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A empreitada de requalificação 
paisagística da rotunda da Avenida 
Parque das Cidades, à entrada da ci-
dade de Loulé, na ligação para Faro, 
conhecida por “Rotunda do Euro”, 
está em fase de início.
A rotunda, que passará a ser de-
signada de “Rotunda do Barrocal”, 
pretende ser a porta de entrada para 
a zona interior do concelho.
A requalificação desta que é a prin-
cipal rotunda no eixo viário entre 
Faro, capital da região, e a cidade de 
Loulé, irá promover a paisagem e ve-
getação típicas do barrocal algarvio, 
assim como valorizar a localização e 
centralidade do concelho de Loulé.
Esta intervenção pretende "promo-
ver os principais valores naturais 
da região, quer na sua geologia e 
pedologia, quer na sua vegetação", 
explica a autarquia de Loulé em co-
municado.
De acordo com os responsáveis do 
projeto, “tratando-se de uma rotun-
da entre vias com bastante trânsito, 

propõe-se que a conservação do es-
paço ajardinado não seja de grande 
exigência de mão-de-obra perma-
nente, recorrendo a amplos espaços 
de inertes e um ajardinamento com 
espécies pouco exigentes em ma-
nutenção”.

Cidade de Loulé terá “porta de 
entrada” com imagem renovada

A Câmara de Loulé considera que 
“com esta intervenção, a cidade de 
Loulé terá mais uma das suas ‘por-
tas de entrada’ com uma imagem 
renovada, assente na preservação 
ambiental e também na valorização 
dos elementos endógenos, que são 
parte da nossa identidade cultural”.
Deste modo, com um investimento 
total de 52.634 euros e um prazo 
de execução de 90 dias, com este 
projeto do conceituado arquiteto 
paisagista Fernando Pessoa, espe-
ra-se criar um impacte visual a quem 
passa de viatura na rotunda pelo 

“contraste de cores das diversas 
formas de cobertura, até que mais 
tarde a vegetação, ao adquirir maior 
dimensão, imponha também a sua 
presença de forma incisiva”.
De salientar, que o arquiteto Fer-
nando Pessoa, em parceria com o 
arquiteto João Marum, projetaram 
recentemente o Percurso Eco Botâ-
nico Manuel Gomes Guerreiro, que 
será brevemente inaugurado na 
aldeia de Querença, em pleno bar-
rocal algarvio. Este projeto conjunto 
da Câmara de Loulé e da Fundação 
Manuel Viegas Guerreiro decorre de 
uma candidatura ao programa de 
financiamento CRESC Algarve 2020, 
e permitirá criar o primeiro jardim 
botânico na região. Pretende-se 
assimconstituir um núcleo repre-
sentativo da flora mediterrânica da 
sub-região do barrocal algarvio e 
homenagear o ilustre “filho da ter-
ra”, Gomes Guerreiro (1919-2000), 
assinalando o centenário do seu 
nascimento.

Rotunda em Loulé celebra paisagem  
e vegetação do barrocal algarvio

  A “Rotunda do Barrocal” representa um investimento total de 52.634 euros 
e será executada em 90 dias
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Fuza Flowz lançam primeiro álbum  
com “Raízes” na Fuseta
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AS INICIATIVAS IRÃO DECORRER RESPEITANDO TODAS AS NORMAS, 

REGRAS E RECOMENDAÇÕES DA DGS.

* CASO A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS   

   PERMITA O HORÁRIO SERÁ ALARGADO PARA AS 24H00.

ARTESANATO
HANDICRAFT

GASTRONOMIA
STREET FOOD

20
20

JARDIM FILIPE JONAS
19 H30- 23 H00* TODOS OS DIAS

EVERY DAY

1 JULHO A
JULY 13 SETEMBRO

SEPTEMBER

ORGANIZAÇÃO APOIO
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