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Nos dias 18 e 19 de Dezembro a Associação de Artes Marciais do Algarve em Colaboração 

com a Federação Nacional de Karate Portugal e Câmara Municipal de Loulé vai organizar o 

18º Campeonato Nacional de Karate nos escalões Cadetes, Juniores e o 3º Campeonato 

Nacional de Karate Sub 21 em Loulé no Pavilhão Municipal. 

CIDADE DE LOULÉ 

É sede do maior município Algarvio com 765,12 km² de área e 59 158 habitantes 

(2001), subdividido em 11 freguesias. O município é limitado a norte pelo município 

de Almodôvar, a leste por Alcoutim, Tavira e São Brás de Alportel, a sudeste por 

Faro, a sudoeste por Albufeira, a oeste por Silves e a sul tem litoral no Oceano 

Atlântico. O município de Loulé engloba duas cidades: Loule e Quarteira. No concelho 

de Loulé situa-se o complexo turístico de Vilamoura/Quarteira 

A fundação da cidade é incerta e longínqua no tempo, mas existem vestígios 
concretos de ocupação romana, de que o centro de pesca e salga de peixe do 

Cerro da Vila em Vilamoura são o melhor exemplo, e sabe-se que quando os 

mouros aqui chegaram, em 715, já existia uma vila importante. 

Foi reconquistada pelos cristãos em 1249, no reinado de D. Afonso III, tendo 
recebido Carta de Foral em 1266. Da Idade Média restou o Castelo, cujas torres 

ainda encontramos no meio do casario, assim como alguns panos de muralha. 
Em 1291, o rei D. Dinis institui uma feira em Loulé, tornando-a o centro 

comercial da região. 

Sendo uma vila do interior, não beneficiou directamente das riquezas da Época 

dos Descobrimentos como vários lugares do litoral, embora se encontrem 
pormenores decorativos manuelinos nas casas e monumentos desse tempo que 

a reflectem, como na Igreja de São Clemente ou na Igreja da Misericórdia. O 
desenvolvimento económico veio da aposta nos produtos agrícolas, sobretudo 

dos frutos secos (amêndoas e figos) e das produções artesanais que se 
mantiveram durante séculos. Foi elevada a cidade em 1988. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almod%C3%B4var
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoutim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tavira
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_de_Alportel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albufeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silves_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vilamoura
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Actualmente, Loulé é o centro económico do concelho mais extenso do país, 
onde as povoações costeiras vivem do turismo e as do interior do comércio e da 

agricultura. No seu perímetro, guarda alguns dos sítios turísticos mais 

conhecidos do Algarve, como Vilamoura ou Quarteira na costa e Salir ou Alte no 
interior. 

Muito próximo da cidade, os amantes da natureza serão surpreendidos com os 

Sítios Classificados de Benémola e da Rocha da Pena que guardam um Algarve 
diferente, ainda com vegetação endémica e onde poderá fazer passeios 

organizados. 

Os festejos do Carnaval de Loulé são dos mais famosos do país 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE LOULÉ 

Localizado junto ao centro de Saúde de Loulé 

 

Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para R. Eng. Duarte Pacheco/N270  

 

 

 

 
Virar à esquerda na R. Eng. Barata Correia   

 

 
Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para R. José Afonso   

 

 
 Em Largo de Salgueiro Maia, sair na 2.ª saída para Largo Salgueiro Maia   

 

 
Continue até Av. Eng. Laginha Serafim  

 

 

 

 
 Na rotunda, seguir pela 3.ª saída   

 

 
 Virar à direita  

 

 

 

 
Pavilhão Municipal de Loulé  

Estr. EN396 
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 Pavilhão 1 (Nave principal);  
 Pavilhão 2 (Nave de apoio); 

 2 Campos de Squash; 
 Pavilhão 3 

 Sala A- Ginástica; 
 Sala B- Cardio Fitness; 

 Sala C- Ballet; 

 Sala D- Artes Marciais. 
 Serviços Complementares- Sauna e Banho turco 

Modalidades existentes: 

 Futsal 

 Manutenção (Cardio-Fitness; musculação) 

 Ginástica Desportiva; Manutenção 
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 Voleibol 
 Squash 

 Gerontomotricidade 
 Artes Marciais 

 Ballet 

Este equipamento direcciona-se para as práticas de aprendizagem e aperfeiçoamento, 

práticas desportivas de manutenção e treino, práticas desportivas de competição 
regional, nacional e internacional, formação de técnicos desportivos e ainda práticas 

de recreio e lazer.  

As áreas de recreio, lazer e competição que este equipamento pode oferecer ao 
público através dos espectáculos desportivos são fundamentais, não só para a 

satisfação das necessidades básicas da população neste campo mas também para o 
próprio equilíbrio e optimização da exploração do complexo.  

 

O Pavilhão está implantado numa área de 8500 m2, e divide-se em três pisos. O 

pavilhão principal, a área de jogo propriamente dita, tem capacidade para albergar 
mais de 2 mil espectadores sentados.  

