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Há um Algarve que todos conhecem e um ou-
tro que só se deixa desvendar por quem entra 
porta adentro, disposto a deixar-se interpelar 
pela beleza de cada monumento, sítio arqueo-
lógico, igreja e museu. É este último Algarve que 
convocamos para esta publicação, onde mergu-
lhamos nos séculos para ouvir as histórias que o 
património cultural tem para nos contar.

Neste momento, segura nas mãos mais de 100 
bens dos concelhos da região – na presente 
edição registam-se 26 novas entradas, como 
o Palácio Belmarço, em Faro, ou o Farol de Vila 
Real de Santo António –, distribuídos por mais 
de 150 páginas ilustradas. 

Significa isto que encontrará pelo menos uma 
centena de motivos fora do habitual para visi-

tar o Algarve. O que não é pouco, sobretudo 
por se tratarem de experiências no âmbito do 
chamado touring, aquele que move os turistas 
interessados em viver o património histórico, 
cultural e religioso de uma região ou país.

Pois se é este o seu caso, garanto-lhe que está 
na posse da publicação certa. Com ela saberá 
ler o espaço diante de si, descobrindo as curio-
sidades e as características que o tornam único 
entre os demais. Com ela apreciará com outro 
entusiasmo a luminosidade singular das igrejas, 
o nosso passado grandioso por entre os teste-
munhos de pedra, a robustez dos nossos fortes.

É tempo de dar outra dimensão ao próprio tem-
po durante as suas férias. A altura ideal é agora. 
E o lugar perfeito é este: Algarve. /

Férias no Algarve também são sinónimo 
de património e cultura

prefácio
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introdução

Visitar o Algarve não é apenas ocasião para des-
frutar das magníficas praias e da deliciosa gas-
tronomia; é também oportunidade para ficar a 
conhecer um rico património cultural que cons-
titui a memória de muitos séculos de história. 

Com a publicação deste guia pretende a Região 
de Turismo do Algarve dar a conhecer a todos 
quantos nos visitam, os monumentos, igrejas, sí-
tios arqueológicos e museus mais interessantes 
da região.

O objetivo é então alertar quer residentes quer 
os turistas, para o que de melhor podem en-
contrar em cada um dos concelhos do Algarve, 
tendo como critério não apenas o valor históri-

co, arquitetónico e artístico do património, mas 
também o seu estado de conservação, as aces-
sibilidades e a possibilidade de ser visitado pelo 
público interessado.

Tratando-se de uma obra de divulgação turística, 
optou-se por uma linguagem clara e acessível, 
sem contudo prejudicar o rigor dos conteúdos, 
de modo a que este guia possa servir de intro-
dução ao rico património cultural desta bonita 
região que tem tanto para descobrir. /
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Aljezur

Ocupado desde a Pré-história, o concelho de 
Aljezur teve nos cinco séculos de ocupação is-
lâmica um período de grande prosperidade. De 
facto, a vila de Aljezur foi fundada pelos árabes 
no século X, que aqui construíram o imponente 
castelo que ainda é possível visitar.

Em 1249, D. Paio Peres Correia conquistou a ci-
dade aos mouros. Em 1280 D. Dinis concedeu 
carta de foral a Aljezur e em 1504 D. Manuel I 
concedeu-lhe novo foral.

Após um período de prosperidade, que coinci-
de com os Descobrimentos marítimos e com o 

escoamento dos produtos agrícolas da vila para 
Lagos, Aljezur atravessou tempos difíceis, agra-
vados posteriormente pelo terramoto de 1755.

O tremor de terra destruiu grande parte da vila 
e deixou em total ruína a igreja matriz, sendo 
necessária a intervenção do bispo do Algarve 
de então, D. Francisco Gomes do Avelar, para 
construir esta igreja que desencadearia um 
novo aglomerado urbano. /

breve história
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Construção militar árabe do século X, situada no 
topo de um cerro. Possui um pano de muralha 
extenso, com duas torres, e no interior uma cis-
terna abobadada de origem árabe, assim como 
vestígios de habitações e casernas.

