th-16th February. Organised by CIMAV - the International Marina de
Vilamoura Club and backed by Inframoura,
this will be the 41st International Carnival
Sailing Regatta.

» E nunca é demais lembrar que em junho e
julho de 2016 o Campeonato do Mundo de Optimist trará a Vilamoura perto
de um milhar de pessoas de mais de 60
países, num evento com impacto económico estimado em 1,2 milhões de euros e
cobertura mediática global.

» Another future event worth mentioning in advance is being held in June and July 2016, the
World Optimist Championship which will
attract more than a thousand participants
from over 60 countries, an event estimated
to boost the economy by some 1.2 million
Euros, and which will have worldwide media
coverage.

» Em 2015 Vilamoura será novamente base
logística da Volta ao Algarve em bicicleta
e palco da chegada da última etapa. A
prova que já tem assegurada a inscrição
de alguns dos nomes mais sonantes do
ciclismo mundial e disputar-se-á entre 18
e 22 de Fevereiro.

» In 2015, Vilamoura will also be logistic
headquarters of the Volta do Algarve cycle
race, including the winning post of the final
stage. Some of the best known international
names in current cycling circles have entered
this race which takes place from 18th-22nd
February.

» De 6 a 8 de Março decorrerá a 1ª Eco
Meia Maratona de Vilamoura. Os participantes poderão contar com uma prova
original no seu conceito, no seu percurso
e nos meios utilizados.

» The 1st Eco Half Marathon is being held
from 6th to 8th March. Participants will
be able to experience an original concept,
especially regarding the course and the means
deployed.

» In October, it is the turn of one of the most
» Em Outubro é a vez de um dos torneios
popular European Tour golf tournaments to
de golfe mais populares do European
return to Vilamoura’s Oceânico Victoria CouTour voltar a disputar-se em Vilamoura,
rse, one of Vilamoura’s six layouts, and where
no campo anfitrião de sempre do maior
it has always been staged: the Portugal
evento de golfe disputado no país: o PorMasters.
tugal Masters, que terá lugar no Oceânico
Victoria Course, um dos seis campos de
» Equestrianism will also be a highlight sport
golfe de Vilamoura.
here in 2015. Events with a considerable
» O hipismo será, também, uma modalidade
national and international appeal will take
place throughout the whole year, the main
em grande destaque em 2015. Durante
one being the Vilamoura Atlantic Tour.
todo o ano decorrerão provas de grande
impacto nacional e internacional, das
» In fact, 2015 will be an extremely busy sports
quais se destaca o Vilamoura Atlantic
year for the Loulé council area, and the muniTour.
cipality of the city will be flying the Europe» Aliás, ao longo do ano o desporto vai ter
an City of Sport flag, granted by European
Capitals Cities of Sport Association. Sport
um calendário intenso em Loulé, uma vez
will therefore be king throughout the Loulé
que em 2015 o município vai ostentar a
territory, including Vilamoura, and there will
bandeira de Cidade Europeia do Desporbe a vast programme of sports entertainment
to, atribuída pela Associação das Capitais
with over 800 events, so the whole of Europe
e Cidades Europeias do Desporto. O
will be focused on Loulé, which succeeds
desporto será rei e senhor de terras louPortuguese cities of Guimarães (2013) and
letanas, incluindo Vilamoura, num vasto
Maia (2014).
programa de animação desportiva, com
mais de 800 eventos, que vai colocar toda
a Europa de olhos postos em Loulé, que
sucede a Guimarães (2013) e ao município
da Maia (2014).
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TOWN
MARKET

Vilamoura ganha nova
vida cada vez que há
Mercado da Vila. Em
2015 não vai ser diferente: o primeiro mercado do ano vai chegar
a Vilamoura mesmo
a tempo da Páscoa e
promete animação e
surpresas para os mais
pequenos.

Whenever the Town
Market (Mercado da
Vila) takes place, Vilamoura brightens up.
This will once again be
the case in 2015: the
first such market of the
year will be staged in
Vilamoura in time for
Easter and will offer
entertainment and
surprises, especially
for very young.

Imagem: Vasco Célio

MERCADO
DA VILA
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O evento organizado pela Inframoura está
perfeitamente inserido nos hábitos dos
residentes e já é uma referência de Vilamoura também entre os visitantes, mas nem por
isso vai deixar de surpreender em mais uma
edição especial.
Os quiosques e as bancas de madeira, perfeitamente alinhados e decorados a preceito,
fazem lembrar as feiras de antigamente e
oferecem uma seleção de produtos tradicionais de qualidade.
Não vão faltar produtos regionais tais como
pão caseiro, enchidos, vinho e mel, para além
dos hortícolas, antiguidades, artesanato e
produtos gourmet especialmente escolhidos
para deliciar turistas e residentes em Vilamoura. E, porque é Páscoa, haverá amêndoas
confeitadas e de chocolate e folares ao gosto
de cada visitante, entre outras iguarias da
época.

This event organised by Inframoura is now
firmly established in the habits of local residents and also a Vilamoura hallmark feature
for visitors, but nevertheless this forthcoming
edition will surprise everyone.
The perfectly aligned kiosks and wooden displays will be traditionally decorated to remind
visitors of those fairs of days gone by, offering
a range of typical high quality products.
There will be no lack of regional fare - homemade bread, sausages, wine and honey,
not forgetting fruit and vegetables, antiques,
handicrafts and specially selected gourmet
products to delight both Vilamoura tourists
and residents alike. Being Eastertime, there
will be chocolate-coated almonds and other
confectionery, typical folar sponge cakes and
other mouth-watering seasonal delights to
tempt all and sundry.

