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loulé, 
cidade europeia 
do desporto 

É hoje um dado adquirido que a lógica da competitividade, 
da globalização e das pressões sociais e demográficas a que 
as cidades estão sujeitas exigem destas novas atitudes, novas 
estratégias e até um novo posicionamento no que respeita à 
atracção, à dinâmica e à permanência de áreas de actividade 
que podem estar na base da sua prosperidade. 

E se Loulé está a fazer um caminho firme e decidido 
transformando-se numa ‘Cidade de Mercados’, tal não 
invalida que se venha igualmente a afirmar no acolhimento a 
outras áreas e iniciativas que sejam, também elas, factores de 
promoção do seu potencial humano e de natureza.

Neste alinhamento, encontra Loulé um espaço em rede de 
geometria variável e uma oportunidade na disciplina do 
desporto, na prática desportiva, na promoção da saúde e, 
muito em concreto, na sua candidatura a Cidade Europeia de 
Desporto em 2015.

Loulé mobiliza-se, assim, para dar expressão a um 
território que se define não só pela excelência dos seus 
equipamentos mas, fundamentalmente, por uma peculiar 
complementaridade assente num trinómio geonatural que 
começa num litoral inconfundível e que atravessa uma linha 
de barrocal para repousar na serra do Caldeirão.  

Esta visão enquadradora de um território que sustenta 
e persegue uma qualidade de vida para todos os seus 
habitantes, decide agora apostar no desporto. E fá-lo 
consciente de que este é um desiderato que também une a 
comunidade naquilo que é a sua tessitura orgânica, reunindo 
mais de uma centena de clubes, associações e grupos 
desportivos que se dinamizam em múltiplas modalidades, e 
que a torna no paradigma de uma capital que, ainda não o 
sendo, pretende a tal ascender com a presente candidatura.

Das piscinas municipais, aos pavilhões desportivos, dos campos 

de golfe aos de ténis e aos relvados, até aos serviços a eles 
associados, dispersos pelas diversas freguesias do concelho, 
todos se preparam, da melhor forma e com a qualidade 
requerida, para acolher aqueles que, jovens ou seniores, pelo 
desejo de participação irão dar vida, cor e beleza a uma cidade 
que procura, nos grandes eventos desportivos, alcandorar-se a 
um patamar que rompe com os seus limites físicos.

Num diálogo permanente entre tradição e inovação, o 
concelho de Loulé muito tem para oferecer. Envolto num 
turismo de grande qualidade, de que claramente se destacam 
as várias unidades hoteleiras de luxo, ensaia agora os 
primeiros passos no turismo criativo, determinante para a 
economia local.

Aliás Turismo e Desporto envolvendo várias parcerias 
desportivas, em particular as firmadas com agentes privados, 
tem-se constituído como um elemento decisivo e atractivo 
para o concelho, a que se alia uma programação cultural de 
referência – Festival MED, Noite Branca, Festa Carnavalesca, 
entre outras – que nos garantem uma identidade feita de um 
trabalho colectivo de um amor à Terra que os louletanos tão 
bem sabem cultivar.

Mas sem nunca olvidar que, por detrás de todas estas 
realidades, emerge uma política municipal de promoção da 
saúde que procura, através de programas de bem-estar e 
saúde como o de ‘Seniores em Movimento’ e ‘Escolas e Saúde’ 
ou das actividades dos Centros de Marcha e Corrida, propiciar 
hábitos de actividade física a toda a população.

Desta forma, com o Estatuto de Cidade Europeia do Desporto 
2015, Loulé dá mais um passo naquilo que é uma visão e uma 
estratégia claramente definida e assumida para se transformar 
numa cidade de referência.

VITOR ALEIXO 
Presidente da Câmara Municipal de Loulé
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loulé 2015 
cidade europeia 
do desporto

É com grande honra e orgulho que, na qualidade de 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude, expresso o 
meu empenho pessoal e declaro o apoio institucional do 
Governo de Portugal à candidatura de Loulé a “Cidade 
Europeia do Desporto”. 

Depois da cidade de Guimarães 2013 e da Maia em 2014, é 
agora a vez de Loulé se candidatar a este título atribuído pela 
ACES Europe – Associação das Capitais e Cidades Europeias 
do Desporto para o Ano de 2015, um projeto inovador e que 
pretende democratizar e promover a prática desportiva em 
geral e nos meios urbanos em particular.

O investimento tem sido estratégico, quer em infraestruturas, 
cultura e ciência, no turismo mas, também, no sector do 
Desporto.

O Desporto é uma boa imagem do desenvolvimento 

transversal desta localidade. Loulé caracteriza-se pelo seu 
dinamismo e ecletismo desportivo, alicerçado numa rede 
associativa forte e participada.

Falar de Desporto em Loulé é falar de grandes eventos 
desportivos, nacionais e internacionais, sem esquecer o 
Desporto Popular e os valores educativos que este encerra, 
numa política de fomento desportivo norteado pelos ideais 
olímpicos de Pierre de Coubertin.

É notório o esforço das autoridades locais em conjugar a 
acessibilidade às infraestruturas desportivas como elemento 
relevante na coesão social.

Por este conjunto de razões aqui declaro o meu empenho 
pessoal e o forte apoio do nosso Governo à candidatura de 
Loulé ao título de Capital Europeia do Desporto 2015.

EMíDIO gUERREIRO 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude
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razões da 
candidatura

Loulé é o maior município algarvio, com um vasto território 
(760 km2) que se estende da serra até ao mar.

O eclectismo desportivo é desde há muito uma marca 
distintiva, praticam-se no Concelho  de Loulé mais de 109 
modalidades, distribuídas por 57 clubes e associações, 
envolvendo diariamente cerca de 8000 atletas. 

O Concelho e em particular a Cidade de Loulé têm forte 
tradição ao nível do Ciclismo, o Louletano Desportos Clubes, 
o maior clube do Concelho, alcançou várias proezas a nível 
nacional em tempos não muito longínquos, hoje a grande 
aposta passa pela formação, aí o Clube de BTT Terra de Loulé 
destaca-se sendo o maior a nível nacional e das maiores 
escolas de BTT da Europa.

O Município de Loulé é aquele que maior número de campos 
de Golfe(13) apresenta no Algarve, tendo sido distinguido 
como o melhor destino turístico de Golfe na Europa. 

A faixa litoral do Concelho, cerca de 13 Km, facilita a prática 
das actividades náuticas que são igualmente importantes, 
nestas o CIMAV – Clube Internacional da Marina de 
Vilamoura, na prática da Vela assume a maior relevância, à 
qual se juntam outras modalidades como o Surf e o, mais 
recente, Kitesurf que começa a ganhar adeptos, valorizando 
as excelentes condições naturais e atmosféricas. 

O Râguebi, o Basquetebol e o Hóquei em Patins são 
modalidades que têm adquirido também um estatuto 
importante, não só pelo número de praticantes mas, também, 
porque projectam o nome do Concelho de Loulé através 
das suas conquistas e da formação de campeões nacionais e 
internacionais.

Num Concelho onde o Futebol assume o papel de liderança no 
número de praticantes, equipamentos e Clubes, a diversidade 
reina.

Da Ginástica à Natação, do Hipismo à Columbofilia, do Triatlo 
ao Andebol, do BMX ao Motocross, das Artes Marciais aos 

HUgO NUNES      JOAQUIM gUERREIRO
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé   Vereador da Câmara Municipal de Loulé (2009-2013)     
     

Desportos Radicais, do Ténis ao Futsal, dos Carrinhos de 
Rolamentos ao  Supino, do Atletismo à Marcha, da Malha 
na Lage à Petanca, largos milhares de cidadãos concretizam 
e conciliam o Desporto para Todos com as mais elevadas 
distinções competitivas nacionais e internacionais.

A Câmara Municipal assume o papel de principal entidade 
dinamizadora do Desporto no Concelho, apoiando 
financeiramente os clubes, celebrando contratos-programa, 
anualmente, mas principalmente pela construção e 
disponibilização de modernas infra-estruturas que propiciam 
a praticantes e espectadores as melhores condições, cujos 
exemplos máximos são o Complexo de Piscinas de Quarteira e 
o Estádio do Algarve, construído para o EURO 2004.

Sendo um Concelho em que as actividades turísticas são a base 
da Economia Local, a Autarquia e alguns parceiros privados 
têm feito um a aposta forte na complementaridade entre o 
Desporto e o Turismo, combinando as unidades hoteleiras 
de referência internacional (Quinta do Lago, Vale do Lobo, 
Vilamoura) com a diversidade e quantidade de infra-estruturas 
desportivas, aliança valorizada pelo clima ameno, pelo 
património histórico, pela programação cultural de referência 
(Festival MED, Carnaval, Santos Populares, Festival de Jazz ou 
Noite Branca) e pelas mais genuínas e populares tradições que 
se mantêm em algumas localidades do Concelho .

Por tudo isto, o Concelho de Loulé é palco dos mais mediáticos 
eventos desportivos do Algarve: Vodafone Rally de Portugal; 
Portugal Masters em Golfe, Volta ao Algarve em Bicicleta, 
Taça da Europa de Triatlo, Atlantic CUP em futebol feminino, 
eventos difundidos para todo o mundo, aos quais se juntam 
outros como o Loulé World Cup de Trampolins e o Atlantic 
Tour em Hipismo que reúne mais de 700 cavalos e cavaleiros 
de cerca de 3 dezenas de países.

Razões de sobra para fazer de Loulé Cidade Europeia do 
Desporto, antes e depois de 2015.
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o que somos
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ENQUADRAMENTO gEOgRÁFICO
Localizada em pleno coração do Algarve, distrito de Faro, a 
cidade de Loulé é sede do maior e mais populoso Município 
da região, que se distribui por 9 freguesias e é constituído 
por quatro zonas com características distintas: a Serra, a Beira 
Serra, o Barrocal e o Litoral.
O Município, com 765,12 km² de área, é limitado a Norte pelo 
município de Almodôvar, a Leste por Alcoutim, Tavira e São 
Brás de Alportel, a Sueste por Faro, a Sudoeste por Albufeira, 
a Oeste por Silves e a Sul tem litoral no Oceano Atlântico, com 
uma faixa costeira de 13,5km.
Com excelentes acessibilidades, a poucos quilómetros da 
Via do Infante, A2 ou Aeroporto Internacional de Faro, o 
Concelho de Loulé está dotado de uma rede viária moderna.
O clima é ameno ao longo de todo o ano, o que torna o 
Concelho de Loulé, e o Algarve de forma geral, numa das 
regiões que mais turistas atrai em toda a Europa

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
Com a chegada dos Muçulmanos, no século VIII, nasce a 
urbe medieval que virá a gerar a cidade histórica atual. Al-
’Ulya’ (Loulé) é-nos descrita, pela primeira vez, nas vésperas 
da Reconquista Cristã, nas crónicas árabes de Ibne Saíde e 
Abd Aluhaid como sendo, uma pequena Almedina (Cidade) 
fortificada e próspera, pertencendo ao Reino de Niebla, sob o 
comando do Taifa Ibne Mafom.
Esta descrição não deixa de ser relevante apesar dos cronistas, 
na alusão à Al-’Ulya’ , se terem preocupado em focar aspetos 
do estatuto urbano e valor estratégico da Almedina, omitindo 
por completo qualquer tipo de menção sobre o traçado 
urbano e arquitetónico.
A segunda metade do século XII e princípios do século XIII foi 
uma época marcada por grande instabilidade política e militar 
no mundo islâmico, com dissensões internas que se refletem 
em todo o Garb Andaluz, assistindo-se a um movimento 
generalizado de construções militares. É bem possível que 

Al-’Ulya’ tenha sido fortificada durante este período.
Do primitivo Castelo Almorávida/Almóada resta, praticamente 
intacta, a torre albarrã em taipa (Torre da Vela) situada na 
antiga Rua da Corredora (atual Rua Engº Duarte Pacheco). 
Em 1249, D. Afonso III auxiliado por D. Paio Peres Correia, 
Cavaleiro e Mestre da Ordem de Santiago, conquista o Castelo 
de Loulé aos “mouros” fazendo a sua integração plena na 
Coroa Portuguesa, no momento em que concede o primeiro 
Foral à “Vila” em 1266. 
O segundo Foral foi aos “mouros forros”, em 1269, que 
tinham sido remetidos para o arrabalde a sul da “Porta de 
Faro”, dando origem ao bairro da Mouraria no qual persistem, 
ainda hoje, ruelas estreitas e tortuosas e topónimos medievais 
como Rua da Mouraria e Rua dos Oleiros.
O efeito da Reconquista Cristã, em termos imediatos, revelou-
se negativo para a economia da região, pois terminou com o 
ciclo do comércio com o norte de África e a Andaluzia.
Em 1291, tentando inverter esta tendência, D. Dinis ordenou 
que se fizesse uma feira na Vila de Loulé, única em todo o 
Algarve, com a duração de 15 dias, no mês de setembro.
Esta feira realizava-se no Rossio, frente à Horta D’El Rei, junto 
à “Porta de Silves”. Este novo modelo de economia de base 
agrícola, submetido a um sistema de trocas a nível regional, 
não foi suficiente para que a região suprimisse o isolamento e 
a estagnação que se prolongariam até aos finais do século XIV.
O ambiente desolador em que Loulé se encontrava está 
expresso nas Atas de Vereação de 1385, pela voz do 
Camareiro-Mor João Afonso, segundo o qual a Vila estava 
bastante despovoada, o seu Castelo estava ermo de muralhas 
e no seu interior existiam bastantes pardieiros. Para minorar 
a situação, D. João I incentiva, com privilégios especiais, a 
população residente no termo da Vila a habitar o interior da 
Cerca e doa o pardieiro, em frente à Igreja de S. Clemente, 
para construção de um adro.
Ainda segundo as referidas Atas, corria no Concelho a notícia 
de que o Rei de Castela se preparava para entrar em Portugal. 
Para precaver um eventual ataque, a Vereação decidiu reparar 
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a Torre que encimava a “Porta de Faro” e levantar as muralhas 
e ameias do flanco sul do recinto amuralhado.
Esta área foi, até ao séc. XVI, e por razões de defesa e 
de acessibilidade, o principal espaço urbanístico e via de 
penetração ao interior da Vila. Do Largo da Matriz partia um 
conjunto de artérias - Rua Martim Farto, Rua da Cadeia e Rua 
da Matriz - que faziam a ligação aos diferentes equipamentos 
e espaços públicos da urbe, Alcaidaria, edifício da Vereação, 
Cadeia e Portas do Castelo.
No período dos “Descobrimentos e Expansão Marítima”, a 
região do Algarve, nomeadamente Loulé, inicia um novo 
ciclo de crescimento económico. A atividade comercial é 
reanimada.
No contexto regional, Loulé ocupa um lugar de destaque no 
plano da exportação do vinho, do azeite, dos frutos secos, do 
artesanato, do sal e do peixe. Esta prosperidade permitiu que 
se realizassem importantes obras de recuperação dos espaços 
públicos e a construção de novos equipamentos. Em 1400, 
a nascente e fora de portas, construía-se a Igreja de Nossa 
Senhora dos Pobres.
Em 1422, as muralhas do Castelo são reedificadas por D. 
Henrique de Meneses, 1º Conde de Loulé. Em 1471, a antiga 
albergaria é transformada, por ordem de D. Afonso V, no 
primeiro Hospital do Algarve, para socorrer os soldados 
feridos que regressavam das campanhas de Tânger.
A norte e também fora de muros, estruturam-se espaços 
habitacionais organizados entre as ruas do Poço, a Travessa 
do Outeiro, a Rua da Laranjeira e a Rua do Alto de São 
Domingos, onde a Visitação da Ordem de Santiago de 1565 
refere ter existido a Ermida de São Domingos.
Finalmente e a poente, era construída a Ermida de São 
Sebastião e, a menos de meia légua do centro urbano e ao 
cimo do outeiro, erguia-se a Ermida de Nossa Senhora da 
Piedade.
Desde os finais do século XVI a meados do séc. XVII, o Reino 
vive, contudo, a perda da Independência no palco de Alcácer 
Quibir. 
Na região, e particularmente na Vila de Loulé, a segurança 
das populações encontrava-se bastante ameaçada em virtude 
dos ataques redobrados que os “mouros” faziam à costa. 
Alexandre Massay, no levantamento que fez do Castelo de 
Loulé entre 1617-1618, a pedido de D. João de Castro, na 
altura governador do Algarve, refere que a maior parte dos 
muros em taipa se encontram danificados e caídos.
A partir de 1620, a vitalidade económica do Algarve começa 