O Castelo de Aljezur foi conquistado pelos cris-
tãos no século XIII, tendo desempenhado im-
portantes funções defensivas até ao século XVIII. 

Apesar do estado de conservação deficiente, 
oferece a todos os visitantes a oportunidade de 
desfrutarem de uma magnífica vista.

Castelo de Aljezur

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberto ao público.

Contacto: Tel. 289 896 070 (Direção Regional de Cultura do 

Algarve)

GPS: 37.316442, -8.805352

ALJEZUR6



Após o terramoto de 1755, a antiga Igreja Ma-
triz de Aljezur, templo medieval de estilo gótico, 
ficou num estado de ruína tão grande que o 
bispo Dom Francisco Gomes de Avelar decidiu 
patrocinar a construção da nova igreja matriz 
desta localidade. O templo hoje visível foi eri-
gido entre o final do século XVIII e os primeiros 
anos do século XIX, segundo o estilo neoclássico. 

Trata-se de uma igreja de três naves com capela-
-mor, duas capelas colaterais e duas laterais. Na 
capela-mor encontra-se um retábulo do início 
do século XIX com uma excelente imagem da 
padroeira da vila: Nossa Senhora da Alva. Para 
além dos retábulos laterais de estilo neoclássico, 
podem ainda apreciar-se algumas telas manei-
ristas provenientes da antiga igreja matriz e uma 
imagem de São Sebastião, do século XVI.

Igreja Matriz 
de Aljezur

Aberta ao culto.

Horário das missas: quarta, quinta e sexta-feira às 11h00; 

domingo às 12h00; terceira segunda-feira de cada mês às 

11h00.

Contacto: Tel. 282 998 204 (Paróquia de Aljezur)

GPS: 37.316415, -8.795525
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Instalado num edifício do século XIX, outrora 
sede dos Paços do Concelho, o Museu Muni-
cipal de Aljezur inclui uma galeria de arte que 
recebe exposições temporárias. 

Parte integrante desta estrutura é também o 
núcleo de arqueologia com achados oriundos 
de todo o concelho e o núcleo etnográfico que 
reproduz uma casa antiga e exibe uma interes-
sante coleção de utensílios agrícolas.

Museu Municipal 
de Aljezur

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de terça-feira a sábado, das 09h00 às 

13h00 e das 14h00 às 17h00. No verão, de terça-feira a sába-

do das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 282 991 011 (Associação de Defesa do Patri-

mónio Histórico e Arqueológico de Aljezur)

GPS: 37.319258, -8.803352 
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Igreja do século XVI reconstruída após o terra-
moto de 1755. Apresenta um portal de estilo 
renascentista e um acervo artístico constituído 
por diversas peças de arte sacra, incluindo as 
bandeiras da Irmandade da Misericórdia e algu-
mas imagens dos séculos XVII e XVIII.

Num anexo da igreja funciona um pequeno mu-
seu de arte sacra que mostra ao visitante obje-
tos relacionados com o tempo litúrgico da Igreja 
Católica e ainda artigos pessoais do patrono do 
museu, monsenhor Manuel Francisco Pardal.

Igreja da Misericórdia 
de Aljezur e Museu 
de Arte Sacra 
Monsenhor Manuel 
Francisco Pardal

Aberta ao culto.

Horário das missas: no verão, terça-feira às 18h00. No in-

verno, terça-feira às 17h00.

Museu aberto ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de terça-feira a sábado, das 09h00 às 

13h00 e das 14h00 às 17h00. No verão, de terça-feira a sá-

bado das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 282 998 415 (Santa Casa da Misericórdia)

GPS: 37.319272, -8.804149
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No ponto mais alto da vila de Odeceixe, encon-
tramos um antigo moinho de vento.

