
Cinco dias de iniciativas na «Semana do 
Projeto Querença»  
 

 

A «Semana do Projeto Querença» vai decorrer entre 23 e 27 de maio, com 
um programa dedicado a áreas temáticas como ambiente e gestão, onde 
serão promovidas iniciativas de caráter social e empresarial ligadas à 
iniciativa.  
 
Recorde-se, durante os últimos nove meses, uma equipa de jovens 
licenciados da Universidade do Algarve residiu em Querença, freguesia do 
concelho de Loulé, para aí desenvolver projetos inovadores, criativos e, 
sobretudo, sustentáveis, em torno dos recursos endógenos.  
 
A manhã do dia 23 de maio está reservada para um contato direto com 
algumas das pessoas que estiveram envolvidas no projeto. Durante a 
tarde, decorre a visita do secretário de Estado Adjunto da Economia e 
Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques.  
 
No dia seguinte, Maria Manuel Valagão, autora do livro «Natureza, 
Gastronomia e Lazer», premiado em 2010 pela Academia Internacional de 
Gastronomia, abordará a importância das plantas silvestres alimentares e a 
sua utilização na gastronomia, que posteriormente será posto em prática 
pela Associação Slowfood Algarve e pelo restaurante Perdição.  
 
Dia 25, decorre, às 18:00 horas, uma bolsa de contactos para empresas da 
região do Algarve, de forma a conheceram as novas iniciativas que estão a 
surgir do «Projeto Querença». Mais tarde, ocorre um momento de 
descontração ao ar livre com música e observação de astros, no largo da 
Fundação Manuel Viegas Guerreiro.  
 
Na manhã de sábado, 26, terá lugar a 3.ª edição do Dia Ativo, com a 
possibilidade de participação em várias atividades desportivas por apenas 
1 euro. No mesmo dia, às 16:30, a companhia Ao Luar Teatro apresenta a 
sua peça «Três Contos», com entrada gratuita, e pelas 21:00 terá lugar o 
Baile das Flores da responsabilidade da banda Bateopé.  
 
A semana será encerrada, na manhã de domingo, 27, com a realização da 
8.ª edição do Mercado de Querença, dedicada às flores. A animação 
cultural estará a cargo do Rancho Folclórico da Tôr.  
 
O evento inclui várias atividades, como um workshop dedicado à «Pintura 
em tecido», uma atividade de educação ambiental para crianças até aos 12 
anos, «Flora procura-se» e um workshop sobre «Flores comestíveis», com 
o objetivo de facilitar a identificação, cultivo, colheita e preparação de flores 
comestíveis e instruir os inscritos sobre o seu valor nutritivo e a sua 
utilização na gastronomia.  