a decrescer, a população estagna e a instabilidade política 
persiste, contribuindo para o efeito a pirataria berbere.
A expansão urbana de Loulé, no séc. XVII, foi afetada pelo 
período de recessão que a região e o País viviam, embora 
se tenha verificado um ligeiro acréscimo de construções 
e equipamentos religiosos. A nascente, fora de Portas, 
construiu-se, em 1600, a Igreja das Portas do Céu. Em três 
das cinco Portas do Castelo, da “Vila”, de “Faro” e do “Sol”, 
ergueram-se três ermidas: de Nossa Senhora da Conceição, 
Nossa Senhora do Pilar e de Nossa Senhora do Carmo.
No interior da Cerca adossado às muralhas construiu-se a 
Igreja do Espírito Santo, recuperou-se e ampliou-se, em 1693, 
o edifício anexo para o Convento das Freiras de Nossa Senhora 
da Conceição.
A poente e no termo da Vila, D. Francisco Barreto, II Bispo do 
Algarve, lançava a 1ª Pedra do Convento de Santo António, 
em 1675.
Após a Restauração, o Castelo perde gradualmente o valor 
defensivo. No entanto, as áreas adossadas às muralhas, tanto 
no interior como no exterior, não se libertam ainda para novas 
construções.
Na primeira metade do século XVIII, durante o reinado de D. 
João V, Portugal viveu um clima de prosperidade económica 
sustentado pelo ouro do Brasil. Neste contexto e aproveitando 
a atividade artística e cultural inserida no espírito do Barroco, 
o interior das Igrejas e Capelas da Vila são enriquecidas e 
valorizadas com excelentes retábulos em talha dourada e 
em azulejaria, obras que foram executadas pelos melhores 
artífices da região e fábricas do País.
Mas o desenvolvimento urbanístico deste período é marcado 
por um conjunto de construções civis sem significado 
arquitetónico, que aproximam as áreas habitacionais 
marginais ao núcleo antigo, nomeadamente a oeste da Cerca 
do Convento da Graça, a sul na antiga Corredoura, a nascente 
do antigo Largo dos Inocentes e da antiga Rua da Carreira e a 
norte da Rua da Praça e da Rua da Laranjeira.
O terramoto de 1755 destruiu grande parte da Vila. As torres 
do Castelo partiram-se, as muralhas desmoronaram-se, a Igreja 
do Convento da Graça caiu, o Convento do Espírito Santo e a 
Igreja Matriz sofreram graves rombos, as edificações civis que 
não ruíram ficaram inabitáveis e o edifício da Câmara ficou de 
tal forma arruinado que as sessões passaram a ser realizadas 
numa pequena casa na Rua Ancha passando, depois, a ter 
lugar num edifício ao fundo da Praça.
Após a reconstrução da Vila começaram a surgir, em vários 
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pontos da malha urbana, residências apalaçadas, já com certas 
comodidades pertencentes à burguesia local.
Entre os principais edifícios, destacam-se o palacete 
abrasonado, ao cimo da Rua de Portugal, da família Gama 
Lobos (1775), o solar, ao fundo da Rua Ancha, da família 
Barros e Aragões (onde os franceses estiveram aquartelados 
até à sua expulsão em 1808), o solar da Rua de Santo António, 
da família dos Palermos e o solar dos Silveiras situado no alto 
da Praça.
Estas artérias passam, agora, a ser as áreas residenciais 
socialmente mais importantes da Vila. No 1º quartel do 
séc. XIX, a instabilidade política gerada pelas invasões 
napoleónicas, a partida da Corte para o Brasil e as lutas 
liberais, que ainda se arrastaram por alguns anos, provocaram 
uma crise na economia e, em consequência, veio a verificar-se 
um abrandamento no panorama da arquitetura e urbanismo 
da Vila.
Para fazer face aos encargos financeiros do Estado e 
consolidar o crédito público, o então Ministro da Fazenda, 
Mouzinho da Silveira decreta a venda dos bens nacionais e a 
expropriação dos bens conventuais.
É assim que, na sequência destas reformas, o Convento do 
Espírito Santo, encerrado em 1836, é ocupado pela Câmara 
Municipal e Tribunal Judicial, a igreja conventual é desativada 
e transformada em Teatro e as áreas adossadas às velhas 
muralhas do Castelo de Loulé são loteadas e ocupadas para 
fins residenciais e comerciais.
No entanto, a maior transformação operada no plano 
urbanístico deu-se em 1873, com a abertura da Av. Marçal 
Pacheco, que permitiu ligar o setor nascente ao setor poente 
da Vila através da Rua da Praça (atual Av. Praça da República); 
demoliu-se, então, a Ermida do Carmo e parte da muralha a 
ela adossada.
A Rua da Praça era, já, não só o eixo principal da circulação 
mas o espaço mais importante da prática social, económica 
e cultural. Em 1885 passa a simbolizar, também, o principal 
espaço político em virtude do Paço Municipal ter sido 
transferido para o edifício onde, ainda hoje, se encontra.
Até ao final do séc. XIX, a vila expande-se para poente, 
iniciando-se a urbanização da Quinta do Olival de S. Francisco, 
área que se veio a integrar na jovem Freguesia de S. Sebastião, 
criada por decreto régio em 1890, a partir da divisão da 
secular Freguesia de S. Clemente.
Este novo espaço foi concebido segundo um desenho urbano 
“moderno” de características reticuladas, ruas desenhadas 

a partir de caminhos existentes formando quarteirões 
retangulares e espaços públicos nas suas interceções com 
forma triangular. No plano da arquitetura não se produziu 
mais do que edifícios de corrente vernácula, típicos da região, 
que refletiam com coerência o tecido social que os compunha. 
É importante salientar que o aumento demográfico e 
urbanístico, que ocorre neste período, está associado ao 
fenómeno da industrialização que acabou por atrair a Loulé a 
população das freguesias do interior do Concelho e fora deste, 
para trabalharem em pequenas unidades fabris artesanais que 
entretanto aqui se vieram instalar.
A par deste processo, registou-se a evolução dos transportes, 
a construção da linha férrea no Algarve, em 1887, e o 
desenvolvimento das vias de comunicação, que contribuíram 
no seu conjunto para a profunda mudança no modo de 
viver da população. No entanto, algumas infraestruturas e 
equipamentos básicos só no decorrer do século XX é que 
passaram a ser equacionados de forma prioritária.
Antes mesmo da instauração da 1ª República foi construído 
o Mercado Municipal (1904-1907), projeto do arquiteto 
Mota Gomes , um dos edifícios mais notáveis da arquitetura 
contemporânea local. Esta obra veio alterar substancialmente 
o desenho urbano da área central da vila, provocando o 
derrube considerável da muralha do castelo, assim como 
alguns edifícios de melhor qualidade aí existentes. Contudo, a 
obra de maior alcance urbanístico foi realizada em 1918 com a 
abertura da Avenida José da Costa Mealha, onde a burguesia 
endinheirada de então aproveitou para construir alguns dos 
mais belos exemplares da arquitetura civil deste século.
Até à implantação do Estado Novo registam-se algumas obras 
importantes em prol da modernização do espaço urbano, 
das quais se destacam a iluminação elétrica, em 1916, em 
substituição da iluminação a petróleo, e a construção do 
cemitério no Sítio da Costa, em 1918. Data desse período o 
início do abastecimento público de água ao centro urbano da 
vila.
Durante o regime saído do golpe militar de 28 de maio de 
1926 até abril de 1974, o crescimento de Loulé processa-se de 
forma moderada: são urbanizadas as transversais na Avenida 
José da Costa Mealha e é rasgada a atual Avenida 25 de Abril. 
Deste longo período, as edificações públicas mais expressivas 
foram o Cine-Teatro Louletano do Arq.º J. Baptista Mendes e 
o Monumento ao Eng.º Duarte Pacheco concebido pelo Arq.º 
Cristino da Silva.
Nos últimos anos assistiu-se a uma acelerada construção em 
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Loulé. A nordeste, a nascente e a sul da Avenida José da 
Costa Mealha, enormes edifícios de habitação coletiva têm 
vindo a ocupar antigas propriedades agrícolas e edificações 
de arquitetura tradicional. Em prol do “desenvolvimento” 
cometeram-se, por vezes, graves prejuízos na imagem 
arquitetónica e paisagística da cidade, nomeadamente, no seu 
Centro Histórico, sendo o caso mais gritante o da antiga Horta 
D’El Rei.
A partir de 1985, desenha-se uma tendência no sentido 
de se controlar e inverter a filosofia anterior, a fim de se 
harmonizarem os mais altos valores culturais e históricos 
expressos na Vila Medieval com os da Cidade atual, que 
pretende continuar a modernizar-se, mas sem nunca esquecer 
o seu legado histórico.

ENQUADRAMENTO SÓCIODEMOGRÁFICO
De acordo com os CENSOS 2011, o Concelho de Loulé tem 
70.622 habitantes, sendo 11.711 estrangeiros residentes.
Na última década houve um crescimento demográfico superior 
a 20% no litoral, com especial incidência nas freguesias de 
Quarteira, S. Clemente e Almancil. Em termos de faixa etária, 
predomina a população com idades compreendidas entre os 
25 aos 64 anos, em idade ativa, correspondendo a cerca de 
40 mil habitantes. Em termos de índice de envelhecimento, 
com uma taxa de 129%, Loulé encontra-se acima da média 
nacional, o que demonstra bem as assimetrias existentes no 
interior do Concelho.
A cidade de Loulé divide-se em duas freguesias – S. Clemente 
e S. Sebastião – e tem  26.791 habitantes. Cidade de serviços, 
Loulé é considerada hoje um dos principais centros urbanos 
do Algarve e uma referência no panorama nacional não só 
pelas excelentes acessibilidades, inúmeras infraestruturas 
sociais, culturais e desportivas, zonas comerciais, mas também 
pelo desenvolvimento urbanístico sustentável e pelos eventos 
culturais e desportivos que aqui decorrem ao longo do ano, 
dos quais se destacam o centenário Carnaval, a Festa da Mãe 
Soberana, o Festival MED ou a Noite Branca.

O Centro Histórico da cidade é um local de passagem 
obrigatória para quem visita Loulé. Caracterizada pelas ruas 
estreitas e casas caiadas de branco, esta zona estende-se 
entre as Muralhas do Castelo e a Igreja Matriz, sendo um dos 
grandes destaques os Banhos Islâmicos considerados os mais 
importantes da Península Ibérica.
A zona litoral do Concelho de Loulé tem uma importância 
fundamental para as atividades turísticas em todo o Algarve. 
O Concelho de Loulé abrange uma faixa costeira com 
aproximadamente 13,5km, oferecendo extensas praias de 
areia fina e dourada. Com longas horas de sol, clima ameno, 
temperaturas médias da água do mar na ordem de 22º C 
e algumas das melhores estruturas turísticas do Algarve e 
do País, o Concelho de Loulé apresenta-se como o principal 
destino de férias para os turistas que se deslocam à região.
Na zona litoral destaca-se Vilamoura, pela qualidade e 
sofisticação da Marina de recreio e dos seus alojamentos; as 
luxuosas estâncias turísticas de Vale do Lobo, Dunas Douradas 
e Quinta do Lago; treze campos de golfe de excelência; bem 
como vastas áreas naturais de pinhal, sapal e dunas, inseridas 
no Parque Natural da Ria Formosa, que proporcionam um 
contacto privilegiado com a Natureza.
As Praias de Vilamoura, Quarteira, Forte Novo, Almargem, 
Loulé Velho, Vale do Lobo, Garrão Poente, Garrão Nascente, 
Ancão e Quinta do Lago ostentam o Galardão Bandeira Azul, 
pelo que todo o Litoral do Concelho oferece condições de 
excelência para a prática balnear. 
Mas também a cidade de Quarteira contribuiu em grande 
medida para a dinâmica do turismo concelhio, sendo um 
dos principais destinos de férias dos portugueses. A vertente 
piscatória, potencial importantíssimo não só pela riqueza que 
produz, como pela tipicidade que encerra, é também uma das 
atrações dos turistas nesta cidade. 
Por seu turno, a zona serrana do Concelho, que vive 
essencialmente de uma agricultura de subsistência, é marcada 
pelos problemas ligados à interioridade, nomeadamente 
desertificação e envelhecimento da população. Uma das 
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grandes apostas do executivo municipal é aproximar o litoral 
da serra e criar condições para que se desenvolva o turismo 
de interior, ligado às tradições, gastronomia, património 
cultural e turismo de Natureza. As típicas aldeias de um 
Algarve serrano, como Querença e Alte são dois exemplos 
ilustrativos do potencial turístico existente nestes locais. Daí 
que estejam em curso investimentos turísticos no interior, 
nomeadamente a Quinta da Ombria – hotel, spa and golf 
resort (Querença/Tôr), que contempla a instalação de um 
empreendimento turístico, campo de golfe, hotel com SPA 
e moradias unifamiliares, e o Vale do Freixo, Golf&Country 
Estate (Benafim), que prevê 1722 camas turísticas, hotel e 
SPA e espaços edificáveis para serviços e outras atividades 
económicas não turísticas. Requalificar o espaço rural 
existente, salvaguardando os valores naturais e paisagísticos 
e, por outro lado, combater a desertificação e as assimetrias 
existentes entre o interior e o litoral são os principais objetivos 
de ambos os projetos.

gRANDES EVENTOS
Carnaval de Loulé
Durante três dias, Loulé recebe o mais antigo e famoso 
Carnaval de Portugal. Uma enorme parada constituída por 
carros alegóricos, grupos de samba e de animação, cabeçudos 
e gigantones desfilam na principal Avenida de cidade de Loulé 
(Avenida José da Costa Mealha). Em paralelo realizam-se 
diversas atividades culturais e desportivas onde se destaca o 
“Baile de Gala”, a Festa de Carnaval e o Carnaval Infantil. Este 
evento constitui o mais importante cartaz turístico da região 
na época baixa.
Para muitos, a criação do “Carnaval Civilizado” data de 1906 
e teve como principal mentor José da Costa Guerreiro. No 
início do século, esta ilustre figura da cultura louletana rumou 
a Anvers, na França, para efetuar um estágio de línguas 
e negócios. Durante os cerca de dois anos que esteve no 
estrangeiro toma contacto com as tradições e os hábitos de 

uma nova Europa. Em 1906, Loulé e os algarvios assistem ao 
primeiro corso carnavalesco, com alguma influência europeia 
mas bem à maneira louletana. 
Mas aquilo que mais marcou o Carnaval desse ano e que lhe 
iria dar fama nos anos seguintes foi a realização de um Bodo 
aos pobres; a receita desta festa foi aplicada na sua totalidade 
para satisfazer pessoas necessitadas.
As componentes artística e festiva aliada aos fins de 
beneficência que nortearam os festejos do Carnaval de Loulé 
de 1906 mantiveram-se ao longo dos anos.
A partir de 1926 a Santa Casa da Misericórdia toma a 
responsabilidade de organizar os festejos e toda a receita 
passa a ser destinada para melhoramentos no Hospital.
Por outro lado, o cariz familiar e comunitário dos primeiros 
tempos deixa de existir com a popularidade que os festejos 
vão adquirindo pelo país fora, atraindo centenas de 
forasteiros. Como tal, há necessidade de nomear comissões 
e subcomissões que, atempadamente, coordenam todas as 
atividades organizativas e executam, paralelamente aos 
particulares, os carros da Comissão.
A partir de certa altura, as freguesias começam a apresentar 
os seus carros alegóricos que normalmente traduziam 
reivindicações de alguma necessidade para essas regiões.
Com o evoluir dos tempos o Carnaval de Loulé passa a 
constituir um cartaz turístico da região do Algarve, e em 
particular de Loulé, atraindo milhares de turistas. Assim, em 
1977 dá-se a profissionalização do evento que passou a ser 
organizado pela autarquia, reeditando a tradição inventada 
por José da Costa Guerreiro, introduzindo-lhe, ao longo dos 
anos, diversos melhoramentos, nomeadamente a temática 
dos corsos, a construção de carros alegóricos de grandes 
dimensões, grupos de foliões, artistas convidados e bailes.

Mãe Soberana
A maior festa religiosa do Sul do país realiza-se em Loulé 
numa grande demonstração de fé que anualmente atrai 
crentes e turistas à cidade. Para além de um extenso 
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programa religioso, o ponto alto da Festa é o desfile pela 
cidade e a subida final ao santuário onde milhares de pessoas 
acompanham a procissão. 
As festividades da Mãe Soberana constituem uma tradição 
que data do século XVI. Este espetáculo grandioso, em honra 
da Virgem Nossa Senhora da Piedade, mais popularmente 
designada como Mãe Soberana, atrai à cidade de Loulé 
milhares de visitantes e de crentes.
Esta festa decorre entre o Domingo de Páscoa e os quinze 
dias posteriores e é dividida em duas fases: a Festa Pequena 
e a Festa Grande. Num primeiro momento, que coincide 
com o Domingo de Páscoa, tem lugar a descida do cerro da 
imagem da Nossa Senhora em direção à Igreja de S. Francisco. 
Quinze dias depois realiza-se aquela que é considerada a 
Festa Grande. É o adeus da Padroeira à sua terra e o regresso 
à pequena ermida que, a poente, se ergue sobranceira a toda 
a cidade.
Nesta manifestação de grande culto pela fé existem duas 
vertentes distintas: a religiosa, no seu mais sentido significado, 
e a profana, na mais ampla e liberal exteriorização popular.
Assim, no Domingo de Páscoa a descida da Santa obedece a 
uma marcha fácil de organização profana, a marcha acelerada 
a conduzir o pesado andor até à Igreja de S. Francisco. 
Durante os quinze dias da sua estadia neste local, as novenas 
e os sermões conduzidos por afamados oradores sacros 
perfazem uma vigília religiosa de grande poder espiritual.
Os últimos três dias são os da Festa Grande. Após a saída da 
Igreja de S. Francisco, a procissão percorre as ruas do centro de 
Loulé, ao ritmo de marchas executadas por bandas de música, 
nomeadamente o centenário Hino da Mãe Soberana. No 
espaço circundante ao edifício erguido em memória do Eng.º 
Duarte Pacheco, tem lugar a missa campal.
Depois desce até S. Francisco, seguindo-se o caminho de volta 
ao Santuário. Os oito homens carregam o andor, vestidos 
de calças e opas brancas, sobem o íngreme cerro, ao ritmo 
da música, e com a população a exibir-se em manifestações 
diversas mas verdadeiramente sentidas. 

A escalada do caminho que dá acesso ao altar da Nossa 
Senhora da Piedade é um documento espantoso da fé 
cristã nesta terra. Ao esforço gigantesco dos homens que 
transportam a Virgem, alia-se a força espiritual dos muitos 
fieis que, em vivas à Nossa Senhora, em passo vivo e na 
cadência musicada da Banda “Artistas de Minerva”, vão 
“empurrando”, no calor da fé e calçada acima, o pesado 
andor da padroeira.
Este cenário imenso da religiosidade louletana, de 
características tão locais como únicas, só pode ser sentido na 
alma de cada crente, quando vivido. Uma vivência feita de 
fervor religioso e de testemunho cristão, cuja explicação reside 
unicamente na essência dogmática da própria fé.
Este quadro indiscritível, soberbo e ímpar só pode encontrar 
comparação no fausto portentoso das procissões do Norte de 
Portugal, nomeadamente do Minho.