Trata-se de um exemplar de estilo mediterrâni-
co, e no interior do qual o visitante tem a opor-
tunidade de observar todo o processo artesanal 
de transformação dos cereais.

Moinho de Vento 
de Odeceixe 

Aberto ao público (apenas no verão).

Horário: de terça-feira a sábado, das 10h00 às 16h30. 

Contacto: Tel. 282 990 010 (Câmara Municipal de Aljezur)

GPS: 37.431204, -8.77161 

Igreja do século XVIII, de planta longitudinal com 
uma só nave e capela-mor antecedida de um ar-
co triunfal em talha.

Destaque para o retábulo da capela-mor e para 
os dois retábulos laterais executados segundo o 
estilo barroco, nos quais estão colocadas algu-
mas imagens de boa qualidade. Tal é o caso das 
imagens de Nossa Senhora da Encarnação e de 
Nossa Senhora do Rosário (século XVIII), de San-
to António e de São Francisco (século XVII) e de 
São Sebastião (século XVI).

Igreja Matriz 
de Bordeira

Não está aberta ao público.

GPS: 37.196573, -8.860847 
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Na aldeia da Carrapateira é possível visitar o Mu-
seu da Terra e do Mar, onde pode ficar a conhecer 
melhor as diversas atividades tradicionais ligadas 
à pesca e à agricultura nesta região. 

A exposição de caracter etnográfico apresenta 
diversas fontes documentais e áudio visuais, as-
sim como um vasto conjunto de objetos e uten-
sílios relacionados com estas atividades. 

Museu do Mar e da 
Terra da Carrapateira 

Horário: no verão, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 

17h00. No inverno, de terça-feira a sábado, das 11h00 às 

18h00.

Encerra: domingo e segunda-feira.

Contacto: Tel. 282 970 000

GPS: 37.18472, -8.893244

Instalado numa antiga adega do início do sécu-
lo XX, este espaço museológico oferece ao pú-
blico a oportunidade de conhecer o processo 
de produção do vinho e de observar os instru-
mentos utilizados nesta atividade.

Adega – Museu 
de Odeceixe 

Aberta ao público (apenas no verão).

Horário: de terça-feira a sábado, das 18h00 às 23h00.

Contacto: Tel. 282 947 255 (Junta de Freguesia de Ode-

ceixe)

GPS: 37.432168, -8.770296
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vila do bispo

Fortaleza de Sagres
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Vila 
do Bispo

Ocupada desde a Pré-história, Vila do Bispo deve 
o seu nome ao facto de ter sido doada ao bispo 
de Silves no início do século XVI. Durante sécu-
los esta localidade prosperou graças à pesca do 
atum, atividade da qual o infante D. Henrique 
retirou parte dos recursos financeiros com que 
financiou os Descobrimentos marítimos.

De facto, foi durante o século XV que Vila do Bis-
po, concelho ao qual pertencem o cabo de São 
Vicente e a Fortaleza de Sagres, ganhou maior 
importância, facto que se deve em grande parte 
às estadias do infante D. Henrique na região, no-
meadamente na Fortaleza de Sagres, local que 
fundou.

Outro local de grande importância nesta região 
foi o cabo de São Vicente, que desde a Pré-his-

tória possui grande significado religioso e que 
durante toda a Idade Média foi destino de pe-
regrinações ao túmulo de São Vicente, o mártir 
que para aqui fora trasladado no século VIII, até 
ser levado para Lisboa no século XII, por ordem 
de D. Afonso Henriques.

No final do século XVI esta região foi sistema-
ticamente atacada por piratas mouros e pelo 
corsário inglês Francis Drake, responsáveis por 
grandes prejuízos que obrigaram à construção 
de um novo sistema defensivo.

Tal como em grande parte do litoral algarvio, o 
terramoto de 1755 causou grande ruína nesta 
região que presentemente possui na memória 
do seu passado histórico uma importante atra-
ção turística. /

breve história
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CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público e ao culto.