FATURA
ELETRÓNICA DA
INFRAMOURA

Ainda não aderiu à
fatura eletrónica?

A Inframoura convida-o a subscrever este
serviço, tendo também a opção de efetuar o
pagamento por débito direto, sem qualquer
custo para si, mas com todo o benefício para
o ambiente.
Ao aderir à Fatura Eletrónica da Inframoura
estará a contribuir para a diminuição do consumo desnecessário de papel e ainda poderá
beneficiar de maior rapidez e comodidade na
receção da documentação relativa à faturação dos seus consumos.
Arquive comodamente no seu computador
e consulte sempre que quiser as suas faturas
em formato digital, com a garantia de que
terão o mesmo valor legal e fiscal da fatura
emitida em papel.
Em 2015, solicite a adesão a mais um serviço
criado pela equipa da Inframoura a pensar
especialmente em si e ajude-nos a proteger o
meio ambiente.

VILAMOURA
RETRATADA
EM LIVRO

COMPUTERISED
INFRAMOURA
INVOICES

Haven’t you arranged
to receive computerised invoices yet?

Inframoura invites you to subscribe to this
service which also provides the option of direct
debit payment, at no extra cost to you, whilst
benefiting the environment.
Using this Inframoura Computerised Invoice
system means you will contribute to a reduction
in unnecessary paper usage as well as benefiting
from faster, convenient receipt of documents
relating to the invoicing of the consumption of
utilities.
You may simply file these invoices in your
computer for digital viewing whenevr required,
ensuring that they will have the same legal and
tax validity as an invoice printed on paper.
Start 2015 by adopting this service feature
developed by the Inframoura team with you in
mind and help us save the environment.

PORTRAYED IN A
BOOK
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“A Cidade das (I)Mobilidades” é um manual
técnico de acessibilidade e mobilidade
para todos que acaba de ser lançado pela
investigadora e presidente do Instituto de
Cidades e Vilas com Mobilidade, plataforma
que gere o projeto Rede de Cidades e Vilas
de Excelência, Paula Teles.
O livro é essencialmente prático e de enorme relevância para quem desenha cidades,
mas além disso propõe um conjunto reflexões sociais e políticas sobre o direito de
todos poderem aceder aos bens que a cidade
deve oferecer.
Neste âmbito, a publicação bilingue atribui
grande destaque à requalificação da baixa de
Vilamoura, zona também conhecida como
“anel dos hotéis”, a que dedica todo um
capítulo. A obra, realizada pela Inframoura,
é apontada pela autora como uma prática de
excelência a nível nacional.
Tanto para aqueles que nunca ouviram falar
de cidades inclusivas, como para os mais
curiosos e participantes ativos da sociedade
civil, “A Cidade das (I)Mobilidades” é um
livro que promete agitar consciências.

“A Cidade das (I)Mobilidades” [The City
of (Im)Mobilities] is a technical manual on
accessibiity and mobility for everyone that was
recently launched by Paula Teles, researcher
and chairwoman of the Portuguese Institute of
Cities and Towns with Mobility, a platform that
produces the Network of Cities and Towns par
Excellence.
The book is basically of a practical nature and is
enormously relevant to those who design cities
but, in addition, it proposes a series of social and
political reflections on the right of everyone to
gain access to the assets a city ought to have
available.
In this connection, the bi-lingual publication
highlights the revitalisation of the Vilamoura
centre, an area also known as the “hotel ring-road”, which fills an entire chapter. That undertaking carried out by Inframoura is mentioned
by the author as an outstanding feature within a
nationwide context.
For both those who have never heard of inclusive
cities and those who are inquisitive and active
participants in civil society, “A Cidade das (I)
Mobilidades” is a book that is expected to move
people’s consciences.
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INFRAESTRUTURAS IMPROVED
VALORIZADAS
INFRASTRUCTURE
Para além da requalificação dos espaços
verdes, a Inframoura tem vindo a desenvolver um conjunto de ações que visam
a melhoria das condições de mobilidade.
Atualmente, está a decorrer um conjunto
de intervenções de reabilitação das infraestruturas rodoviárias sob a sua gestão.
Os trabalhos abrangem eixos viários
em Vilamoura e Vila Sol numa extensão de
aproximadamente três quilómetros.
A estrada de Albufeira, a estrada de
Quarteira, a rua do Clube de Tiro e a rua
da Várzea encontram-se entre os arruamentos objeto das várias intervenções,
representando um investimento na ordem
dos 270 mil euros, adjudicado na sequência
de concurso público. Prevê-se que todas as
obras sejam concluídas ainda no primeiro
trimestre de 2015.

In addition to regenerating the green areas,
Inframoura has been carrying out a range of
operations aimed at improving mobility conditions. A series of works to revitalise roads and
streets is under way under its supervision.
These works involve the main routes in
Vilamoura and Vila Sol totalling about three
kilometres. The Albufeira road, Quarteira
road, Clube de Tiro street and Várzea street
are some of the those that have been included,
an investment of approximately €270,000 for
the works awarded following a public tender.
Completion of these is expected during the first
quarter of 2015.
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