No pavilhão de apoio existe uma pista de tumbling (pista de saltos acrobáticos), com 
445 metros, e ainda três ginásios de apoio para musculação, ballet, ginástica e 
aeróbica e judo e karaté. Há também duas unidades para squash e espaços 

reservados para sauna, banho turco e banho escocês.  

É de registar o facto de que, a sul do Tejo e à excepção de Almada, o Pavilhão 

Desportivo Municipal de Loulé é o mais polivalente, permitindo uma série de práticas 
desportivas e não desportivas (concertos e outras actividades musicais, por exemplo).  

As instalações englobam balneários para os atletas e também para os árbitros e 

monitores, instalações sanitárias para o pessoal e para o público, um posto médico, 
um snack-bar, uma sala de reuniões, uma arrecadação de material desportivo e uma 

zona administrativa.  
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A Comunicação Social também não foi esquecida já que este equipamento conta com 
uma sala destinada à Imprensa, equipada com todo o material para a cobertura 

jornalística dos grandes eventos desportivos.  

Ao nível das acessibilidades, o terreno localiza-se a Norte da Circular de Loulé e a 

Poente da Estrada Nacional nº 396, a poucas minutos do centro urbano, tendo, 
portanto, uma localização que dispõe de excelentes acessibilidades para os utentes.  

No exterior do recinto, estão à disposição dos utentes cerca de 200 lugares para 

estacionamento automóvel.  

Finalmente, é de referir que o edifício se situa num lugar com uma envolvente 

paisagística privilegiada, tornando-o igualmente num espaço de lazer muito atractivo.  

De entre os vários eventos que marcam a agenda deste Pavilhão destaque para 
saraus de ginástica, campeonatos de danças de salão, entre outros. 

 
Hoteis  em Loulé :  
Loulé Jardim Hotel com preços para o grupo de Karate 
 
Quarto Duplo com camas separadas- 40,00 euros com pequeno almoço incluído. 
 
Quarto individual- 35,00 euros com pequeno almoço incluído. 
 
 Os preços são por quarto e por dia. 
 Pagamento: no acto do cheek in. 
Loulé Jardim Hotel 

Praça Manuel de Arriaga 

8100-665 LOULÉ 

T: (+351) 289 413 094/5  

TM: 968 691 167 - 914 839 317 

F: (+351) 289 463 177 

E: hotel@loulejardimhotel.com  

GPS:N- 37.14014º  -  W- 8.02759º  
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Localidade próxima 

Cidade de Quarteira situada á beira-mar a 10 km de Loulé 

 

Quarteira, elevada a cidade em 1999, freguesia no litoral do concelho de Loulé, distrito 

de Faro, com uma área aproximada de 38 Km2, actualmente com cerca de 20.000 

habitantes (15.000 recenseados), oferecem-lhe para além das suas extensas praias 

douradas, temperaturas pelo sol algarvio, uma longa avenida marginal (Av. Infante de 

Sagres), repleta de animação nos dias de verão, no carnaval, nos Santos Populares...  

Poderá ainda visitar a Marina de Vilamoura, as ruínas romanas do Cerro da Vila, o Pinhal 

e a zona húmida da Foz do Almargem, diversos aldeamentos turísticos, amplos espaços 

desportivos, a faina dos pescadores ou as suas igrejas.  

Quarteira tem como origem o nome de Carteia, fundada pelos cartagineses em 504 A. 

C, actualmente situada no mar a 800 metros da costa, é referida no Foral do concelho 

de Loulé, concedido em 1266 por D. Afonso III, como importante centro da pesca da 

Baleia. Mais tarde, a 17 de Novembro de 1297, no reinado de D. Dinis, foi concedido a 

Martim Marchan e mais 50 povoadores o Foral de Quarteira que a tornaram numa terra 

rica em agricultura, pesca, e já na época era um cento de turismo para mercadores e 

nobres onde, no actual Cerro da Vila, existiam saunas, banhos salgados, etc.  

 

O terramoto de 1755, seguido do maremoto, destruiu toda a existência e referência de 

Quarteira. 

De pequena aldeia de pescadores, só nos anos 60 deste século, com o desenvolvimento 

turístico do Algarve, Quarteira passa a ser um referenciado centro de turismo e de pesca 

artesanal.  
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Em meados da década de 60, o arquitecto Cupertino de Miranda projectou, para o 

antigo Morgado de Quarteira, o complexo turístico de Vilamoura, onde em 1972 foi 

construída a Marina de Vilamoura que, definitivamente, se tornou numa das maiores 

atracções turísticas da Europa.  

Até aos anos 80, Quarteira era uma pequena localidade em que a agricultura era a 

principal actividade económica tal como a pesca.  

Nessa época em Quarteira, as pessoas viviam com poucas condições de vida, com uma 

vida rural dedicada às culturas de produtos (hortas, etc.).  

A partir dos anos 80, vários investidores, puderam observar a boa situação geográfica de 

Quarteira (junto ao mar) e as várias potencialidades que aí se poderiam desenvolver. 

