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Historial 
 
 

Constituição - Factos relevantes 
 

O Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense é uma coletividade sem fins lucrativos, de 
direito privado, vocacionado desde a sua origem para o desenvolvimento de atividades Recreativas 
e Culturais.  

A Instituição foi fundada em 02 de janeiro de 1937, com a designação de Sociedade 
Recreativa Quarteirense, com a primeira sede na Rua Sacadura Cabral, com a finalidade de 
promover jogos sociais entre sócios, como o dominó e jogos de cartas, realizados sempre à noite 
com candeeiros a petróleo. A Sociedade foi fundada por 20 sócios.  

Em 1940 a Sociedade mudou-se para a Rua Vasco da Gama. Com este espaço foi possível 
alargar as atividades sociais. A partir desta data foi adquirido um bilhar e passaram-se a realizar 
bailes e récitas.  

Em 1955 a sede passou para o primeiro andar do mesmo prédio com entrada pela Rua 
Conde Azambuja. 

A Sociedade durante vários anos participou no corso do Carnaval, chegando a ser premiada  
algumas vezes pelo melhor carro alegórico do desfile.  

Em 1971  ocorreu a  alteração de Sociedade Recreativa Quarteirense para Clube Desportivo 
e Recreativo Quarteirense e no âmbito desportivo o Clube desenvolveu várias modalidades: 
futebol, atletismo, judo, danças de salão, pesca desportiva, aeróbica, BTT e petanca. Em quase 
todas as modalidades teve vários êxitos de que se pode orgulhar, com títulos  regionais e 
internacionais, com  atletas que representaram seleções nacionais e teve várias equipas desde 
seniores a escolas que, ao longo dos anos, se consagraram campeãs do Algarve.  

Em 2017 a sede do CDR Quarteirense volta a mudar-se para a Rua da Abelheira, Edifício 
Império, Loja G para ter mais espaço, pois iniciou uma nova modalidade, o Boxe, que ,em 2017 
entrou em competição com 2 atletas federados em MMA, tendo obtido o 1º prémio, e em 2018 
entrou em mais duas competições onde obteve o 1º e o 2º lugares.  

No início de 2021, o Clube mudou a sua sede social para a Rua Patrão Lopes, nº 33-A, 8125-
241 Quarteira, para criar melhores condições de apoio ao desenvolvimento das suas atividades, 
tendo procedido a várias remodelações nesse espaço.  Criou um escritório onde funciona a 
secretaria do Clube, remodelou a Sala de Convívio direcionada para os sócios, criou o Espaço 
Multiusos do CDR Quarteirense com 220m2, que cobriu e pavimentou, onde se pretende 
desenvolver diversas atividades desportivas, nomeadamente, o Teqball, o treino personalizado 
para aperfeiçoamento da técnica individual de atletas, a ginástica, bem como atividades 
recreativas, tais como  a dança e bailes de convívio direcionados para a comunidade. 

A nível desportivo o CDR Quarteirense participou com frequência nos campeonatos 
nacionais da 2ª e 3ª divisões durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 e 2000. 

Atualmente o Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense conta com cerca de 311 atletas 
federados e 30 atletas não federados nas diferentes modalidades e 1455 associados. 
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Distinções honoríficas 

 
 Em 1996 
 Agraciado com a Medalha Municipal de Mérito Grau Prata pela Camara Municipal de 
 Loulé. 

 
 Em 2018 

Reconhecido com o prémio "Cidadão Mérito da Freguesia" atribuído pela  Junta de Freguesia 
de Quarteira. 
 

 Em 2020 
 Reconhecido como Entidade Formadora Certificada com 3 Estrelas pela Federação 
 Portuguesa de Futebol (FPF). 
 

  Em 2020 
Na Cerimónia da Bandeira da Ética | Algarve 2020, recebeu do IPDJ o selo digital da 
Bandeira da Ética no âmbito do Programa Nacional para a Ética no Desporto (PNED), pelas 
ações de sensibilização implementadas visando a promoção dos valores e ética no desporto. 
 

 Em 2021 
O Clube Desportivo Recreativo Quarteirense renovou a certificação como Entidade 
Formadora Certificada com 3 Estrelas atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF). 
 
 

Próximas metas 
 

 Em 2022 
O Clube Desportivo Recreativo Quarteirense iniciou o processo de candidatura ao Estatuto 
de Utilidade Publica através da Secretária-geral da Presidência do Conselho de Ministros. 
 

 Em 2022 
O Clube Desportivo Recreativo Quarteirense continua a melhorar a sua candidatura anual 
no processo de certificação como Entidade Formadora Certificada pela Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) com vista à manutenção e melhoria da sua certificação. 
 

 Em 2022 
O Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense está a desenvolver a sua candidatura para 
obtenção da Bandeira da Ética no âmbito do Programa Nacional para a Ética no Desporto 
(PNED) do IPDJ, através de várias iniciativas e ações de sensibilização implementadas junto 
da comunidade desportiva visando a promoção dos valores e ética no desporto. 