Santos Populares de Quarteira
Tal como acontece noutras localidades portuguesas, com a 
entrada do verão, Stº António, S. João e S. Pedro enchem as 
ruas de Quarteira de cor, música, dança e alegria durante os 
dias 12, 23 e 28 de junho.
O desfile ao longo da Marginal de Quarteira (Avenida Infante 
Sagres) é constituído por marchas que representam as ruas 
da cidade, envolvendo centenas de marchantes vestidos com 
trajes típicos associados à faina do mar.
Para além do desfile, a gastronomia – as sardinhas assadas, 
as febras, o pão com chouriço, o caldo verde e o vinho tinto 
– e os arrais constituem razões mais do que suficientes para 
que milhares de pessoas visitem Quarteira nestes dias. Mas a 
tradição manda ainda que se saltem as fogueiras e se queime 
alcachofra.
Neste desfile, que faz parte da tradição desta antiga terra 
de pescadores, destaca-se a dedicação e o bairrismo dos 
milhares de pessoas envolvidas na organização, marchantes, 
responsáveis pela coreografia, arranjos musicais e confeção 
dos trajes.
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Festival MED
Incluído no roteiro dos maiores festivais de Word Music 
da Europa, o Festival MED tem lugar no casco medieval da 
cidade de Loulé. Para além de um alinhamento musical que 
traz a Portugal os melhores nomes das músicas do mundo, 
este festival passa também por uma fusão de manifestações 
culturais que vão desde a gastronomia às artes plásticas, 
animação de rua, artesanato, dança, workshops, e muito 
mais, com um claro objetivo de divulgar as várias culturas do 
mundo.
O MED surgiu em 2004, no âmbito do programa de animação 
de “Loulé, Cidade Anfitriã do Euro 2004”, numa tentativa 
de concretizar um festival de música diferente e único, 
direcionado para a divulgação da música e cultura dos países 
da Bacia do Mediterrâneo, que potenciasse a promoção 
do Concelho e permitisse qualificar e diversificar a oferta 
turística. 
Esta edição zero do evento serviu de lançamento para os 
anos seguintes. A ideia inicial de promoção da cultura do 
Mediterrâneo alargou-se às culturas do mundo, com enfoque 
na World Music, isto é, música com determinados elementos 
étnicos que representam a identidade cultural de um país ou 
de um povo.
Por outro lado, o Festival passou a realizar-se em pleno 
Centro Histórico de Loulé, uma zona com características que 
permitem criar um ambiente único, onde os cheiros, cores e 
sabores se misturam. 
No que respeita ao programa do evento, este não é apenas 
um mero festival de música, trata-se sim, de uma sinfonia 
harmoniosa e muito animada, de música, de artes plásticas, de 
feiras do disco e artesanato, de teatro de rua, de gastronomia, 
workshops, exposições, conferências, entre outras. Esta 
combinação é um dos principais trunfos para que o Festival 
MED se distinga e seja, ano após ano, um polo de atração de 
turistas.
Ao longo dos anos o Festival MED desenvolveu uma ideia 
inovadora e diferenciadora e tem vindo a afirmar-se como um 
evento de qualidade e de referência, resultando numa aposta 
ganha, pelos níveis de adesão, notoriedade e popularidade 
internacional entretanto alcançados. Tem já uma identidade 
própria e integra uma imagem de marca, que lhe confere 
destaque, em alguns roteiros dos festivais temáticos, 
nomeadamente de “Músicas do Mundo”, nos planos além-
fronteiras. 
Reafirmando o propósito de diversidade que o inspirou, sob as 
influências mais diversas, importa realçar, de modo particular, 
a riqueza, qualidade e versatilidade artísticas, dos nomes e 
grupos que atuam nos palcos deste festival de World Music, 
proporcionando uma experiência única para todos aqueles 
que o visitam, surpreendendo-os positivamente a cada edição.

Festival Internacional de Jazz de Loulé
Divulgar o jazz e, ao mesmo tempo, trazer ao contacto com o 
público algarvio alguns dos nomes de referência e os projetos 
mais estimulantes são os principais objetivos desta iniciativa.
O Festival Internacional de Jazz de Loulé ganhou notoriedade 
com muitos dos grandes nomes do panorama jazzístico 
mundial que por lá têm passado. Nas quentes noites de 
verão, durante dois fins de semana, os espetadores têm a 
oportunidade de assistir, ao vivo e ao ar livre, a espetáculos de 
grandes lendas da música jazz. 
O Festival de Jazz de Loulé nasce da conjugação de esforços e 
recursos vários, particularmente a Casa da Cultura de Loulé e 
Câmara Municipal de Loulé.

Noite Branca
Durante uma noite a cidade de Loulé transforma-se numa 
grande imensidão de branco e a cidade é o palco para 
centenas de performances artísticas nos locais menos 
esperados e das formas mais surpreendentes. Englobado 
num movimento europeu (e global) de iniciativas idênticas, o 
evento reflete o espírito veraneante e assume como a festa de 
final de Verão no Algarve. Por outro lado, e considerando que 
este evento tem na sua essência a dinamização do comércio 
local, nesta noite o comércio está aberto e engalanado de 
branco, com montras decoradas, e com descontos para quem 
se vestir de branco.

Salir do Tempo
Durante três dias, o núcleo urbano da vila de Salir recua até 
meados do século XIII para vivenciar momentos importantes 
que marcaram a História de Portugal. O Salir do Tempo 
propõe uma viagem no tempo e no espaço.
A vila de Salir transforma-se e recua no tempo para 
recriar historicamente a vida do tempo em que Cristãos e 
Muçulmanos disputavam a região mais a sul de Portugal. Esta 
é muita mais que uma feira medieval, procurando em diversos 
apontamentos, ser uma fiel recreadora do ambiente da época. 
O conceito desta iniciativa baseia-se na ideia de transformar 
todo este espaço e nele projetar elementos vivos dessa época 
longínqua, onde a caracterização de atores e performers e 
a decoração do recinto ajudam também a apresentar factos 
históricos e o quotidiano de então.  
Coincidindo com a Feira Anual de Salir, o Salir do Tempo 
integra, igualmente, como uma das suas principais atividades, 
um mercado medieval ao ar livre, baseado em produtos e 
ofícios deste período histórico. Contando com dezenas de 
artesãos da região, mas também vindos de outras partes do 
país e mesmo internacionais, o mercado divide-se em duas 
grandes áreas: artesanato muçulmano e artesanato de base 
local.
A gastronomia, a animação, performances musicais e teatrais 
que visam a contextualização histórica e a criação de um 
ambiente fidedigno, a dança do ventre, os cuspidores 
de fogo, as artes de falcoaria e a representação de 
diversas personagens marcam a experiência do visitante e 
proporcionam momentos de interação lúdica.

gRANDES EVENTOS DESPORTIVOS

Rally de Portugal (Automobilismo) 
Integrado no WRC (World Rally Championship), este é o 
evento desportivo com maior retorno financeiro para o País a 
seguir ao Euro 2004, segundo o estudo que tem sido levado a 
cabo pela Universidade do Algarve.
Em relação à edição de 2013, o impacto direto total do Rally 
foi de 54 milhões de euros gastos na economia das regiões 
que recebem o Rally, sendo a grande fatia no Algarve e Baixo 
Alentejo, um número muito significativo por se tratar de 
uma época baixa do turismo nesta região. Mais de 51% desta 
receita correspondeu a exportação de serviços, uma vez que os 
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gastos foram realizados por pessoas ou entidades residentes 
no estrangeiro.
Também importante é o registo do retorno em termos de 
notoriedade internacional do nosso país, sobretudo pela 
exposição nas várias cadeias internacionais de televisão, 
permitindo elevar no seu conjunto para perto de 102 milhões 
de euros o impacto económico da prova.
O cumprimento das regras de segurança, a boa organização 
e a espetacularidade são os principais pontos de perceção da 
prova por parte dos visitantes. Já em termos da imagem da 
região, os visitantes destacam a paisagem, a gastronomia, a 
hospitalidade e a segurança em termos gerais.  

Triatlo de Quarteira Prof. Carlos Gravata
Prova internacional que reúne os melhores triatletas europeus 
na prova a contar para a Taça da Europa, Taça da Europa 
de Juniores, bem como o Campeonato Nacional de Clubes. 
Considerado pelos especialistas como uma das melhores 
organizações mundiais da modalidade, este Triatlo constitui 
um dos muitos eventos desportivos internacionais que o 
Concelho de Loulé recebe anualmente e, nessa medida, 
é também um cartaz turístico por excelência, já que atrai 
muitos visitantes que nesta altura do ano contribuem para a 
dinamização da economia local.  

Campeonato de Saltos Internacional de Vilamoura /
Vilamoura Atlantic Tour (Hipismo) 
Uma das mais prestigiadas provas de hipismo internacional 
realiza-se em Vilamoura. Para esta prova é montada uma 
autêntica cidade equestre, proporcionando condições 
excecionais aos 650 cavalos que estão em competição durante 
mais de um mês, esta que é a prova com maior duração da 
Europa. 
Os cavalos chegam de camião, provenientes de 21 países 
diferentes, marcando o início de uma logística que envolve, 
para mais de um mês de prova, 350 tratadores, 200 toneladas 

de ração, 90 toneladas de aparas de madeira, 250 toneladas 
de palha e feno e 3000 ferraduras. O espaço criado para 
a competição inclui cinco pistas, quatro de areia e uma de 
relva, instalação de 800 boxes cobertas, dois restaurantes, 
um bar, uma kid’s zone, um espaço comercial e um hospital 
veterinário, 13 mil metros quadrados. 

European Tour - Portugal Masters (Golfe) 
Realizado no Campo Oceânico Victoria, em Vilamoura, desde 
2007, este torneio europeu do circuito internacional de golfe 
reúne os melhores da modalidade ao nível europeu. Só em 
2012, o Portugal Masters distribuiu 2.250.000 euros, dos quais 
375.000 para o campeão.

Algarve Sevens (Rugby) 
Em 2012, o Estádio Algarve recebeu a prova de qualificação 
europeia para o Mundial de Sevens, em râguebi – Algarve 
Sevens. A disputar as cinco vagas para o Mundial de 2013, 
estiveram 12 seleções: Portugal (Campeão Europeu 2011/12), 
Espanha, França, Geórgia, Escócia, Itália, Ucrânia, Holanda, 
Alemanha, Roménia, Bélgica e Lituânia. A Federação 
Portuguesa de Râguebi, enquanto anfitriã desta prova de 
qualificação, pretendeu promover internamente esta vertente 
do râguebi que irá integrar os Jogos Olímpicos de 2016, o que 
irá contribuir decisivamente para lançar a modalidade. 
Por outro lado, o Algarve Sevens é um cartaz turístico de 
excelência para a promoção da região. Até porque o Algarve 
reúne excelentes condições para a realização do torneio, 
desde as infraestruturas desportivas, qualidade das unidades 
hoteleiras e condições meteorológicas. 

Loulé Cup (Ginástica) 
O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé acolhe esta prova 
da Taça do Mundo em Trampolim e Tumbling, organização 
conjunta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica 
de Loulé, Câmara Municipal e Federação Portuguesa de 
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Trampolins e Desportos Acrobáticos.
A Loulé Cup conta com a presença de meio milhar de ginastas 
em representação de diversas delegações, representando 
países de todos os pontos do globo. Prova acreditada pela 
Federação Internacional de Ginástica, a Loulé Cup já é uma 
das principais provas de trampolins que se realizam em todo o 
mundo. Loulé tem o privilégio de receber alguns dos melhores 
ginastas do mundo de trampolins.

Maratona/Passeio BTT de Alte (BTT) 
É a maior prova de BTT a sul do Tejo, contando com cerca 
de 2 mil participantes, e que vai já na sua 16ª edição. A 
típica aldeia de Alte, no interior do Concelho, é palco desta 
emblemática Maratona de BTT, que atrai anualmente milhares 
de participantes de todo o país.
Os percursos contemplam os magníficos single tracks junto à 
Ribeira de Algibre para a Maratona (87km) e também para 
a Meia Maratona (52km), bem como para o Passeio Família 
(16km) e Passeio Clássico (30km). Mas esta iniciativa integra 
ainda uma prova da Taça da Portugal XCM e Taça Regional do 
Algarve de Maratonas.
Como alternativa à bicicleta a organização disponibiliza aos 
acompanhantes um Passeio Pedestre guiado pela aldeia de 
Alte e zona circundante. Este evento conta ainda com outros 
motivos de interesse, nomeadamente a Expo Bike, que decorre 
durante todo o dia, junto à Fonte Grande, e um mercadinho 
junto da zona de chegada com produtos regionais algarvios.
Refira-se que esta iniciativa, que conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Loulé, é organizada pela Escola 
Profissional de Alte, uma instituição que por missão prossegue 
fins de interesse público, e que no âmbito da prova leva a 
cabo ações de solidariedade e de sensibilização para a prática 
do exercício físico com regularidade.
Este Passeio/Maratona pretende conciliar, num ambiente 
descontraído, a prática desportiva com o riquíssimo 
património construído, natural e ambiental que Alte, o 
Concelho de Loulé e o interior algarvio têm para oferecer, 
numa época primaveril em que os campos e a natureza estão 
no seu esplendor.

Torneio Internacional de Carnaval em Vela (Vela) 
Associado ao programa de Carnaval de Loulé, o Torneio 
Internacional de Vela do Carnaval conta com 40 anos 
de existência. A competição é um marco para o Clube 
Internacional de Vela de Vilamoura e é uma das provas 

mais prestigiantes da vela nacional que abre a época desta 
modalidade.

Volta ao Algarve em Bicicleta (Ciclismo) 
O Concelho de Loulé é ponto de passagem da Volta ao 
Algarve, com destaque para a emblemática subida ao Malhão, 
decisiva no apuramento do vencedor da prova. Esta é a mais 
importante prova velocipédica do Sul do País.

Mundialito de Futebol Feminino/Algarve Women’s Cup 
(Futebol) 
O Estádio Algarve (local da final) e os Estádios de Loulé e 
Quarteira fazem parte do calendário da prova. Ao longo dos 
anos, o Mundialito de Futebol Feminino tem vindo a ganhar 
uma crescente relevância, sendo mesmo unanimemente 
considerada como a quarta prova mais importante do 
calendário do Futebol Feminino Mundial, depois dos 
Campeonatos do Mundo, da Europa e dos Jogos Olímpicos. 
Por outro lado, tem sido um excelente veículo de promoção 
da região, devido à cobertura mediática.

Jogos de apuramento da seleção nacional de futebol para o 
Europeu, Mundial e amigáveis (Futebol) 
Desde a sua inauguração, o Estádio Algarve tem recebido 
diversos jogos da seleção nacional A mas também das seleções 
jovens, tanto partidas amigáveis como jogas a contar para 
apuramentos para o Mundial e o Europeu.   

Final da Taça da Liga Carlsberg Cup (Futebol) 
Nas épocas de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 O Estádio 
Algarve foi palco dos jogos das três primeiras edições da 
Taça da Liga, com os encontros Vitória de Setúbal-Sporting, 
Benfica-Sporting e Benfica-FC Porto. Estes encontros contaram 
com casa cheia e transmissão televisiva.

Final da Taça Cândido Oliveira (Futebol) 
Em 2008, o Estádio Algarve recebeu a Supertaça Cândido 
Oliveira, que opôs as equipas do Sporting e FC Porto. Este foi 
mais um evento que contou com casa cheia e teve transmissão 
televisiva. 

The Atlantic Cup (Futebol) 
Com a participação de equipas de topo do futebol europeu, 
este evento nasce de uma organização conjunta do ex-jogador 
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benfiquista e internacional sueco, Stefan Schwarz, e da 
Sporting Events Limited, com o apoio da Câmara Municipal 
de Loulé e Câmara Municipal de Faro. Aproveitando as 
condições meteorológicas amenas que a região oferece ao 
longo do ano, as equipas de futebol do Norte e Centro da 
Europa aproveitam este torneio para incutir alguma rotina 
de jogo nos atletas que durante três ou quatro meses apenas 
se dedicam à preparação física. Segundo a organização, as 
excelentes condições de treino das equipas na região algarvia 
e a hospitalidade portuguesa são fatores que podem abrir 
caminho à projeção deste torneio. 

Walking Festival Ameixial (Caminhadas) 
O interior do Concelho de Loulé recebe o Walking Festival 
Ameixial -  Festival de Caminhadas do Algarve, promovido 
pela Câmara Municipal de Loulé, numa organização da 
ProActiveTur, uma iniciativa que alia as componentes 
desportiva, ambiental e cultural. O evento integra 
caminhadas, workshops temáticos, astronomia, peddy paper, 
atividades gastronómicas e culturais, entre outras.
Ao longo dos percursos, os caminhantes têm a oportunidade 
de receber algumas explicações sobre a importância da flora 
e as suas utilidades no dia-a-dia, participar na observação de 
pássaros e fotografar a natureza. Por outro lado, há ainda 
espaço para a interpretação sobre o património construído no 
Ameixial e sobre os achados arqueológicos, nomeadamente 
a “Escrita do Sudoeste”, uma imagem de marca desta serra 
como símbolo privilegiado da herança histórica de Loulé e do 
Algarve.

Torneio Internacional de Futebol de 7 “Loulé Concelho” 
(Futebol) 
Evento que integra os seguintes escalões jovens: Infantis A e 
B, Benjamins A e B, Traquinas A e B e Petizes A e B. A prova 
envolve perto de 1 milhar de atletas, oriundos de clubes de 
Portugal e da vizinha Espanha.

Euro 2004 
Loulé foi Cidade Anfitriã do evento e, para além da 
componente desportiva com a realização dos jogos no Estádio 
Algarve, a Câmara Municipal de Loulé promoveu diversas 
atividades culturais e de animação inseridas na programação 
deste evento, como a primeira edição do Festival MED, a 
Parada de Carnaval ou o Euródromo (concertos em Quarteira). 
Durante o Euro 2004, o Estádio Algarve acolheu dois jogos 

da primeira fase (Rússia-Espanha e Grécia-Rússia) e um dos 
quartos-de-final (Holanda-Suécia).