Então começou a grande urbanização em Quarteira que assim se desenvolveu graças 

ao comércio, à hotelaria e à proximidade do mar atraindo assim os turistas que ao longo 

de todos estes anos têm sustentado Quarteira. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

Estadia  em Quarteira : 10 km de Loulé com bons accessos (15 minutos) 
Hotel Quarteira Sol com preços para o grupo de Karate 
 
Single: 27.60€/ quarto 
Duplo/Twn: 41.40€/quarto 
 
Preços incluem pequeno-almoço.  
Pagamento directamente no hotel pelos próprios clientes.  
 Estas tarifas deverão ser oferecidas aos possíveis interessados que estejam 
relacionados directa ou indirectamente com a prova que irá decorrer em Loulé nos dias 
17 e 18 de Dezembro. 
 
Os interessados deverão contactar o hotel directamente referindo que pertencem à prova 
para podermos aplicar estes preços.  
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Apartamentos 

Capacidade máxima por Apartamento: 

 

T1 - 4 Pessoas (1 Quarto Cama de Casal ou Individual + Sofá Cama Na Sala) 

 

T2 - 6 Pessoas (1 Quarto Cama De Casal + 1 Quarto Cama Ind. + Sofá Cama Na Sala) 

 

T0 - 2 Pessoas (2 Camas Individuais) 

 

Disponibilidades em Quarteira 

Paula Bela – 4 T1 -  

Paula Bela – 4 T2 

Atlântida – 12 T2 

Atlântida - 3 T1 

TMP – 4 T2 

TMP – 6 T1 

Q.Mar – 7 T1 

Q. Mar – 1 T2 
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Preços Especiais: Quarteira 

T1 - Paula Bela - 25 € 

T2 - Paula Bela - 35 € 

T1 - T.Mira Praia - 25 € 

T2 - T.Mira Praia - 35 € 

T1 - Quarteiramar - 25 € 

T2 - Quarteiramar - 35 € 

T1 - Atlântida - 35 € 

T2 - Atlântida - 39 € 

 

Disponibilidade em Vilamoura 

 

M. Búzios – 10 T2 

Mouraliz – 10 T1 

Mouraliz – 7 T0 

Algardia – 17 T1 

Rio – 48 T0 

Rio – 12 T1 

Rio – 2 T2 

R.Golfe – 9 T2 

R.Golfe – 9 T1 
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Preços Especiais: Vilamoura 

T0 -  RIO - Por Noite 30 € 

T1 -  RIO - Por Noite 35 € 

T2 -  RIO - Por Noite 50 € 

T2 - MARINA BUZIOS - 50 € 

T0 - MOURALIZ - 30 € 

T1 - MOURALIZ - 35 € 

T1 -ALGARDIA - 35 € 

T1 - RESIDENCE GOLF - 40 € 

T2 - RESIDENCE GOLF - 50 € 

 

Informo que todos os Apartamentos dispõem de Limpeza diariamente com 

mudança de Roupas. 

 

Como Patrocínio para o Evento (Campeonato Nacional de Karate), está incluído um 

desconto de 25 %  sobre a Tabela de Balcão, os valores apresentados são por 

noite e não por Pessoa. 
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Contacto para os apartamentos: 

GARVETUR 

CELIA TEIXEIRA 

DIRECÇAÕ COMERCIAL ALOJAMENTOS 

GARVETUR | ALOJAMENTOS. HOLIDAY RENTALS 

Ed. Vilamoura Jardim  

Centro de Negócios e Serviços  

Rua Melvin Jones, Volta do Gaio  

8125-502 Vilamoura - Algarve - Portugal 

T.: +351 289 381 550 / 51 

F.: +351 289 313 082   

E.: reservas@garvetur.pt    

  

www.garvetur.pt/alojamentos 

www.enolagest.pt  

 
 
 
 
 
 

mailto:reservas@garvetur.pt
http://www.garvetur.pt/alojamentos
http://www.enolagest.pt/
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Outros Contactos em Vilamoura  
- Hotel D.Pedro Golf 
- Hotel D.Pedro Marina 
- Hotel Vila Galé Ampalius 
- Hotel Crown Plaza 
 
 
Restaurantes em Quarteira  
- Casa do Hugo : 289321356 - 917245486 
- La Cabane 
 

 

A todos os que irão estar presentes neste evento desejamos boa sorte e muito obrigado 

pela vossa presença. 

CONTACTOS  

Associação de Artes Marciais do Algarve 
aama.geral@gmail.com 

 
Presidente : Fernando Romão – 917820366 

 
Vice Presidente : José Bonixe – 919868178 

 
Tesoureiro : Américo Coelho 

  
Secretário : José Maria 

 

O Presidente, 

Fernando Romão 

mailto:aama.geral@gmail.com
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Azul – Bancadas (A)  Público/VIP 
           - Bancada (B) Publico         
           - Bancada (C) Atletas 
Cinzento – Área restrita a FNK-P, Arbitragem e Staff 
Amarelo – Zona para circulação dos Treinadores entre tatamis  
Azul Claro – ZONA RESTRITA A ATLETAS E ARBITROS EM PROVA 
 
Zonas de Aquecimento : 200 M2 cada Zona 
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