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Inauguração do skate 
parque de Loulé
É inaugurado no dia 25 de abtil, pelas 15h00, o 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.

Economia 
social em 
Vila do Bispo 
O Município de Vila do Bis-
po com o apoio técnico da 
Índice Consultores promo-
ve o workshop «Os Desa-
fios Estratégicos da Econo-
mia Social para o Período 
2014-2020», no próximo 
dia 7 maio, pelas 14h00, no 
auditório do Centro Cultu-
ral.

Este workshop aborda-
rá temas como «Os Desa-
fios da Internacionalização 
e Penetração em Novos 
Mercados», «Diversifica-
ção e Eficiência Energética 
como meio para Redução 
de Custos», «Os Desafios 
das IPSS para o período 
2014-2020» (Orientações 
da Segurança Social para a 
Gestão da Sustentabilida-
de e Manuais da Gestão da 
Qualidade), «Instrumen-
tos de Financiamento de 
Apoio à Competitividade». 
Haverá também um perío-
do de perguntas e respos-
tas.

Esta iniciativa para 
além de ser dirigida às em-
presas é aberta à participa-
ção do público em geral.

Para além da cerimónia oficial, neste 
momento inaugural está previsto um 
momento de animação, com demons-
trações do Radical Skate Clube de Lis-
boa, com skaters campeões nacionais, 
bem como de skaters locais. A Casa da 
Cultura de Loulé inicia neste dia as ativi-
dades da sua secção de skate – Impacto. 

Esta iniciativa integra-se na progra-
mação de «Loulé Cidade Europeia do 
Desporto 2015».

Localizado num terreno a norte 
contíguo ao Parque, entre este e a Circu-
lar, onde em tempos se localizou o Bair-
ro de Santa Luzia, o equipamento está 

instalado num terreno de 18000m2 e 
inclui um skate parque semicircular 
com três plataformas de saída radiais 
que se encaixam nos taludes existentes 
e uma bowl. 

Este será mais um equipamento ao 
dispor da população, direcionado so-
bretudo para os mais jovens que cada 
vez mais se dedicam às atividades ra-
dicais, pretendendo ser também, nessa 
medida, um ponto de encontro e de con-
vívio e um polo de atração de pratican-
tes desta modalidade à cidade de Loulé. 
O investimento desta empreitada foi de 
cerca de 130 mil euros.
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