Meeting Internacional de Natação 
O Complexo Olímpico de Piscinas de Loulé recebeu até 2010 
a fina-flor da natação mundial neste Meeting Internacional 
LDC/Cidade de Loulé. Esta é uma das provas mais mediáticas 
da modalidade realizadas em Portugal, não só pelos nomes 
dos participantes mas pela cobertura televisiva. Os melhores 
da natação nacional também participam neste Meeting, até 
porque este é um dos mais importantes do calendário da Liga 
Europeia de Natação e da Federação Portuguesa de Natação, 
sendo uma oportunidade única para obterem a qualificação 
para provas internacionais. Para além disso, além de permitir 
o acesso ao estatuto de alta competição é também uma forma 
dos nadadores alcançarem determinadas marcas importantes 
para seu historial.

Gala do Desporto do Concelho de Loulé 
Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Loulé que 
pretende homenagear os atletas e clubes do Concelho que 
se distinguiram pelos resultados desportivos obtidos no 
quadro competitivo federado. Em 2013 foram homenageados 
84 atletas individuais que se destacaram no panorama 
nacional e internacional e 24 equipas, em representação 
de 20 coletividades. Esta iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Loulé pretende apresentar toda a dinâmica da 
atividade desportiva dos Concelho, dos seus clubes, equipas e 
atletas, bem como o ecletismo que constitui uma imagem de 
marca.
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o que fazemos
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ENQUADRAMENTO SÓCIODESPORTIVO
Loulé, o maior município algarvio, é caracterizado pela sua 
dinâmica e ecletismo desportivo, como espelho do próprio 
território, que se estende do mar à serra, e das suas gentes.
Tendo em conta a forte dinâmica do movimento associativo 
no Concelho de Loulé, os clubes têm um papel impulsionador 
na área desportiva, e contribuem em grande medida para 
alargar a prática desportiva a uma maior franja da população, 
atrair cada vez mais atletas para as diferentes modalidades e 
competições e sensibilizar um número crescente de pessoas 
para hábitos saudáveis de vida, nomeadamente através do 
desporto.
Toda a candidatura de Loulé a Capital Europeia do Desporto 
está centrada nos cinco objetivos da ACES.
Em primeiro lugar, ao nível da fruição do exercício físico, 
pretende-se manter os programas de promoção do desporto 
junto da população e incrementá-los. Nos Centros de Marcha 
e Corrida existentes em Loulé e Quarteira, serão criados novos 
percursos, com diferentes níveis de dificuldade consoante as 
características dos utilizadores (idade, capacidade física), tal 
como nos percursos pedestres e de BTT que existem em várias 
áreas do Concelho.
As atividades do “Quarteira Ativa”, programa de animação 
desportiva durante o verão nas praias de Quarteira, também 
fazem parte do programa desta candidatura. Sendo a praia 
um local privilegiado para a prática desportiva, pretende-se, 
assim, envolver mais pessoas nestas iniciativas que vão desde o 
fitness, zumba ou aeróbica. 
A Autarquia pretende continuar a apostar nas atividades 
direcionadas para diferentes faixas etárias e populações com 
necessidades especiais, e alargá-las a outros público-alvo como 
é o caso de grávidas e pessoas portadoras de deficiência. 
Em toda a componente formativa do movimento associativo 
louletano a vontade de vencer e atingir os objetivos está bem 
presente. A Gala do Desporto do Concelho de Loulé é, de 
resto, a homenagem que a Autarquia presta aos atletas que 
alcançaram grandes feitos desportivos graças ao seu trabalho 
árduo e, sobretudo, a uma vontade inabalável de vencer. Esse 

espírito competitivo e de perseverança estará presente em 
todas as iniciativas que se pretendem realizar, particularmente 
nos torneios direcionados aos jovens.
No entanto, a promoção da ideia de vontade de vencer andará 
sempre lado a lado com o Fair Play já que a competição 
saudável, o respeito pelo adversário e o cumprimento das 
regras são fatores essenciais no Desporto. Em termos práticos, 
a Autarquia de Loulé incentivará as organizações dos eventos 
à prática do Fair Play, nomeadamente através da atribuição 
de Prémios e distinções durante a realização dos eventos aos 
atletas e equipas que sigam uma conduta exemplar. Pretende-
se igualmente que esta ideia extravase as “quatro linhas” e 
que os próprios espetadores mantenham esse espírito positivo 
de respeito pelos adversários.      
Apesar da vastidão territorial e características demográficas 
distintas, com zonas do interior e uma profunda área de 
serra, populações rurais e urbanas, existe nos habitantes de 
Loulé uma forte identidade, bastante associada a tradições 
como a Festa da Mãe Soberana. A Cidade Europeia do 
Desporto permitirá fortalecer essa identidade em termos de 
experiência da comunidade já que unirá todos os louletanos 
em torno de um objetivo comum, mobilizando-os para a 
participação e apoio à organização das diversas atividades 
programadas, quer de carácter desportivo ou outras iniciativas 
que contribuirão para promover o nome de Loulé e das suas 
gentes além-fronteiras. 
A promoção da saúde através da atividade física tem 
constituído uma das principais políticas do Município para a 
área desportiva. A elaboração de programas de promoção do 
bem-estar e saúde, prevenindo o aparecimento de doenças, 
a criação de projetos direcionados aos idosos (“Seniores em 
Movimento”), escolas (“Escolas e Saúde”) ou para a população 
em geral, através dos Centros de Marcha e Corrida com o 
acompanhamento técnico e conselhos aos utentes quanto aos 
hábitos desportivos têm sido algumas das iniciativas levadas a 
cabo. Com esta candidatura pretende-se reforçar as atividades 
de promoção da saúde através do desporto, alargando a 
oferta neste campo.
Em Loulé existe um plano de desenvolvimento desportivo, 
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que passa por diversas políticas integradas, apesar de nada 
existir em termos formais. Aliás, para materializar esse plano, 
está em curso a elaboração da Carta Desportiva do Concelho 
de Loulé, um instrumento de planeamento diretamente 
associado à revisão do Plano Diretor Municipal, que nos 
permitirá fazer uma análise e um diagnóstico estratégico do 
desporto no Concelho, com definição das metas a atingir, por 
forma a colmatar as necessidades ainda existentes. 
O plano de desenvolvimento desportivo assenta 
essencialmente em seis em áreas de intervenção: 
Equipamentos Desportivos, Contratos-Programa e Apoio 
ao Associativismo, Apoio ao Desporto Escolar, Formação, 
Desporto para a População e Organização de Eventos e 
Espetáculos Desportivos.
Em termos dos Equipamento Desportivos, o Concelho de 
Loulé dispõe de 241 equipamentos, 137 públicos (incluindo 
os espaços desportivos nas escolas) e 104 de carácter 
privado. A Câmara Municipal de Loulé tem realizado um 
forte investimento na construção e manutenção de espaços 
direcionados para a prática desportiva, bem como da 
certificação da qualidade dos mesmos. Do litoral às zonas do 
interior, foram criados diversos espaços, destinados não só à 
utilização por parte dos clubes e associações mas também à 
população, o que faz com que Loulé esteja hoje dotado de 
uma excelente rede de equipamentos. Destes equipamentos 
existentes e que têm por objetivo prestar um serviço 
desportivo ao munícipe com qualidade e o mais diversificado 
possível, destacam-se: o Complexo de Piscinas de Loulé, 
durante muitos anos o único espaço existente no Algarve para 
a formação, constituído por três áreas distintas - Complexo 
Exterior, que atualmente funciona ao longo de todo o ano, 
através de uma cobertura insuflável que é instalada no 
inverno, permitindo o acolhimento de estágios desportivos 
de equipas de natação nacionais e estrangeiras, o Complexo 
Interior e Serviços Complementares (sauna, jacuzzi, banho 
turco e sala de massagens). Este equipamento desportivo é 
constituído de grande dinâmica e polivalência, onde se pode 
praticar atividades aquáticas durante todo o ano na área 
formativa, recreativa ou lazer, competitiva e de recuperação 
de forma a prosperar o desenvolvimento desportivo e 
social do Concelho; Complexo de Piscinas de Quarteira, 
inserido no Complexo Desportivo de Quarteira, criado 
recentemente e que é considerado por especialistas como 
um dos mais modernos do país. A sua polivalência permite 
a prática de várias modalidades, nomeadamente natação 

pura, hidroterapia, aquafitness, polo aquático, natação 
sincronizada, socorrismo e salvamento. A instalação reúne 
ainda um ginásio de musculação e cardiofitness, um espaço 
polivalente e serviços complementares (sauna, banho turco 
e jacuzzi); o Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, dotado 
para a prática de várias modalidades, a grande modalidade 
coletiva praticada na instalação é o futsal, embora esteja apta 
para a prática de voleibol, andebol, basquetebol e hóquei em 
patins. Existem ainda as modalidades ligadas à ginástica, tal 
como ginástica acrobática, tumbling e trampolins, que são 
da responsabilidade de alguns clubes do Concelho. O utente 
municipal pode ainda usufruir das salas de cardiofitness 
e musculação, 2 campos de squash, banho turco e sauna. 
Estando no centro e sendo um dos maiores pavilhões 
algarvios, o Pavilhão Desportivo Municipal é palco de grandes 
eventos desportivos, tanto regionais como nacionais, devido à 
sua capacidade de quase 3000 espetadores sentados; o Estádio 
Municipal de Loulé, destinado para a prática de futebol mas 
que se distingue pelo facto de integrar uma pista de ciclismo, 
nascida nos anos 50, inicialmente em terra batida, mas 
requalificada com a colocação de um tapete de asfalto em 
1971 e atualmente com 430 metros de perímetro (batizada de 
“Bexiga Peres” em memória de um empresário de Loulé que 
dedicou toda a sua vida à modalidade, sendo um dos grandes 
impulsionadores do ciclismo nacional e, por maioria de razão, 
do ciclismo louletano); Estádio Municipal de Quarteira, onde  
a existência de uma pista de atletismo (sintética ou de tartan – 
400 metros de perímetro), possibilita, para além da realização 
de provas oficiais, que inúmeros atletas estrangeiros, desde 
de nível olímpico aos de lazer, procurem cada vez mais 
a Freguesia de Quarteira para passar férias… treinando; 
os Campos Sintéticos de Loulé (Nº2), Quarteira (Nº2) e 
Salir, alvo de uma requalificação que passou, entre outros 
trabalhos, pelo arrelvamento sintético de modo a garantir 
todas as condições necessárias para o bom funcionamento e 
desempenho dos atletas; o Campo Municipal Nº3 de Loulé, 
situado no Parque Municipal, zona privilegiada de lazer 
da cidade, criado em 1987, visando apoiar e incrementar 
o rugby e, simultaneamente, os escalões de formação do 
futebol; o SkatePark de Quarteira; as Pistas de BMX de Loulé e 
Quarteira; os Campos de Ténis de Loulé e Quarteira. 
Destaca-se ainda o Estádio Algarve, infraestrutura de carácter 
intermunicipal mas que serve toda a região, e que foi criado 
no âmbito da realização do Euro 2004, e o Parque Municipal 
de Loulé, que sofreu uma importante requalificação há 
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cerca de dois anos, sobretudo tendo em vista a criação de 
espaços para a prática desportiva da população, mas aliando 
igualmente uma componente cultural.
De referir que a média de utilização mensal dos equipamentos 
desportivos municipais é de 50 mil utentes. 
Tem havido uma preocupação com a eficiência energética 
dos equipamentos. Para o Pavilhão Municipal de Loulé está 
aprovada uma candidatura a fundos comunitários do QREN, 
para instalação de um sistema de energia solar para produção 
de água quente sanitária, num investimento previsto de 30 
mil euros. Também nas Piscinas Municipais de Loulé está 
aprovada uma candidatura aos fundos comunitários QREN, 
para instalação de sistema de energia solar. Neste caso o 
investimento previsto é de 140 mil euros, com recurso a apoios 
comunitários. As Piscinas Municipais de Quarteira foram 
equipadas com painéis solares para aquecimento das águas 
sanitárias.
Relativamente aos Contratos-Programa e Associativismo, neste 
momento Loulé é o único município algarvio que mantém 
este apoio aos clubes, o que se reveste de especial importância 
num momento de crise, em que os clubes perderam a maior 
parte dos apoios que tinham das empresas e, como tal, só 
através do financiamento público local conseguem levar por 
diante os seus projetos desportivos. Para 2014, a Câmara 
Municipal de Loulé garante o mesmo apoio que no ano 
transato: contrato-programa com 33 clubes, mais de 30 
modalidades, num investimento de cerca de 800 mil euros. 
Esta iniciativa insere-se na promoção do sucesso da prática 
desportiva no Concelho. De acordo com os dados recolhidos 
no âmbito das candidaturas ao Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Desportivo da Autarquia de Loulé, 35% 
da população pratica, pelo menos duas vezes por semana, 
atividade desportiva regular. Ainda de acordo com estes 
dados, existem no Concelho cerca de 8 mil atletas inscritos em 
clubes desportivos, 4421 federados e 3411 não federados. 
Neste apoio ao associativismo importa considerar ainda a 
disponibilização dos equipamentos e apoio logístico, bem 
como a área da medicina desportiva. O Posto Médico instalado 
no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé e o corpo médico 
e de enfermagem que aí exerce funções tem permitido apoiar 
as inspeções médicas dos atletas dos clubes.
O Apoio ao Desporto Escolar tem sido uma preocupação 
premente e permanente, até porque no projeto desportivo 
do Concelho esta é uma linha estratégica fundamental. A 
Autarquia, em colaboração com as escolas, tem procurado 

fazer um diagnóstico das necessidades, incentivando à prática 
desportiva através de projetos desportivos e incrementando 
algumas modalidades, com presenças de técnicos nas escolas 
que dão formação às crianças e jovens. Um dos exemplos é o 
projeto “Nestum Rugby”, iniciativa conjunta da Direção Geral 
de Educação e Federação Portuguesa de Rugby, com o apoio 
da Câmara, que tem por objetivo a iniciação dos jovens na 
prática da modalidade, no quadro do Desporto Escolar, com 
técnicos do Rugby Clube de Loulé e da Federação que vão 
até às escolas dar formação, não só a alunos mas também são 
docentes.
Nas escolas do 1º ciclo do Ensino Básico a Autarquia promove 
também a atividade desportiva através da colocação de 
professores de Educação Física das AECs – Atividades de 
Enriquecimento Curricular.
Outras iniciativas que merecem destaque nesta área são as 
“Escolas a Nadar”, projeto dirigido aos alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, que pretende dar oportunidade a todas 
estas crianças de frequentar a piscina, proporcionando-
lhes vivências motoras no meio aquático, ou “Projeto de 
Desempenho Motor nas Escolas do 1º Ciclo (PRODM)”, que 
nasceu da necessidade de estudar o crescimento físico, 
composição corporal e desempenho motor dos alunos dos 
6 aos 10 anos, de ambos os sexos. A amostra foi constituída 
por 691 alunos, sendo 344 do sexo masculino e 336 do 
sexo feminino, pertencentes aos agrupamentos de Escolas 
Drª. Laura Ayres e D. Dinis da Freguesia de Quarteira. 
As medidas antropométricas do peso, altura e índice de 
massa corporal (IMC), bem como uma bateria de testes 
somato-motores foi utilizado para avaliação da Aptidão 
Física, a partir dos indicadores de flexibilidade, resistência 
muscular, força muscular, velocidade, agilidade, potência e 
resistência cardiorrespiratória, de acordo com os referenciais 
relacionados à saúde propostos pelo Fitnessgram, programa 
referenciado para Portugal. Pretende-se assim detetar e 
encaminhar potenciais “talentos desportivos”, para os clubes 
e modalidades existentes na área de residência do Concelho 
de Loulé.
Ao nível da Formação, o movimento associativo tem um 
papel privilegiado nesta área, já que praticamente em todas 
as modalidades existentes em todos os clubes há uma forte 
componente formativa, envolvendo muitos jovens praticantes. 
Por outro lado, a Autarquia de Loulé estimula também esta 
área, quer através do financiamento (contratos-programa), 
quer disponibilizando os equipamentos.
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Ao mesmo tempo, os próprios serviços municipais promovem 
essa formação, nomeadamente com a recente criação da 
Escola Municipal de Voleibol. Aliou-se a vontade de algumas 
jovens munícipes de querer iniciar a modalidade com a 
vontade da Autarquia de desenvolver modalidades com pouco 
impacto entre os jovens no Concelho, tendo sido o voleibol 
o pioneiro. Este projeto destina-se a jovens raparigas a partir 
dos 14 anos.
Quanto à Promoção do Desporto junto da População 
em geral, Loulé desenvolve um conjunto de programas 
direcionados às várias faixas etárias, dos 6 anos aos 80 anos, 
com o objetivo de criar hábitos desportivos, desenvolver 
uma cultura desportiva entre os nossos munícipes, prevenção 
de doenças, dar a conhecer uma diversificada gama de 
instalações desportivas disponíveis de um leque abrangente 
de desportos.
“Seniores em Movimento” é um programa que a Câmara 
Municipal de Loulé proporciona aos idosos de Loulé há mais 
de uma década e que pretende possibilitar aos indivíduos, com 
idades acima dos 55 anos, a participação em aulas de exercício 
físico, contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida, 
desenvolver a força, resistência, flexibilidade, coordenação 
e aprendizagem, proporcionar bem-estar físico, psicológico 
e social, desenvolver a autonomia funcional, melhorar a 
autoestima, reduzir o stress e a ansiedade e contribuir para a 
melhoria da saúde.
O Programa “Seniores em Movimento” proporciona ainda 
agradáveis momentos de lazer e cria um espaço cultural para 
as pessoas idosas, com o intuito de mantê-las unidas, lutando 
pelos seus próprios objetivos e ideias, além de lhes oferecer 
oportunidades para desenvolver potencialidades, criatividades 
e novas responsabilidades.
Assim, a dança, os jogos lúdicos, a ginástica funcional, os 
exercícios de fortalecimento muscular, alongamentos, os 