Horário: de segunda-feira a sábado, das 14h00 às 18h00. 

Horário das missas: domingo às 12h00. 

Contacto: Tel. 926 323 023 (Paróquia de Vila do Bispo)

GPS: 37.082562, -8.908822

As origens da Igreja Matriz de Vila do Bispo re-
montam ao século XVI. No entanto, o edifício 
atual resultou de uma profunda remodelação 
levada a cabo nos finais do século XVII e no iní-
cio do século XVIII.

O corpo da igreja possui uma só nave, sendo a 
capela-mor antecedida por um arco triunfal. A 
ornamentação interior deste templo data maio-
ritariamente do primeiro quartel do século XVIII, 
pelo que a igreja apresenta uma quase perfeita 
unidade estética, predominando os elementos 
decorativos de estilo barroco.

Entre os retábulos deste templo, o destaque vai 
para o exemplar que se encontra na capela-mor 
e o retábulo da Capela de Nossa Senhora do 
Carmo, ambos do período joanino.

Entre os tesouros artísticos desta igreja, mere-
cem particular referência a imagem quinhentis-
ta de Nossa Senhora da Conceição, uma naveta 
do século XV e ainda duas tábuas pintadas, re-
presentando São Pedro e São Paulo. Uma das 
características mais interessantes desta igreja é 
a cobertura da nave, que utiliza pintura de bru-
tescos em caixotões.

Nota ainda para os azulejos barrocos, provenien-
tes de Lisboa, que cobrem as paredes da igreja.

Igreja Matriz 
de Vila do Bispo

VILA DO BISPO14



No antigo Mercado Municipal funciona presen-
temente o Centro de Interpretação de Vila do 
Bispo. Trata-se de um edifício do início do sécu-
lo passado, que desempenhou, durante cerca 
de sete décadas, um papel preponderante na 
organização social e económica do município 
e que, simbolicamente, foi restaurado para al-
bergar um serviço público de cariz cultural que, 
em parceria com a comunidade local se dedica 
à consolidação da memória coletiva e da identi-
dade cultural dos vila-bispenses. 

Este edifício tem ao dispor do visitante duas 
salas de exposição e uma área de serviço in-
formativo, sendo ainda possível, através do seu 
mini auditório visualizar imagens de âmbito et-
nográfico, ambiental, e histórico-cultural.

Centro de 
Interpretação 
de Vila do Bispo

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 282 630 600

GPS: 37.081717, -8.909455

VILA DO BISPO 15



CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: no verão (de maio a setembro), das 10h30 às 

18h30. No inverno (de outubro a abril), das 09h00 às 17h30. 

Encerra para almoço das 13h00 às 14h00. 

Encerra: segunda-feira, 1.º de Maio, 25 de Dezembro, 1 de 

Janeiro.

Contactos: Tel. 282 639 042 (Ermida N. Sra. de Guadalupe) /

289 896 070 (Direção Regional de Cultura do Algarve)

GPS: 37.083628, -8.864901

Trata-se de uma das mais antigas igrejas do Al-
garve. Fundada no século XIV como ermida de 
peregrinação, foi remodelada no século XV, pos-
sivelmente com o patrocínio do próprio infante 
D. Henrique que aqui fazia as suas orações.

A fachada, de empena triangular, apresenta um 
óculo e um portal ogival. No interior da igreja 
podem-se apreciar colunas com ábacos e capi-
téis que apresentam elementos encordoados.

A capela-mor da ermida é coberta por uma 
abóbada. É interessante verificar que as chaves 
da abóbada e os capitéis do arco triunfal apre-
sentam figuração simbólica sobre a lenda de 
Nossa Senhora de Guadalupe. 

Ermida de Nossa 
Senhora de Guadalupe 
(Raposeira)

16 VILA DO BISPO



Aberta ao culto.