jogos tradicionais, a marcha, os passeios pedestres e os 
exercícios de respiração são algumas das atividades que são 
desenvolvidas no âmbito deste Programa. Estas atividades 
pretendem produzir um ambiente constante de tranquilidade 
pela atmosfera repleta de afetividade, ainda fortalecida pela 
música ambiente, serena e repousante.
O Programa desenvolve ainda outras ações direcionadas para 
a terceira idade, como a organização de bailes, concursos, 
passeios, visitas culturais, entre outras atividades recreativas 
e culturais, e ações de formação para os idosos, indicando os 
benefícios do exercício na saúde e na qualidade de vida.
Também para os idosos, o Concelho conta, neste momento, 
com dois parques geriátricos – em Loulé e Vilamoura – 
estando prevista para breve a instalação de mais dois 
equipamentos, um em Almancil e outro em Quarteira. Estes 
espaços contemplam equipamentos que permitem a esta faixa 
etária realizar exercícios físicos adaptados à sua idade. 
Em 2008 foi criado o projeto “Saúde e Bem-Estar no local de 
trabalho”, direcionado especificamente aos trabalhadores 
desta Autarquia. O objetivo é claro: proporcionar e incentivar 
à prática da atividade física utilizando as diferentes 
instalações e aproveitando os recursos humanos existentes. 
Inicialmente foram criadas aulas de manutenção e natação, 
mas logo de seguida proporcionou-se a abertura de uma aula 
de aquafitness. Para além destas aulas, podem ainda usufruir 
do ginásio do Pavilhão Desportivo Municipal e das Piscinas 
Municipais existentes no Concelho (Loulé e Quarteira). 
Por outro lado, a Escola de Natação das Piscinas Municipais 
de Quarteira, está estruturada para o ensino da natação 
pura nos níveis de ensino de: adaptação ao meio aquático 
para bebés (Jardim-Aquático), adaptação ao meio aquático, 
aprendizagem e aperfeiçoamento, bem como para classes 
no âmbito da saúde e da terapia, tais como a hidroginástica, 
aquafitness e hidroterapia. Constituindo um total de 63 
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turmas, contempla aproximadamente 900 alunos, abrangendo  
todas as faixas etárias. As aulas são regidas por profissionais 
das áreas da Educação Física e da Fisioterapia, com formação 
específica em natação e atividades físicas em meio aquático.
Ainda na área da Promoção do Desporto junto da População, 
a criação dos Centros de Marcha e Corrida de Loulé e 
Quarteira teve em vista criar um estímulo junto da população 
para a prática de atividades desportivas, através de uma 
avaliação do estado físico e de saúde e prescrição de exercício, 
com o necessário acompanhamento técnico. Além disso, a 
Câmara Municipal, em parceria com o Instituto Português do 
Desporto e Juventude e outras entidades, é responsável pela 
criação de um Plano de Marchas ao longo de todo o ano, 
que envolve muitos participantes. Numa outra vertente, os 
passeios de BTT também têm uma forte adesão do público, 
permitindo aliar a atividade desportiva ao contacto com a 
natureza. Como tal, têm sido criados percursos pedestres e 
de BTT, um pouco por todo o Concelho, nomeadamente nas 
localidades do interior, também com a vertente de promoção 
turística destas zonas deprimidas mas que têm uma riqueza 
ambiental e cultural enorme.    
Finalmente, a vertente da Organização (ou apoio à 
organização) de Eventos e Espetáculos Desportivos. 
Anualmente o Concelho de Loulé recebe um infindável 
número de iniciativas, no âmbito das mais diversas 
modalidades, seja em termos regionais ou a nível nacional. 
Mas cada vez mais Loulé destaca-se por acolher eventos 
desportivos internacionais: só em 2013, foram cerca de 30 os 
eventos internacionais que decorreram no Concelho, sendo 
os mais emblemáticos o Vodafone Rally de Portugal, o Triatlo 
de Quarteira – Taça da Europa, Loulé Cup (Taça do Mundo em 
Trampolim e Tumbling), o Portugal Masters em Golfe ou o The 
Atlantic Cup (futebol). Paralelamente, é o local escolhido por 
muitas equipas do Norte e Centro da Europa para realizarem 
os seus estágios de inverno, numa altura em que as condições 
meteorológicas são muito adversas nos seus países de origem 
e, em contrapartida, o Algarve tem um clima ameno ao longo 
do ano, para além de infraestruturas de excelência. A par da 
componente desportiva, o objetivo destas iniciativas é aliar a o 
desporto às atividades económicas locais, projetando a marca 
Loulé em termos turísticos. O Vodafone Rally de Portugal 
por exemplo é considerado o evento desportivo do País com 
maior retorno financeiro, e que no caso do Concelho de 
Loulé tem um impacto bastante positivo nas mais diferentes 
vertentes económicas, desde o comércio, à restauração ou 
à hotelaria. Integrado também neste binómio desporto/
turismo, naturalmente que o golfe é uma modalidade com 
grande expressão até porque é em território louletano que 
se encontra o maior número de campos de golfe do Algarve. 
Esta é uma modalidade com forte impacto e que tem especial 
importância no combate à sazonalidade do turismo algarvio, 
já que atrai muitos turistas com um elevado poder de compra 
ao longo de todo o ano.

REDE DE INFRAESTRUTURAS, 
INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO
A Autarquia de Loulé tem realizado um forte investimento 
tendo em vista o reforço da oferta ao nível das instalações 
desportivas e, sem dúvida, Loulé está hoje dotada de 
um conjunto de equipamentos que vai ao encontro das 
necessidades neste campo e que capacita o Município de 
acolher as mais importantes provas nacionais e internacionais. 
Para se ter uma noção da dimensão financeira do que foi 
executado, desde o ano 2000 foram investidos mais de 13 
milhões de euros em equipamentos desportivos, sendo os 
principais o Complexo de Piscinas Municipais em Quarteira 
(3.697.000,00€), o Parque Municipal de Loulé que integra 
uma importante componente associada à prática desportiva 
(3.600.000,00€) e o arrelvamento sintético do Campo Nº2 
de Loulé, Campo Nº2 de Quarteira e Campo do Parque 
Desportivo de Salir (1.900.000,00€). 
Para além disso, neste período foi criado o mais importante 
equipamento desportivo da região – o Estádio Algarve – que 
nasceu para acolher o Euro 2004, e cuja gestão está a cargo 
das Autarquias de Loulé e Faro que têm no seu orçamento 

anual um significativo montante para a manutenção deste 
Estádio e áreas adjacentes, o designado complexo do Parque 
das Cidades. 
O sector privado também tem acompanhado este 
investimento público, nomeadamente com a criação de 
mais dois campos de golfe – Laranjal (23 milhões de euros) e 
Victoria (30 milhões de euros), que se vieram juntar à oferta 
de qualidade já existente no Concelho. 
Naturalmente que, apesar desta estratégia ao nível da criação 
de infraestruturas que permitem afirmar que Loulé é hoje um 
exemplo de excelência no contexto nacional e internacional, 
a expansão de rede de instalações e espaços desportivos 
poderá ser alargada de acordo com as necessidades que 
surjam futuramente. Há situações pontuais que estão previstas 
como a criação de uma pista de atletismo no Parque das 
Cidades, inscrita no projeto inicial deste complexo, novos 
parques geriátricos, nomeadamente em Quarteira e Almancil, 
a segunda fase de requalificação do Parque Municipal de 
Loulé que englobará, entre outros equipamentos, a criação 
de um Skate Park, e a criação do Parque Desportivo da Renda, 
num terreno às portas da cidade de Loulé, que irá integrar 
a criação de cinco grandes núcleos desportivos direcionados 
para as modalidades de futebol, râguebi, hipismo e ténis, 
e ainda uma pista de supercross. O Parque contemplará 
ainda caminhos pedonais, ciclovias, parque infantil, parque 
geriátrico, parque para desportos radicais e parque de 
merendas. Neste momento já foi executada no local uma Pista 
de BMX.

Nº TOTAL DE INSTALAÇÕES*   291
    

INSTALAÇÕES RECREATIVAS   77
Jogos Tradicionais     2
Mini Golf      2
Circuito de Manutenção    3
Percursos Pedestres    13
Percursos BTT     4
Skate Park     1
Polidesportivos (Esc/Priv)    25
Piscinas (Priv/Salir/Chap)    27
    

INSTALAÇÕES FORMATIVAS   138
Grandes Campos     20
Pista de Atletismo     1
Pavilhões Desportivos    11
Polidesportivos Municipais    9
Piscinas (aprendizagem)    2
Salas de Desporto     42
Complexo Ténis     51
Arena Praia     2
    

INSTALAÇÕES ESPECIALIZADAS  71
Ginásios (musculação/cardio)    21
Salas de Desporto - squash+luta   21
Piscinas (Olimpicas/Saltos)    4
Pista de Ciclismo     1
Pista Autocross     1
Picadeiros     6
Campos de Golf     13
Pista de BMX     2
Parapente     2
    

INSTALAÇÕES ESPECTÁCULO DESPORTIVO 5
Estádio Algarve     1
Estádio Municipal de Loulé    1
Estádio Municipal de Quarteira   1
Hipodromo Vilamoura    1
Kartodromo Almancil    1

* Dados referentes a maio 2014

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
TABELA DE SíNTESE
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SERVIÇOS DE FOMENTO E APOIO AO 
DESPORTO
O desporto faz parte da vida da cidade e da comunidade. A 
par do trabalho desenvolvido pelas associações, a Câmara 
Municipal de Loulé promove uma série de iniciativas que 
visam a sociabilização através das atividades desportivas, bem 
como o “Desporto para Todos”.
Desde logo o esforço em proporcionar à população todas as 
condições para usufruto do desporto, garantindo o acesso a 
diversos equipamentos e espaços, na ótica do exercício físico, 
mas também o acompanhamento técnico. Os Centros de 
Marcha e Corrida de Loulé e Quarteira são bem ilustrativos 
deste estímulo para a prática desportiva regular da população. 
Os utentes são aqui assistidos por técnicos credenciados 
que fazem uma avaliação do estado de saúde e físico, e 
prescrevem o exercício adequado à condição física/saúde do 
utente. Pretende-se, assim, contribuir para a melhoria dos 
níveis de saúde da população através da prática desportiva 
regular, combater os hábitos de sedentarismo, aumentar as 
oportunidades de prática desportiva de toda a população 
e desenvolver e reforçar, junto das comunidades locais, um 
ambiente social encorajador de um estilo de vida ativo.
Este incentivo à prática desportiva é universal na medida em 
que se estende a todas as faixas etárias e a todas as condições 
socioeconómicas, como forma de apoiar a comunidade. 
Das Férias Desportiva (Páscoa, Verão e Natal), que servem 
como complemento à ocupação dos tempos livres e apoio 
à família, às atividades direcionadas aos idosos (Seniores 
em Movimento), aos mais carenciados ou a portadores de 
deficiência, várias são as atividades que vão ao encontro do 
mote “Desporto para Todos”.
Numa sociedade onde os problemas cardiovasculares da 
população ou a obesidade infantil registam números 
alarmantes, fruto do sedentarismo, os programas de 
promoção da saúde e bem-estar através do desporto 
fazem parte da política municipal para a área desportiva, 
contribuindo desde logo para a criação de hábitos 
desportivos, por forma a prevenir o aparecimento de doenças. 
Cada vez mais, a educação é vista como um dos principais 
pilares para um desenvolvimento social e humano saudável e, 
como tal, essa promoção da saúde através do desporto passa 
necessariamente pelo envolvimento das escolas, mas também 
de outros agentes como unidades de saúde ou instituições de 
solidariedade social. 
Em 2010, foi criado o Banco Local de Voluntariado de 
Loulé, através do qual a Autarquia aderiu à nobre causa 
do voluntariado enquanto veículo de interesse social e 
comunitário, de promoção da cidadania e humanização, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-
estar das populações. Este consolida mecanismos de cariz 
local, próximos das populações e conhecedores das realidades 
locais, que facilitem o encontro entre entidades e voluntários.
Trata-se de um espaço de encontro entre pessoas que 
expressam a sua disponibilidade e vontade para serem 
voluntárias e entidades promotoras de voluntariado que 
reúnam condições para integrá-los. A área de ação deste 
Banco de Voluntariado desenvolve-se em vários domínios, 
desde a área de solidariedade social, à cultura, saúde, 
educação e, naturalmente ao desporto. Especificamente nesta 
área do desporto, os voluntários possibilitam aos clubes e 
associações colmatar algumas das suas principais necessidades 
e ultrapassar alguns obstáculos com que se deparam no seu 
quotidiano.
Este apoio ao voluntariado passa também pela realização 
de estágios curriculares nos clubes ou nos próprios serviços 
municipais ligados à atividade desportiva, por parte de 
estudantes de instituições do ensino secundário e ensino 
superior. Neste âmbito, importa referir a existência na cidade 
de Loulé da figura da Universidade, representada pelo INUAF 
– Instituto Universitário Dom Afonso III, que integra no seu 
plano curricular um curso de Educação Física e Desporto, 
mas também a Universidade do Algarve, com o curso de 
Desporto. Estas duas instituições académicas têm tido um 
papel importante nesta área de voluntariado direcionado para 
o Desporto.

ATIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
Nos últimos anos, Loulé recebeu mais de 2500 eventos 
desportivos, dos quais 45% são de âmbito regional, 25% 
nacionais e 30% eventos internacionais. Os eventos de 
carácter internacional têm cada vez mais peso no Concelho 
de Loulé, realizando-se anualmente cerca de 30, dos quais se 
destacam:
Rally de Portugal (Automobilismo)
Integrado no WRC (World Rally Championship), este é o 
evento desportivo com maior retorno financeiro para o País a 
seguir ao Euro 2004, segundo o estudo que tem sido levado a 
cabo pela Universidade do Algarve.
Triatlo de Quarteira Prof. Carlos Gravata (Triatlo) 
Prova internacional que reúne os melhores triatletas europeus 
na prova a contar para a Taça da Europa, Taça da Europa 
de Juniores, bem como o Campeonato Nacional de Clubes. 
Considerado pelos especialistas como uma das melhores 
organizações mundiais da modalidade, este Triatlo constitui 
um dos muitos eventos desportivos internacionais que o 
Concelho de Loulé recebe anualmente e, nessa medida, 
é também um cartaz turístico por excelência, já que atrai 
muitos visitantes que nesta altura do ano contribuem para a 
dinamização da economia local.  
Campeonato de Saltos Internacional de Vilamoura /
Vilamoura Atlantic Tour (Hipismo) 
Uma das mais prestigiadas provas de hipismo internacional 
realiza-se em Vilamoura. Para esta prova é montada uma 
autêntica cidade equestre, proporcionando condições 
excecionais aos 650 cavalos que estão em competição durante 
mais de um mês, esta que é a prova com maior duração da 
Europa. 
European Tour - Portugal Masters (Golfe) 
Realizado no Campo Oceânico Victoria, em Vilamoura, desde 
2007, este torneio europeu do circuito internacional de golfe 
reúne os melhores da modalidade ao nível europeu. Só em 
2012, o Portugal Masters distribuiu 2.250.000 euros, dos quais 
375.000 para o campeão.
Algarve Sevens (Rugby) 
Em 2012, o Estádio Algarve recebeu a prova de qualificação 
europeia para o Mundial de Sevens, em râguebi – Algarve 
Sevens. A disputar as cinco vagas para o Mundial de 2013, 
estiveram 12 seleções: Portugal (Campeão Europeu 2011/12), 
Espanha, França, Geórgia, Escócia, Itália, Ucrânia, Holanda, 
Alemanha, Roménia, Bélgica e Lituânia. A Federação 
Portuguesa de Râguebi, enquanto anfitriã desta prova de 
qualificação, pretendeu promover internamente esta vertente 
do râguebi que irá integrar os Jogos Olímpicos de 2016, o que 
irá contribuir decisivamente para lançar a modalidade. 
Loulé Cup (Ginástica) 
O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé acolhe esta prova 
da Taça do Mundo em Trampolim e Tumbling, organização 
conjunta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica 
de Loulé, Câmara Municipal e Federação Portuguesa de 
Trampolins e Desportos Acrobáticos. A Loulé Cup conta com 
a presença de meio milhar de ginastas em representação de 
diversas delegações, representando países de todos os pontos 
do globo. Prova acreditada pela Federação Internacional 
de Ginástica, a Loulé Cup já é uma das principais provas de 
trampolins que se realizam em todo o mundo. Loulé tem o 
privilégio de receber alguns dos melhores ginastas do mundo 
de trampolins.
Maratona/Passeio BTT de Alte (BTT) 
É a maior prova de BTT a sul do Tejo, contando com cerca 
de 2 mil participantes, e que vai já na sua 16ª edição. A 
típica aldeia de Alte, no interior do Concelho, é palco desta 
emblemática Maratona de BTT, que atrai anualmente milhares 
de participantes de todo o país.

(Ver anexo “Histórico dos Eventos Mais Relevantes)
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para onde vamos
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OBJETIVO 2015
Através da candidatura à Cidade Europeia do Desporto, 
pretende-se que Loulé esteja no centro dos acontecimentos 
desportivos na Europa, criando um conjunto de sinergias 
que permitam não só projetar a cidade mas também atrair 
turistas/visitantes (atletas, técnicos e dirigentes mas também 
público em geral).Tendo em vista estes objetivos, Loulé 
propõe-se a manter os grandes eventos desportivos de 
âmbito internacional que acolhe ao longo de todo o ano e, 
simultaneamente, apoiar a realização de outras iniciativas que 
se integrem no espírito da ACES. Por outro lado, pretende-
se incentivar e apoiar a investigação científica em torno 
dos temas do mundo do desporto, e realizar congressos, 
seminários ou conferências que tragam a Loulé nomes 
importantes do desporto europeu e nacional, tanto ao nível 
dos atletas, treinadores, corpos dirigentes ou Comunicação 
Social.Esta candidatura implica a participação e envolvimento 
de toda a comunidade local nos eventos e iniciativas que 
serão englobadas no programa oficial. Tal como aconteceu em 
2004, com a realização do Euro 2004 em que Loulé foi Cidade 
Anfitriã e que alcançou grande êxito devido sobretudo ao 
envolvimento da comunidade louletana.
Esta Candidatura conta com o apoio do Estado Português, 
na figura do Senhor Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude. Tem ainda o apoio do Comité Olímpico de 
Portugal, Comité Paralímpico de Portugal, Turismo de 
Portugal, Universidade do Algarve e Instituto Universitário 
Dom Afonso III. Enquanto Cidade Europeia do Desporto, Loulé 
capitalizará o seu reconhecimento internacional resultante de 
constituir um destino turístico de excelência além-fronteiras, 
mas também do programa de eventos culturais que ganharam 
projeção internacional como é o caso do Festival MED. 
Finalmente, outro dos grandes objetivos inerentes a esta 
candidatura passa pelo lançamento de programas que 
promovam o empreendedorismo desportivo, o emprego, a 
cidadania desportiva e a formação.
Em suma, a estratégia de Loulé neste projeto orienta-se para 
a intregração na rede europeia de desporto, fomentada pela 
ACES Europe, que constituirá uma mais-valia para o desporto 
louletano, algarvio e português.

PROgRAMA DE ATIVIDADES E EVENTOS
O grande objetivo é manter a realização dos eventos que têm 
lugar no Concelho, nomeadamente os de âmbito internacional 
e que projetam o Concelho além-fronteiras. 
Tendo em conta as excelentes condições de Loulé para a 
realização de eventos desportivos, pretende-se igualmente 
captar a organização de novos eventos, junto de federações, 
associações, clubes ou entidades privadas, nacionais e 
internacionais, através da divulgação do Concelho como 
destino desportivo de excelência.
Entre os eventos que pretendemos realizar (ou continuar a 
realizar/apoiar) destacam-se: jogos de preparação da seleção 
nacional de rugby; jogos de preparação da seleção nacional 
de futebol; Rally de Portugal; Triatlo de Quarteira; Maratona/
Passeio de BTT de Alte; Meeting Internacional de Natação 
(inativo desde 2010); Loulé Cup; Mundialito de Futebol 
Feminino; European Tour - Portugal Masters; Volta ao Algarve 
em Bicicleta; Walking Festival Ameixial; The Atlantic Cup; 
Torneio Internacional de Carnaval em Vela; Gala do Desporto 
do Concelho de Loulé; seminários e fóruns sobre temáticas 
diversas associadas ao desporto; apoio a torneios nacionais e 
internacionais. 
A Autarquia de Loulé e o movimento associativo desportivo 
do Concelho pretendem dar continuidade ao esforço de 
promoção, divulgação e projeção de Loulé como um Concelho 
que inspira o desporto. 
Nesse sentido, a organização de eventos desportivos 
continuará a contar com o total apoio da Câmara Municipal, 
seja em termos da cedência das instalações, no apoio 
financeiro, técnico e logístico mas também na divulgação/
comunicação desses eventos, através dos meios como as 
publicações da Autarquia, site, redes sociais, Comunicação 
Social, suportes publicitários, entre outros.  
“12 Meses – 12 Modalidades – 12 Ações” é o mote para o ano 
de 2015 no Concelho de Loulé. Através da realização de 12 
eventos-âncora, pretende-se, ao longo do ano, criar diversas 
iniciativas que passam por seminários, congressos ou ações de 
formação.
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EVENTO      MODALIDADE   ORGANIZAÇÃO

Gala do Desporto     Geral    Câmara Municipal
Convenção de Fitness    Fitness    Câmara Municipal
2015 Minutos a Nadar    Natação    Câmara Municipal
Corrida das Areias     Atletismo   Câmara Municipal
Provas Desportivas Carnaval    Atletismo   Câmara Municipal
Taça da Europa Triatlo de Quarteira   Triatlo    CML + JFQ + FTP
Campeonato Nacional Natação Adaptada  Natação    CML + ANDDI
Marcha – Corrida Loulé    Caminhada   Câmara Municipal 
Marcha – Corrida Quarteira    Caminhada   Câmara Municipal

INICIATIVAS DA CÃMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

AÇÕES CIENTíFICO-ACADÉMICAS

EVENTO          ORGANIZAÇÃO

Estudo oferta e procura desportivas       Câmara Municipal - UAlg
Carta Desportiva do Concelho       Câmara Municipal
Bolsa de Voluntariado Desportivo       Câmara Municipal
Impacto para a Economia do Concelho dos Eventos Desportivos    Câmara Municipal - UAlg

INICIATIVAS CLUBES – ASSOCIAÇÕES - FEDERAÇÕES

EVENTO      MODALIDADE   ORGANIZAÇÃO

Volta ao Algarve     Ciclismo    Associação Ciclismo Algarve
Torneio Internacional de Vela do Carnaval  Vela    CIMAV
Atlantic Tour     Hipismo 
European Tour – Portugal Masters   Golf 
Loulé World Cup     Ginástica Trampolins  APAGLoulé
Maratona / Passeio BTT de Alte   BTT – XCM   Grupo Desportivo Serrano
Walking Festival Ameixial    Caminhadas   ProActiveTour
Torneio Internacional de Futebol 7   Futebol    Louletano Desportos Clube
Torneio Internacional de Rugby do Algarve  Rugby    Rugby Clube de Loulé
Campeonatos Nacionais Universitários   Diversas     AAUAlg – Associação Académica
Competição de Futsal    Futsal    FPF
Futures Loulé     Ténis    Clube de Ténis de Loulé
Copa Ibérica     Ténis    Lagos Sport
Mundialito de Futebol Feminino   Futebol    FPF

SEMINÁRIOS E CONgRESSOS

EVENTO          ORGANIZAÇÃO

Congresso Europeu de Triatlo       ETU + FTP
Congresso Nacional da APTN        APTN + CML
Seminário Internacional de Marketing Desportivo     Câmara Municipal
“Experiências que Marcam” – Conferências      Câmara Municipal
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COOPERAÇÃO E PARCERIAS
Uma das grandes aspirações que Loulé abraça com esta 
candidatura a Cidade Europeia do Desporto em 2015 passa, 
fundamentalmente, pelo reforço das parceriais institucionais 
existentes na área do desporto, com os mais diversos 
organismo públicos e privados.
Em termos internacionais, a Autarquia de Loulé mantém 
protocolos com as mais diversas federações, associações e 
outras entidades desportivas tendo em vista a organização 
de eventos no Concelho, destacando-se, por exemplo, 
a cooperação com a FIA (Federação Internacional de 
Automobilismo), para a realização do Rally, com a ETU 
(European Triathlon Union), para a realização do Triatlo 
de Quarteira, FIG (Federação Internacional de Ginástica), 
para a realização do Loulé Cup, ou com a IRB (International 
Rugby Board), para a realização do Algarve Sevens (fase de 
apuramento para o Mundial de Sevens 2013).
Também ao nível da realização de eventos nacionais, o 
Município assume-se como parceiros das inúmeras federações 
e associações de diversas modalidades, bem como na cedência 
de espaços para as sedes destes organismos, no Concelho. 
Mas esta cooperação vai muito além da realização de 
eventos desportivos. A Autarquia tem apoiado iniciativas de 
formação promovidas por entidades privadas ou federações 
internacionais que elegem Loulé para aqui realizaram as 
suas atividades. É o caso dos “Holiday Camps”, em Vale 
do Lobo, uma ação conjunta da Manchester United Soccer 
Schools e da Football by Carlos Queirós, dirigida a crianças 
e jovens entre os 6 e os 14 anos de ambos os sexos. Esta 
atividade contempla um programa que está estruturado para 
melhorar as capacidades técnicas dos participantes, encorajar 
o desenvolvimento das suas habilidades em situações 
específicas de treino e jogo, bem como estimular o espírito de 
equipa e entreajuda. São usadas metodologias semelhantes 
às praticadas pela academia do Manchester United e a sua 
equipa principal.
O Manchester United é, de resto, uma das equipas europeias 

que, normalmente, escolhem o Concelho de Loulé para 
realizarem os seus estágios de inverno. Numa altura em que 
os campeonatos de futebol dos países do norte e centro da 
Europa se encontram parados devido às rigorosas condições 
meteorológicas, as equipas deslocam-se até Loulé para 
efetuarem estágios, aproveitando o clima ameno, a qualidade 
dos equipamentos desportivos existentes e as excelentes 
unidades hoteleiras dos resorts de luxo como Vale do Lobo, 
Quinta do Lago, Garrão, Ancão e Vilamoura. Para além do 
retorno financeiro, esta presença das equipas europeias 
reveste-se de especial importância em termos das ações de 
formação junto dos quadros técnicos das equipas locais.
Mas a presença de algumas estrelas do desporto internacional 
em Loulé integra, em alguns casos, iniciativas de solidariedade 
social, promovidas por entidades públicas e privadas ligadas 
ao desporto. É o caso dos jogos All Stars, que decorreram no 
Estádio Algarve, promovidos pela Fundação Luís Figo, com o 
apoio da Câmara Municipal de Loulé.
A cooperação com o INUAF – Instituto Universitário Dom 
Afonso III e Universidade do Algarve tem tido um papel 
muito importante nessa componente de investigação. 
No primeiro caso, o INUAF coopera com o Município na 
realização de estudos sobre a caracterização do panorama 
desportivo concelhio, tendo em vista a melhoria das políticas 
desportivas, assim como em áreas como a promoção da saúde, 
acompanhamento da atividade física nos seniores.
O Centro de Estudos da Universidade do Algarve tem 
realizado o acompanhamento das ações desportivas em Loulé, 
com a elaboração de estudos como o do retorno financeiro 
do Rally de Portugal para a economia local ou a da relação 
Desporto/Turismo para o desenvolvimento da atividade 
económica da região, nomeadamente ao nível dos campos de 
golfe.
Paralelamente, ambas as universidades e algumas escolas 
secundárias do Concelho de Loulé e dos municípios limítrofes 
enviam estagiários para os clubes desportivos e para os 
serviços municipais ligados ao desporto.
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anexos
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PLANO DE COMUNICAÇÃO
O Plano de Comunicação constitui um ponto fulcral da 
candidatura de “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015” 
uma vez que nele assenta toda a divulgação das atividades, 
programas desportivos, eventos, iniciativas, personalidades 
e, fundamentalmente, dos objetivos inerentes a esta 
candidatura. 
Este Plano pretende ser um instrumento de trabalho que 
permitirá definir os mecanismos e ações de comunicação, 
mobilização de meios e recursos, estabelecimento de canais 
e todo o processo de acompanhamento, análise e avaliação 
das diferentes tarefas às quais a organização terá de ter um 
olhar atento, permitindo um conhecimento mais profundo da 
realidade.
Neste documento constam os objetivos estratégicos essenciais, 
as mensagens, os públicos-alvo, mecanismos de avaliação e 
controlo, orçamento de suporte, meios e recursos a afetar.
Este Plano deverá adaptar-se à especificidade de cada 
atividade prevista no âmbito de “Loulé Cidade Europeia do 
Desporto 2015”, sendo o seu principal objetivo a comunicação 
junto da comunidade local, nacional e internacional.

1.Missão e Visão
Dividem-se em três períodos as atividades a desenvolver em 
termos comunicacionais no âmbito da candidatura de “Loulé 
Cidade Europeia do Desporto 2015”.
Fase de candidatura e aprovação
Divulgação das iniciativas que visam a pré-adesão e 
desenvolvimento do processo de candidatura, junto da 
comunidade local, parceiros mas também em termos 
nacionais. 
Atualização da informação sobre a evolução do processo e a 
diligências institucionais no sentido de envolver a comunidade 
local mas também de todo o País em torno deste projeto.
Divulgação de toda a informação sobre os resultados obtidos 
no contexto do projeto.

Fase de execução de programas e aplicação
Implementação de estratégias de comunicação dimensionadas 
à escala local, nacional e internacional, esta última 
direcionada às anteriores cidades europeias do desporto, 
autoridades europeias, comunicação social internacional, 
parceiros internacionais, cidades geminadas com Loulé mas a 
todos a população europeia e mundial.
Informação permanente sobre as iniciativas a realizar/
realizadas no Âmbito de “Loulé Cidade Europeia do Desporto 
2015”.
Recolha e monitorização de dados e indicadores de eficiência 
e resultados, assim como elaboração de relatórios.
Fase pós-evento
 Reafirmar o evento enquanto catalisador de futuras 
iniciativas que decorram no Concelho.
A nossa Missão:
Promover o desporto e a prática desportiva junto da 
população e promover e projetar Loulé enquanto destino 
turístico de excelência , reforçando o binómio turismo/
desporto.
A nossa Visão:
Alcançar o envolvimento da comunidade neste momento 
importante da vida de Loulé, através da participação ativa 
nas iniciativas programadas e criar o espírito identitário 
relativamente a este projeto.  Captar também o envolvimento 
de turistas nacionais e internacionais.

2.Objetivos
Este Plano de Comunicação da candidatura “Loulé Cidade 
Europeia do Desporto 2015” tem em vista os seguintes 
Objetivos gerais:
• Criar e implementar o espírito “Cidade Europeia do 
Desporto” no seio da comunidade;
• Envolver a comunidade local em torno deste projeto, através 
do estímulo à colaboração e participação nas atividades e 
eventos;
• Envolver ativa e competitivamente toda a comunidade 
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desportiva - as associações e clubes desportivos, atletas, 
técnicos e dirigentes, bem como os adeptos;
• Fomentar, promover e despertar o interesse de entidades 
públicas, patrocinadores, instituições e parceiros do projeto;
• Divulgar o programa de atividades e atrair público (local, 
nacional e internacional) para as atividades e eventos 
desportivos que venham a realizar-se
• Diferenciar Loulé como cidade desportiva de dimensão 
europeia.
Objetivos estratégicos internos
• Alinhamento e articulação na circulação, partilha e difusão 
da informação no seio da equipa executiva;
• Clareza na transmissão de informação no seio da equipa 
executiva;
• Clareza na transmissão de informação interna tendente à 
execução das tarefas dos diferentes elementos da equipa; 
• Articulação das diferentes competências especializadas;
• Acesso interno a toda a informação do programa previsto 
para “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”;
• Definição do protocolo de comunicação para o público 
interno e para o público externo;
• Acompanhamento e envolvimento.
Objetivos Estratégicos Externos 
• Difusão da informação junto da comunidade local e nacional 
através dos diferentes meios de comunicação social (jornais, 
televisões, rádios, online), nacional e internacional;
• Difusão de informação orientada para os meios de 
comunicação social especializados nacionais e europeus;
• Recurso às novas tecnologias da informação para disseminar 
informação relativa a agenda, calendário de eventos, 
acontecimentos, atividade corrente e construção de marca;
• Harmonizar estilos e discursos de encontro ao espírito da 
mensagem de base de todo o processo

3. Público-alvo
Toda a estratégia de comunicação de “Loulé Cidade Europeia 
do Desporto 2015” será orientada para os distintos segmentos 
de público-alvo, com diferentes abordagens para cada um 
deles.
Público interno
- Equipa executiva, equipa operacional do projeto;
- Clubes, associações e instituições desportivas (comunidade 
local)
- Atletas, dirigentes, treinadores (comunidade local)
- Comunidade local
- Autoridades e entidades parceiras
- Comissão de honra e embaixadores
- Instituições europeias
Público externo
- Jornalistas locais e nacionais (media especializados e 
generalistas)
- Jornalistas europeus (media especializados e generalistas)
- Clubes, associações e instituições desportivas 
(regional,nacional)
- Atletas, dirigentes, treinadores (nacional)
- Patrocinadores
- Media partners
- Parceiros institucionais, empresariais e individuais
- Praticantes informais de desporto
- Estudantes
- Público em geral
- Poder público e poder político
- Cidades europeias do desporto (ex-titulares)
Interesse particular no envolvimento da comunidade local em 
torno do projeto:
- Colaboração ativa da comunidade:
- Participação nos eventos desportivos (público, atletas)
- Auxílio na organização de eventos
- Voluntariado
- Divulgação informal
- Apoio e reforço
- Acolhimento e hospitalidade
- Contributo com sugestões e iniciativas
- Colaboração das instituições e parceiros:
- Celebração de acordos e parcerias (nível regional, nacional e 
europeu)

- Apoio e envolvimento das organizações regionais, cidades, 
municípios
- Apoio e envolvimento das empresas, universidades e 
instituições
- Apoio do Governo Português e dos representantes políticos 
do país na Europa
- Parceria e aproximação relacional com os representantes da 
União Europeia, as cidades geminadas e as Cidades Europeias 
do Desporto anteriores
- Colaboração dos patrocinadores:
- Acordos de patrocínio e mecenato
- Contacto diretos com empresas para desenvolvimento de 
projetos de comunicação e divulgação em parceria
Público geral
- Elementos de comunicação online, social media, de alcance 
global
- Destaque para os recursos tecnológicos disponíveis para 
comunicação multimédia
- Disponibilização de conteúdos em formato bilingue
- Redes sociais (Facebook, Twitter, Flickr)
- Media europeus, CED anteriores
- Posicionar Loulé como cidade do desporto para todos e 
enfatizar o seu caráter desportivo, hospitaleiro, acolhedor e 
de energia social criativa e participativa.