Horário das missas: no inverno, domingo às 16h30 e quar-

ta-feira às 17h00. No verão, domingo e quarta-feira às 18h00.

Contacto: Tel. 926 323 023 (Paróquia da Raposeira)

GPS: 37.082826, -8.88978 

É sabido que o infante D. Henrique residiu na 
Raposeira, onde pousava frequentemente. Esta 
igreja é contudo mais tardia, pelo que já não é 
sua contemporânea.

Trata-se de uma igreja manuelina construída no 
início do século XVI, como certificam os portais 
manuelinos, o arco triunfal e a pia de água benta.

O portal principal é um bom exemplo do estilo 
manuelino: possui duas arquivoltas e capitéis 
decorados com motivos geométricos e vege-
tais. No interior, merecem destaque os retábulos 
colaterais de estilo barroco e algumas imagens 
dos séculos XVII e XVIII.

Igreja Matriz 
da Raposeira

17VILA DO BISPO



CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: de outubro a abril, das 09h30 às 18h30. De novem-

bro a março, das 09h00 às 17h30. Maio, junho e setembro, 

das 09h30 às 20h00. Julho e agosto das 09h30 às 20h30.

Encerra: 1.º de Maio e 25 de Dezembro.

Contactos: Tel. 282 620 142 (Fortaleza de Sagres) /

289 896 070 (Direção Regional de Cultura do Algarve)

GPS: 37.001456, -8.948285

Situada no cabo de Sagres, famosa pela sua be-
leza ímpar, a Fortaleza de Sagres deve a sua ori-
gem ao infante D. Henrique, que aqui instituiria 
uma vila e viria a falecer em 1460. 

Da muralha mandada construir por D. Henrique 
pouco resta, uma vez que a fortaleza foi recons-
truída no século XVI e na segunda metade do 
século XVIII, altura em que foi adaptada ao sis-
tema defensivo “vauban”.

A entrada desta fortaleza abaluartada constitui 
um bom exemplo da arquitetura neoclássica. 
No interior estão à vista alguns canhões, um 
torreão quinhentista e ainda a Igreja de Nossa 
Senhora da Graça, construída no século XVI no 
preciso local onde antes estivera a Igreja de 
Santa Maria, fundada pelo infante mas destru-
ída pelo corsário inglês Francis Drake, em 1587. 

Uma das atrações mais expressivas da Fortaleza 
de Sagres é sem dúvida a “rosa-dos-ventos”, um 
relógio de sol que muitos pensam ser contem-
porâneo ao infante.

Local de profundo valor histórico e simbólico, o 
monumento oferece aos visitantes a oportuni-
dade de redescobrirem o glorioso período das 
descobertas marítimas e de apreciarem uma 
das paisagens mais belas do mundo.

Fortaleza de Sagres

18 VILA DO BISPO



Fortaleza erigida no século XVI para proteger a 
costa dos frequentes ataques de piratas mouros. 
Surgiu no local onde se encontrava um conven-
to medieval, que segundo a lenda teria acolhido 
os restos mortais de São Vicente. 

Trata-se de uma construção militar de planta 
poligonal com um portal de entrada encimado 
por escudo real e que possuía ponte levadiça. 
No interior da fortaleza encontra-se o farol de 
São Vicente, construído em 1904 e ainda hoje 
em funcionamento.

Fortaleza do Cabo 
de São Vicente

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: visitas ao farol às quartas-feiras, das 14h00 às 

16h00; visitas ao museu, de terça-feira a domingo, das 

10h00 às 17h00.

Contacto: Tel. 282 624 234 (Capitania do Porto de Lagos)

GPS: 37.023036, -8.996495
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CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: Para visitas, contactar a Câmara Municipal de Vila 

do Bispo.