4. Mensagens
Apresentam-se algumas das mensagens chave que se pretende 
transmitir no processo de relação comunicativa com os 
público-alvo e colocando em perspetiva os objetivos que se 
pretendem atingir:
- O envolvimento de todos é fundamental para o sucesso
do projeto
- Compatibilizar interesses internos e externos, locais, 
regionais e nacionais, que concederá força à iniciativa e
assegurará mais possibilidades de êxito.
- A participação ativa de todos é indissociável dos resultados
- Loulé 2015 – Cidade Europeia do Desporto é uma
oportunidade de afirmação da comunidade louletana
e da sua identificação com o desporto
- Loulé 2015 – Cidade Europeia do Desporto
contribuirá para a coesão interna e reforço identitário
- Loulé 2015 – Cidade Europeia do Desporto é uma
oportunidade de promoção da cidadania desportiva - O 
desporto para todos implica o envolvimento e a
participação ativa de todos
- A paixão pelo desporto é intrínseca à comunidade de
Loulé
- A ética desportiva e o fairplay são princípios basilares na 
afirmação de Loulé como Cidade Europeia do Desporto 

5. Meios de Comunicação
De acordo com os objetivos de comunicação definimos e 
especificamos os canais de comunicação, os mecanismos e 
meios que assegurem a difusão e entrega das mensagens aos 
diferentes públicos-alvo:
• Comunicação gráfica (estacionário, flyers, cartazes, mupis)
• Portal agregado à pagina Web da Câmara Municipal de 
Loulé
• Redes Sociais
• Comunicados de Imprensa
• Assessoria de imprensa (imprensa local, nacional, europeia, 
imprensa generalista e desportiva, media online)
• Relações Públicas e Protocolo
• Newsletter
• Comunicação Interna (e-mail, intranet)
• Reuniões, encontros formais, cerimónias diversas
• Seminários, Congressos, Workshops e conferências
• Apresentações Públicas
• Eventos desportivos
• Gala do Desporto
• Entrevistas
• Base de dados de contactos
• Comunicação online
• Merchandising
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6. Calendarização
Foram definidas diferentes fases na calendarização da 
comunicação das ações de comunicação considerando as 
contingências deste processo, ainda na fase de candidatura.
Neste sentido definimos as linhas orientadoras ficando assim 
estabelecidas:
1ª Fase – Candidatura (até 1 de Junho):
• Contactos formais com diferentes entidades e instituições 
públicas, clubes, associações, escolas e autoridades 
representativas do panorama desportivo local, regional e 
nacional.
• Envio de comunicados de imprensa assinalando os 
momentos chave do processo
2ª Fase – Aprovação da Candidatura (final 2014):
• Apresentação pública do logótipo
• Apresentação pública dos embaixadores da CED 2015
• Apresentação pública das Comissões de Honra e Executiva
• Atos públicos de celebração de protocolos
• Criação e ativação de website/portal
• Campanha local de promoção generalista do evento
• Campanha de promoção do evento em instalações 
desportivas
• Realização de eventos de mobilização social para apoio e 
envolvimento da comunidade
3ª Fase – Cidade Europeia do Desporto (2015)
• Cerimónia de Abertura
• Atualização permanente do portal e redes sociais do evento
• Campanha local de promoção de grandes eventos
• Comunicação através dos parceiros de media
• Seminários, Congressos, Workshops e conferências
• Eventos desportivos
• Eventos de mobilização social e envolvimento da 
comunidade
• Planos de comunicação ajustados a cada evento
• Cerimónia de Encerramento
4ª Fase – Encerramento das atividades (1º trimestre de 2016)
• Conferência de imprensa para apresentação do balanço do 
evento
• Outras atividades a designar

7. Comunicação de Eventos
Será a prioridade uma definição de planos de comunicação 
para os eventos constantes no calendário de atividades que 
venham a ser integrados na programação de Loulé 2015 – 
Cidade Europeia do Desporto.
O Plano de Comunicação dos eventos deverá conter os 
objetivos a atingir, a tipologia do evento a divulgar, público-
alvo e recursos disponíveis.

8. Avaliação
Todo o processo de implementação do plano de comunicação 
obrigará a adoção de mecanismos de acompanhamento, 
métrica e avaliação permanentes, assim o processo de 
avaliação do plano de comunicação será dividido por duas 
categorias de marcadores:
Marcadores Diretos:
• Número de eventos promocionais/seminários
• Número de eventos desportivos
• Número de atletas, clubes e técnicos envolvidos nas 
competições e atividade
• Número de subscritores de envio de newsletters
• Números de visualizações das notícias publicadas
• Número de sessões públicas realizadas
• Número de comunicados produzidos
• Número de peças editadas e publicadas na rádio e televisão
• Número de sectores participantes
• Número de seguidores nas redes sociais
• Quantidade de material promocional expedido
Marcadores de Resultado:
• Número de visitantes/utilizadores do portal
• Número de downloads de documentos disponibilizados no 
portal
• Número de artigos de opinião/científicos desenvolvidos no 
âmbito do projeto
• Número de notícias publicadas na imprensa
• Número de participantes em cada um dos eventos/atividades
• Número de participantes nas redes sociais
• Número de e-mails recebidos no âmbito da interação com o 
projeto
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cidade candidata
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CMYK

C    20
M  100
Y      0
K    45
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Y      0
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C      0
M      0
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K     15

MEMÓRIA DESCRITIVA
Considerou-se importante, por se tratar de uma imagem que 
servirá de identificação de um evento desportivo, o recurso a um 
elemento de fácil ligação ao acontecimento: uma figura em 
movimento, em posição de corrida. Esta confere-lhe características 
que se relacionam com energia e proatividade.

No que se refere às cores aplicadas, foi dado destaque à cor do 
município, tanto no símbolo como na letra «É». Esta situação 
serve para reforçar esta letra como verbo «ser» no presente do 
indicativo permitindo criar slogans personalizados para cada 
situação, brincando com este aspecto gramatical.

O símbolo funciona como a junção de 3 aspectos típicos do 
concelho: o mar (parte inferior), a serra (parte central) e o sol 
(parte superior) formando a estilização de uma pessoa em 
movimento.

Relativamente à tipografia optou-se por um lettring forte, 
personalizado e de fácil memorização, conferindo assim uma 
imagem actual e distintiva.

COMPORTAMENTO CROMÁTICO
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CONFIGURAÇÕES DA MARCA
para garantir versatilidade, foi criado um conjunto de configurações formais distintas, 
com relações de escala e posicionamento dos diferentes elementos.

CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL
A configuração principal é a configuração preferencial de utilização, 
pelo que deve ser utilizada sempre que possível.

CONFIGURAÇÃO SECUNDÁRIA
A configuração secundária deve ser apenas utilizada em casos onde a leitura 
da marca na sua configuração principal possa ser afectada ou quando o formato 
do suporte beneficiar com uma leitura horizontal da mesma.

CONFIGURAÇÃO VERTICAL
A configuração vertical deve ser apenas utilizada em casos onde a leitura 
da marca na sua configuração principal possa ser afectada ou quando o formato 
do suporte beneficiar com uma leitura vertical da mesma.

A MARCA
A marca é composta pelo logotipo e o símbolo.
As relações e proporções entre os elementos da marca 
foram cuidadosamente estudados e não devem, 
em circunstância alguma, ser alteradas, qualquer 
que seja o tamanho da marca.

SÍMBOLO
Faz parte integrante da marca. 
Nunca deve ser usado isoladamente.

LOGOTIPO
Além de construir a identidade verbal, 
o logotipo faz parte integrante da marca.
Nunca deve ser usado isoladamente.
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Freguesia  
Designação da Instalação 

 Tipo Específico  Propriedade  Entidade Gestora 

         

Almancil 
 

Estádio Municipal de Almancil 
 

Campo de Futebol 
Sintético  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

    
Campo de Futebol 7 
Terra  

C.M. Loulé 
  

    Polidesportivo  C.M. Loulé   

  Campo de Futebol Vale de Lobo  
Campo de Futebol 
relva  Setor Privado  Setor Privado 

  Estádio Algarve  
Campo de Futebol 
relva  Setor Privado  Setor Privado 

    
Campo de Treinos 
relva  

Setor Privado 
  

    
Polidesportivo 

 
Setor Privado 

  

    
Circuito de 
Manutenção  Setor Privado   

  
Ocean Golf Course 

 
Campo de Golf 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Royal Golf Course  
Campo de Golf 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Quinta do Lago Sul  Campo de Golf  Setor Privado  Setor Privado 

  
Quinta do Lago Norte 

 
Campo de Golf 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Pinheiros Altos Campo de Golf  Campo de Golf  Setor Privado  Setor Privado 

  
San Lourenzo Golf Course 

 
Campo de Golf 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Laranjal Golf Course  Campo de Golf  Setor Privado  Setor Privado 

  Academia de Ténis de Vale de Lobo  Campos de Ténis (14)  Setor Privado  Setor Privado 

    
Campos de Paddel  

 
Setor Privado 

  

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

    
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
  

  Academia de Ténis Jim Steward  
Campos de Ténis (2) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Percurso Pedestre Ria Formosa  Percurso Pedestre  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Centro Hipico Pinetrees 

 
Picadeiro 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Katodromo de Almancil  Circuito Principal  Setor Privado  Setor Privado 

  
Escola EB1 nº 1 de Almancil 

 
Polidesportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  
Ginásio Musclomania 

 
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

  Ginásio "Ibiza"  
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

  Parque Geriatrico  Instalações Especiais  Setor Privado  Setor Privado 

  
Conrad Hotel 

 
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

    
Campos de Ténis (1) 

 
Setor Privado 

  

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

  
Dona Filipa 

 
Campos de Ténis (2) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

    Campos de Mini Golf  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 

 
Setor Privado 

  

  
Ria Parque - Vale do Garrão 

 
Campo de Futebol 
relva  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

    
Piscina Recreativa 
Interior  

Setor Privado 
  

    
Piscina Recreativa 
Exterior  Setor Privado   

    
Cardio Fitness / 
Musculação  Setor Privado   

  
Quinta do Lago 

 
Campos de Ténis (2) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

    
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
  

  Dunas Douradas  
Cardio Fitness / 
Musculação  Setor Privado  Setor Privado 

 
Alte  

Campo Municipal de Alte 
 

Campo de Futebol 
Terra  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
       

   MAPA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO
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Jogos Tradicionais Malha na Lage (2) C.M. Loulé C.M. Loulé 

  Escola EB1 nº 1 de Alte  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Sala de Desporto (2) 

 
C.M. Loulé 

  

  Centro Hípico Alte  
Picadeiro 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Alte Aventura  Campo de Paintball  Setor Privado  Setor Privado 

Ameixial  
Campo Municipal do Ameixial 

 
Campo de Futebol 
Terra  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
Polidesportivo do Ameixial  

Polidesportivo 
 

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  Percurso BTT  Ameixial  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Percurso Pedestre 

 
Ameixial 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Revezes  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

Benafim 
 

Campo Municipal de Benafim 
 

Campo de Futebol 
Terra  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
Polidesportivo de Benafim 

 
Polidesportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  
Polidesportivo de Benafim  Sala de Desporto  C.M. Loulé   

Boliqueime 
 

Campo Municipal de Boliqueime 
 

Campo de Futebol 
Terra  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
Pavilhão Municipal de Boliqueime 

 
Pavilhão Desportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    
Cardio Fitness / 
Musculação  C.M. Loulé   

  
Escola Professor Doutor Aníbal 
Cavaco Silva  

Pavilhão Desportivo 
 

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

    
Campo Pequeno (3) 

 
C.M. Loulé 

  
Quarteira  

Estádio Municipal de Quarteira  
Campo de Futebol 
relva  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    Pista de Atletismo  C.M. Loulé   

    
Cardio Fitness / 
Musculação  

C.M. Loulé 
  

  Campo Municipal nº2 de Quarteira  
Campo de Futebol 
Sintético  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  Piscinas Municipais de Quarteira  Piscina Desportiva  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Piscina de 
Aprendizagem  C.M. Loulé   

    
Chapinheiro 

 
C.M. Loulé 

  

    
Cardio Fitness / 
Musculação  C.M. Loulé   

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

  
Parque Actividades Radicais 

 
Pista de BMX 

 
C.M. Loulé 

 
Clube Desportivo 

    Skate Parque  C.M. Loulé   

  
Escola Drª Laura Ayres 

 
Pavilhão Desportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

    Campo Pequeno  C.M. Loulé   

  Escola D. Dinis  
Pavilhão Desportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

    
Campo Pequeno 

 
C.M. Loulé 

  

  
 
Escola E.B. 2, 3 de Quarteira  

 
Pavilhão Desportivo  

 
C.M. Loulé  

 
C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

    
Campo Pequeno 

 
C.M. Loulé 

  

  Escola E.B. 1 de Quarteira  Campo Pequeno  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Escola Francisca de Aragão 

 
Campo Pequeno 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Polidesportivo de Quarteira  
Polidesportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Polidesportivo da Abelheira  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Polidesportivo Checul 

 
Polidesportivo 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  
Campos Ténis Municipais de 
Quarteira  

Campos de Ténis (2) 
 

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
Centro Equestre de Vilamoura 

 
Campos de Equitação 
e pistas (5)  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

  Academia de Ténis de Vilamoura  
Campos de Ténis (10) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 
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Campos de Paddel (2) 

 
Setor Privado 

  

    
Campos de Mini Ténis 
(4)  Setor Privado   

    Polidesportivo  Setor Privado   

  
Lusort Algarve 

 
Campos de Golfe (4) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

    
Circuito de 
Manutenção  Setor Privado   

    
Campo de Futebol 
relva  Setor Privado   

    Campos Pequenos (3)  Setor Privado   

  Hotel Crowne Plaza  
Sala de Desporto 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

    
Cardio Fitness / 
Musculação  Setor Privado   

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  

Setor Privado 
  

  Hotel Vila Galé Ampalius  
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  Setor Privado   

    
Campos de Ténis (2) 

 
Setor Privado 

  

  Hotel Tivoli Marina Vilamoura  
Cardio Fitness / 
Musculação  Setor Privado  Setor Privado 

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  

Setor Privado 
  

    
Campo de Ténis 

 
Setor Privado 

  

  Hotel Dom Pedro Golf  
Cardio Fitness / 
Musculação  Setor Privado  Setor Privado 

    
Piscina Recreativa 

 
Setor Privado 

  

    
Piscina Recreativa 
Coberta  

Setor Privado 
  

    Campos de Ténis (3)  Setor Privado   

    
Campo Pequeno 

 
Setor Privado 

  

  
Hotel Hilton Vilamoura 

 
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

    Piscina Recreativa (2)  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  Setor Privado   

  
The Lake Spa Resort 

 
Sala de Desporto 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

    
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
  

    Piscina Recreativa (3)  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  

Setor Privado 
  

  
Hotel Pestana Vila Sol Golf  

 
Cardio Fitness / 
Musculação  

Setor Privado 
 

Setor Privado 

    Piscina Recreativa  Setor Privado   

    
Piscina Recreativa 
Coberta  Setor Privado   

    
Campo de Golfe 

 
Setor Privado 

  

  Hotel Dom José  Piscina Recreativa  Setor Privado  Setor Privado 

  Hotel Quarteira Sol  Piscina Recreativa  Setor Privado  Setor Privado 

  Hotel Atismar  
Piscina Recreativa 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Al-Sakia Village  Piscina Recreativa  Setor Privado  Setor Privado 

    
Campos de Ténis (2) 

 
Setor Privado 

  

  Clube Browns Sports & Leisure  
Piscina Recreativa 
Coberta  

Setor Privado 
  

    Sala de Desporto (3)  Setor Privado   

    
Campos de Ténis (3) 

 
Setor Privado 
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Campo de Futebol 
relva 

Setor Privado 

    
Campos Pequenos (2) 

 
Setor Privado 

  

  Ginásio Champions  Sala de Desporto (3)  Setor Privado  Setor Privado 

  
Ginásio New Life 

 
Sala de Desporto (2) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Ginásio Big Gym  Sala de Desporto (4)  Setor Privado  Setor Privado 

  
Estúdio Fitness 24/7 

 
Sala de Desporto  

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Ginásio J V  
Sala de Desporto (2) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Colégio Internacional de Vilamoura  Campos Pequenos (3)  
Sector Escolar 
Privado  

Sector Escolar 
Privado 

    Sala de Desporto (2)  
Sector Escolar 
Privado   

    
Campo de Golfe 

 
Sector Escolar 
Privado   

Querença  
Polidesportivo de Querença  

Polidesportivo 
 

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  
Percurso BTT  Querença  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Percurso Pedestre 

 
Fonte da Benémola 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Escola EB1 nº 1 de Querença  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Casa do Povo de Querença 

 
Sala de Desporto 

 
Casa Povo Querença 

 
Casa Povo Querença 

São 
Clemente  

Estádio Municipal de Loulé  
Campo de Futebol 
relva  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Pista de Ciclismo 

 
C.M. Loulé 

  

  Campo Municipal nº2 de Loulé  
Campo de Futebol 
Sintético  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  Campo Municipal nº3 de Loulé  Campo de Rugby relva  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Pavilhão Desportivo Municipal 

 
Pavilhão Desportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Pavilhão Aquecimento  C.M. Loulé   

    Campo de Squash (2)  C.M. Loulé   

    
Sala de Desporto (3) 

 
C.M. Loulé 

  

  
Complexo Piscinas Municipais de 
Loulé  

Piscina Desportiva 
Coberta  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    

Piscina de 
Aprendizagem 
Coberta  

C.M. Loulé 
  

    
Chapinheiro Coberta 

 
C.M. Loulé 

  

    
Piscina Olímpica 
Descoberta  

C.M. Loulé 
  

    
Piscina Saltos 
Descoberta  C.M. Loulé   

    

Piscina de 
Aprendizagem 
Descoberta  

C.M. Loulé 
  

    
Chapinheiro 
Descoberta  C.M. Loulé   

  
Campos Ténis Municipais de Loulé 

 
Campos de Ténis (5) 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

  
Complexo Desportivo do Parque 

 
Polidesportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    
Circuito de 
Manutenção  

C.M. Loulé 
  

    Campos de Mini Golf  C.M. Loulé   

  
Jogos Tradicionais 

 
Malha na Lage (2) 

 
C.M. Loulé 

  

  Ginásio "Os Espanhóis"  
Sala de Desporto (4) 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Ginásio Olympic Atlas  Sala de Desporto (7)  Setor Privado  Setor Privado 

  
Escola Secundária de Loulé 

 
Pavilhão Desportivo 

 
Sector Escolar 
Publico  

Sector Escolar 
Publico 

    
Campo de Futebol 7 
Sintético  

Sector Escolar 
Publico   

    Campo Pequeno  
Sector Escolar 
Publico   

  Escola EB 2,3 Padre Cabanita  Pavilhão Desportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 
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Sala de Desporto C.M. Loulé 

    Campo Pequeno (2)  C.M. Loulé   

  
Escola EB1 nº 2 de Loulé 

 
Campo Pequeno 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Escola EB1 nº 3 de Loulé  
Polidesportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

  Escola EB1 nº 4 de Loulé  Campo Pequeno  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Sala de Desporto 

 
C.M. Loulé 

  

  Escola EB1 Vale das Rãs  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Sala de Desporto 

 
C.M. Loulé 

  
São 
Sebastião  

Polidesportivo do Parragil  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Parque Actividades Radicais 

 
Pista de BMX 

 
C.M. Loulé 

 
Clube Desportivo 

    Pista Autocross  C.M. Loulé   

  
Actividades Radicais 

 
Parapente 

 
Clube Desportivo 

 
Clube Desportivo 

  Ginásio Artbody  
Sala de Desporto (4) 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Ginásio Soberanys  Sala de Desporto (4)  Setor Privado  Setor Privado 

  
Escola Eng Duarte Pacheco 

 
Pavilhão Desportivo 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Campo Pequeno (3)  C.M. Loulé   

  
Escola EB1 Mãe Soberana 

 
Campo Pequeno 

 
C.M. Loulé 

 
C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  C.M. Loulé   

  Escola EB1 Hortas Santo António  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    
Sala de Desporto 

 
C.M. Loulé 

  
Salir  

Complexo Desportivo Salir  
Campo de Futebol 
Sintético  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    Polidesportivo  C.M. Loulé   

    
 
Piscina Recreativa  

 
C.M. Loulé   

  Actividades Radicais  Parapente  Clube Desportivo  Clube Desportivo 

  Escola EB1 nº 1,2 e 3 de Salir  Pavilhão Desportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

    Sala de Desporto  
C.M. Loulé 

  

    Campos Pequenos  C.M. Loulé   
Tôr 

 
Campo Municipal da Tôr 

 
Campo de Futebol 
Terra  

C.M. Loulé 
 

C.M. Loulé 

  Centro Hípico Tôr  
Picadeiro 

 
Setor Privado 

 
Setor Privado 

  Polidesportivo da Tôr  Polidesportivo  C.M. Loulé  C.M. Loulé 

  
Associação de Jovens da Tôr - Ghost 
Boys  Sala de Desporto  Setor Privado  Setor Privado 

    Pista de Downhill  Setor Privado   
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   CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS CONCELHO DE LOULÉ

Academia de Judo de Quarteira
Academy de Ténis de Vale de lobo
Associação Cultural de Boliqueime
Associação Cultural de Salir
Associação Cultural e Recreativa das Barrosas
Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé
Associação de Parapente do Algarve
Associação Dinamika
Associação dos Amigos da Cortelha (Corvalcum)
Associação Equestre de Salir
Associação Jovens da Tôr (Ghost Boys)
Associação Regional de Pesca Desportiva do Algarve
Associação Shotokan Karate do Algarve
Casa da Cultura de Loulé
Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte
Centro de Ciclismo de Loulé.
Centro Desportivo de Quarteira
Centro Social e Comunitário de Vale Silves
Club BTT Terra de Loulé
Clube Automóvel do Algarve
Clube Basket de Quarteira Tubarões
Clube Caça e Pesca de Salir.
Clube de Atrelagem do Algarve
Clube de Golf de Vilamoura
Clube de Petanca “Escola de Loulé”
Clube de Ténis de Loulé.
Clube de Tiro de Loulé
Clube Desportivo de Boliqueime
Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense.
Clube Hípico de Loulé
Clube Internacional da Marina de Vilamoura.
Clube Náutico e Pesca Desportiva de Quarteira
Clube Ténis de Quarteira
Clube Tiro de Vilamoura
Clube Todo o Terreno de Loulé “Terra 4”
Cooperativa de Habitação Económica e Cultural de Quarteira (CHECUL)
Ginástica Clube de Loulé
Grupo Desportivo Ameixialense
Grupo Desportivo e Cultural de Alte
Grupo Desportivo Mata Lobos
Grupo Desportivo Serrano
Grupo Motard de Quarteira
Grupo Motard Rodas do Relógio
Internacional Clube de Almancil
Jim Steward Tennis Algarve
Juventude Sport Campinense
Louletano Desportos Clube
Moto Clube de Quarteira - Asas da Cidade
Motoclube de Loulé
Quarteira Sport Clube
Rugby Clube de Loulé
Sociedade Columbófila Louletana
Sociedade Recreativa Almancilense
Sport Club Benafim
Sport Clube Escanchinas de Almancil
União Shito Ryu
Vilamoura Ténis
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   DESPORTO ESCOLAR ANO LECTIVO 2013/2014

Escola    Modalidade   Escalão    Género

Colégio Internacional de Vilamoura Golfe    Vários    Misto
    Ténis    Vários    Misto

Escola Básica D. Dinis, Quarteira Badminton   Vários    Misto
    Basquetebol   Iniciados    Feminino
    Desportos Adaptados  Vários    Misto
    Golfe    Vários    Misto
    Natação    Vários    Misto
    Ténis de Mesa   Vários    Misto

Escola Básica Dr. António   Golfe    Vários    Misto
de Sousa Agostinho, Almancil Multiatividades   Vários    Misto

Escola Básica n.º 2 de Almancil Badminton   Vários    Misto

Escola Básica Eng. Duarte Pacheco,  Danças Modernas   Infantis A   Misto
Loulé    Badminton   Vários    Misto
    Basquetebol   Iniciados    Masculino
    Basquetebol   Infantis B    Masculino
    BTT    Vários    Misto
    Ginástica Acrobática  Vários    Misto
    Golfe    Vários    Misto
    Natação    Vários    Misto

Escola Básica Prof. Dr.   Andebol    Infantis B    Masculino
Aníbal Cavaco Silva,   BTT    Vários    Misto
Boliqueime   Corrida de Patins   Vários    Misto

Escola Básica Padre João   Badminton   Vários    Misto
Coelho Cabanita,    Futsal    Infantis B    Masculino
Loulé    Futsal    Iniciados    Masculino
    Futsal    Iniciados    Feminino
    Natação    Vários    Misto
    Ténis    Vários    Misto
    Ténis de Mesa   Vários    Misto

Escola Básica Professor   Ténis de Mesa   Vários    Misto
Sebastião José Pires Teixeira, Voleibol    Iniciados    Feminino
Salir 

Escola Secundária de Loulé  Danças Sociais   Vários    Misto
    Badminton   Vários    Misto
    BTT    Vários    Misto
    Natação    Vários    Misto
    Ténis    Vários    Misto
    Ténis de Mesa   Vários    Misto
    Ténis de Mesa   Vários    Misto
    Voleibol    Juniores    Masculino
    Voleibol    Juniores    Feminino

Escola Básica São Pedro do Mar, Ginástica de Grupo   Vários    Misto
Quarteira   Futsal    Infantis B    Masculino
    Natação    Vários    Misto
    Ténis de Mesa   Vários    Misto

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres,  Boccia    Vários    Misto
Quarteira   Futsal    Juniores    Masculino
    Orientação   Vários    Misto
    Surf    Vários    Misto
    Ténis    Juniores    Misto
    Ténis    Juvenis    Misto
    Voleibol    Juniores    Masculino
    Voleibol    Juniores    Feminino
    Voleibol    Juvenis    Feminino
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Desportos Colectivos 
 Andebol
 Basquetebol
 Futebol
 Futebol de Praia
 Futsal
 Rugby
 Voleibol
 
Desportos Aquáticos 
 Natação de Competição
 Natação Lazer
 Aquafitness
 Hidroginástica
 Hidro Deep
 Windsurf
 Vela
 Kitesurf
 Bodyboard
 Surf
 Paddle
 Mergulho
 Canoagem
 Jet Ski
 Parasailing
 Ski Aquático
 Wakeboarding
 Kayak
 
Atletismo 
 Corrida
 Saltos
 Corta-mato
 Provas Combinadas
 Caminhada
 
Desportos de Manutenção 
 Ginástica
 Spinnig
 Body Pump
 Body Combat
 Body Balance
 Body Energy
 Body Jump
 Localizada
 Ioga
 Pilates
 Tai Chi
 Zumba
 Step
 Ginástica pré e pós parto
 Musculação
 Cárdio Fitness
 CrossFit
 
Ciclismo 
 Ciclismo de Estrada
 BTT
 Downhill
 BMX
 Cicloturismo
 
Desportos Combinados 
 Triatlo
 Duatlo
 Aquatlo

Desportos Tradicionais 
 Petanca
 Malha na Lage

Desportos Raquete, Mesa e Golf 
 Ténis
 Ténis de Mesa
 Golfe
 Mini Golfe
 Squash
 Bilhar
 Xadrez
 Badmington
 Padel
Patins 
 Hóquei em patins
 Skate
 Patins em linha
 
Artes Marciais 
 Judo
 Karaté
 Taekwondo
 Kickboxing
 Defesa Pessoal
 Capoeira
 Boxe
 Krav Maga
 Ninjutsu
 Aikido
 Jiu Jitsu
 
Desportos Natureza 
 Pesca Desportiva
 Caça
 Equitação
 Columbofilia
 Tiro
 Parapente
 Paintball
 Caminhada
 Pedestrianismo
 Montanhismo
 Escalada
 Rapel
 Arco e Flecha
 Zarabatana
 
Desportos Motorizados 
 Todo o Terreno
 Motocross
 Karting
 Rally
 Motociclismo
 
Desporto Adaptado 
 Natação
 Atletismo
 Ciclismo
 
Dança 
 Ballet
 Danças de Salão
 
Ginástica 
 Acrobática
 Trampolins
 Tumbling
 Representação
 Formação
  

   MODALIDADES PRATICADAS: COMPETIÇÃO, DESPORTO FORMAL E INFORMAL
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   ACTIVIDADES DESPORTIVAS NO CONCELHO DE LOULÉ
   QUADRO RESUMO 2009-2013

Ano       2009 2010 2011 2012 2013 Total

Nº de Atividades      447 555 665 559 838 2617
Média Semanal de atividades    8,60 10,67 12,79 10,75 16,12  
 
    
Por tipo de participante         447 555 665 559 838 2617 
Atividades Masculinas     333 358 501 427 658 1944
Atividades Femininas     33 49 40 48 60 197
Atividades Mistas      72 143 117 79 117 456
Atividades para deficientes     9 3 5 0 3 11
Sem informação      0 2 2 5 0 9

Por tipo de Competição     447 555 665 559 838 2617
Competições Internacionais     7 19 21 26 30 96 
Competições Nacionais     91 122 119 106 148 495
Competições Regionais     349 395 520 420 660 1995
Sem Informação      0 19 5 7 0 31
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   gEMINAÇÕES

Cartaya – Espanha     1996
Boavista – Cabo Verde   1999
Bissorã – Guine Bissau   2001
Manica – Moçambique    2003
Escobar – Argentina    2004

Haikou – República Popular da China   2004
Puy Notre Dame – França   2004
Benguela – Angola    2006
Wieliczka – Polónia   2013
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cartas de 
conforto
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embaixadores
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ANDRÉ FERNANDES
Ginástica Trampolins

Representante da Associação de Pais e Amigos da                  
Ginástica Clube Loulé, arrecadando vários títulos nacionais 
e internacionais, tendo alcançado a medalha de bronze no 
campeonato do Mundo de DMT na cidade de São Petersburgo 
- Rússia em 2010.

ANDRÉ PENEDO 
Ciclismo Adaptado

Revalidou recentemente o título nacional de ciclismo        
adaptado, ao vencer as duas provas do campeonato, o contra
-relógio e o circuito de estrada.
No seu palmarés, este ex-atleta do Centro de Ciclismo de 
Loulé, hoje ao serviço do Clube Gaia, conta com o título 
de campeão do mundo em ciclismo INAS (para atletas com         
deficiência intelectual).

ARTUR FIgUEIRAS
Basquetebol

Com 59 anos é sócio fundador do Clube de Basket de       
Quarteira “Tubarões”, atualmente desempenha funções como 
presidente, coordenador técnico, treinador da equipa sénior e 
sub-18 masculina. 

CARLOS CABRITA 
BTT e Triatlo

Professor de Educação Física na Escola Secundária de          
Loulé, mais de 20 vezes campeão nacional nas diferentes                 
modalidades, em 2004 sagrou-se Campeão do Mundo de 
Triatlo em Veteranos e Campeão da Europa de Duatlo em 99.
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CÁTIA MARTINHEIRA 
Natação

Estabeleceu o primeiro recorde nacional de um nadador       
algarvio aos 11 anos de idade.
Aos11anos no escalão de Infantil A foi pela primeira vez     
convocada para a selecção nacional.
Desde aí tem sido chamada a representar a Selecção Nacional 
em todas as competições internacionais.
Na época de 2013 /14, no 3º ano no escalão de Sénior bateu o 
recorde nacional absoluto de 200 metros costas ao realizar o 
tempo de 2:15:82 em piscina de 50 metros, no dia 9/2/2014 na 
piscina do Jamor.
Este era o recorde mais antigo da natação portuguesa, o qual 
já não era batido à quase 21 anos.

CELINA CARPINTEIRO 
BTT

Dos principais títulos alcançados destaca-se, no BTT, o de 
Campeã Nacional de XCM, 2013 e 2012 de XCO, cross-country 
(2012), Vencedora Taça de Portugal Maratonas (2010, 2012).
No Ciclismo de Estrada, foi Campeã Nacional Estrada (2011), 
Vice-campeã Nacional Estrada (2009, 2012) e Vencedora da 
Taça de Portugal Estrada (2010).

DÁRIO PIEDADE
BMX

Representa o Motoclube de Quarteira – “Asas da Cidade” 
8 vezes campeão nacional, detêm 9 taças de Portugal, no     
Campeonato da Europa no ano 2013 em 9º lugar.

DIOgO CRISTINA
Futebol 7

Nasceu em 2004, atleta do Internacional Club de Almancil 
desde 2010 é uma jovem promessa do futebol no concelho de 
Loulé.
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IRINA COELHO 
Ciclismo

Detém vários títulos de Campeã Nacional e Regional, nas 
modalidades de XCM-BTT, DH- BTT, XCO-BTT, Contra Relógio, 
Ciclismo e Ciclismo de Estrada, desde o escalão de Cadetes até 
às Elites. Representou a seleção nacional na Copa do Mundo 
em Espanha.

JOÃO REIS 
Futebol

Atleta formado nas escolas do Louletano Desportos             
Clube, conquistou o Prémio de Melhor Jogador Jovem do                
Algarve na época de 2009/2010 e a integrou a lista da FIFA dos 
23  jogadores jovens, nascidos após 1991, mais promissores 
em Dezembro de 2010. Jogador Intenacional pela Seleção               
Nacional Sub-21.

FAUSTINO PIRES 
Rugby

Sócio fundador, atleta, treinador e dirigente do Rugby Clube 
de Loulé. Jogou ainda no SL Benfica, GD Direito em França e 
na Bélgica, foi 25 vezes internacional por Portugal e Director 
Técnico Regional da Federação Portuguesa de Rugby.

JOAQUIM VAIRINHOS 
Várias modalidades

Presidente da Câmara Municipal de Loulé (1990/1999), 
Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol e          
Associação de Andebol do Algarve, Louletano Desportos 
Clube e Rugby Clube de Loulé, Sócio Fundador dos clubes de 
Ténis e Rugby de Loulé e Atleta do Louletano Desportos Clube 
e Sport Lisboa e Benfica de 1965 a 1974.
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JOSÉ FARIA
Tiro com Arma de Caça

Atleta integrado no Projecto Olímpico “Rio 2016”, Campeão 
do Mundo e da Europa Sénior – Fosso Universal (2012), detém 
vários títulos de Campeão Nacional e Regional.

JOSÉ VIEIRA
Natação Adaptada

José Vieira. Vários títulos Nacionais. Campeonato do Mundo 
4º e 5º lugares. Campeonatos da Europa 3 medalhas de ouro 3 
medalhas de Prata 2 7º lugares.
3 recordes da Europa Piscina de 50m.,
2 recordes da Europa piscina de 25m,
1 recorde do mundo piscina de 25m — em Piscinas Municipais 
de Santa Maria da Feira Janeiro 2012.

MARgARIDA MORAIS 
Windsurf

Sagrou-se em 2014 Campeã do Mundo de Windsurf na        
Madeira, Campeã Nacional em 2012. 

MIgUEL FARRAJOTA
Motociclismo 

Atleta especializado no desporto motorizado das 2 e 4 rodas, 
destacando-se a participação no Rally Dakar e Ralli dos Sertões 
no Brasil em moto, tendo depois dedicado à participação em 
Bajas.
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RICARDO SANTOS
Golf

O ano de 2011 é o ano de revelação de Ricardo Santos, pela 
sua regularidade de prestações no circuito europeu Challenge 
Tour e com a vitória do Princess by Schüco na Suécia, consolida 
a sua carreira e assegura a sua presença no European Tour em 
2012 tendo registado a sua primeira vitória no Madeira Islands 
Open, garantindo novamente a sua presença no mesmo       
circuito nos anos de 2013 e 2014.

ROgÉRIO ESPADA
Boxe

Conceituado treinador de Boxe e outras modalidades de 
combate, tem no seu currículo vários títulos regionais, 
nacionais e internacionais.

SÓNIA gUERREIRO
Pesca Desportiva

Representa o Sport Clube Escanchinas de Almancil sagrou-se 
em 2013 Campeã Nacional de Pesca com Cana, participou nos 
Campeonatos do Mundo de Pesca Desportiva em 2013 e 2012.

PEDRO CARy
Futsal

Começou a formação no futsal na Casa do Benfica de Loulé, 
actualmente representa o Sporting Clube de Portugal e 
tem sido normalmente chamado aos trabalhos da Selecção         
Nacional, na sua carreira tem 8 títulos oficiais.
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cidade candidata
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