Contactos: Tel. 282 630 600 (Câmara Municipal de Vila do 

Bispo) / Email. patrimonio.historico@cm-viladobispo.pt 

GPS: 37.03161, -8.982037

A importância económica da armação de pesca 
(almadrava) localizada na enseada do Beliche 
motivou a construção de uma fortaleza que 
tinha como objetivo principal proteger os pes-
cadores do ataque de piratas e corsários. Des-
conhece-se ao certo a data da sua construção, 
mas no século XVI a fortaleza de Santo António 
do Beliche já estava em funcionamento. Apre-
senta uma muralha de planta poligonal com 
um torreão e no interior várias estruturas entre 
as quais se destaca uma capela consagrada a 
Santa Catarina, de forma cúbica e encimada por 
uma cúpula, segundo a tipologia dos morabitos.

Esta fortaleza foi seriamente danificada pelo ata-
que do corsário Francis Drake em 1587 e pelo 
terramoto de 1755, tendo sido desativada no sé-
culo XIX e recuperada com objetivos turísticos 
no século XX.

Fortaleza de Santo 
António do Beliche 
e Capela de Santa 
Catarina
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Fortaleza de Santo António do Beliche

21VILA DO BISPO



lagos

Forte da Ponta da Bandeira
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Lagos

Habitada desde a Pré-história, a cidade de Laco-
briga tem origens celtas, cerca do ano 2000 a.C. 
Sabe-se que o seu porto era frequentado por 
povos mediterrânicos como fenícios, gregos e 
cartagineses, mantendo grande importância du-
rante o domínio romano.

Com a ocupação árabe do Algarve, no século 
VIII, a cidade muda de mãos mas mantém a sua 
importância económica e estratégica, como 
comprova a construção de uma importante 
muralha defensiva no século X.

Com a reconquista cristã em 1249, Lagos iniciou 
um novo período na sua longa história. Nos sé-
culos XV e XVI assiste a um grande crescimento 
económico e populacional. É nesta época que 
a cidade se torna o principal porto de partida 

e de chegada das naus que exploram a cos-
ta africana, fazendo de Lagos um dos centros 
mundiais do comércio de produtos exóticos e 
de especiarias.

Em Lagos viveu o infante D. Henrique, o pai dos 
Descobrimentos marítimos que fez desta cida-
de o porto das naus de Gil Eanes, navegador 
algarvio que dobrou o cabo Bojador em 1434.

O momento mais difícil da história de Lagos foi 
o terramoto de 1755, que destruiu grande parte 
da cidade e levou a que só no século XIX, com 
a indústria das conservas de peixe, ela voltasse 
a recuperar a prosperidade perdida. Presente-
mente, Lagos é um dos principais centros turís-
ticos do Algarve. /

breve história
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Pano de muralhas com origens no período ro-
mano. Foi remodelado pelos árabes e bastante 
ampliado durante o século XVI entre os reinados 
de D. Manuel e Filipe I, correspondendo a uma 
necessidade de proteção da crescente malha 
urbana da cidade. 

As muralhas de Lagos apresentam nove torreões 
preparados para receber artilharia e possuem 
sete portas de acesso. No final do séc. XVI, uma 
das secções da muralha foi transformada em resi-
dência dos Governadores do Algarve.

Muralhas de Lagos

CLASSIFICADAS MONUMENTO NACIONAL

Encerradas ao público.

Contacto: Tel. 282 780 060 (Câmara Municipal de Lagos) 

GPS: 37.097223, -8.671695
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Fortaleza do século XVII, construída à entrada da 
barra da ria de Bensafrim, permite desfrutar de 
uma magnífica vista.

Apresenta planta quadrangular, é rodeada por 
um fosso e possui uma imponente porta de ar-
mas com ponte levadiça que dá acesso ao in-
terior. Lá dentro pode-se visitar uma capela do 
século XVII coberta de azulejos. 

Forte da Ponta 
da Bandeira

Em meados do séc. XV chegaram a Lagos os 
primeiros escravos africanos, tendo início a sua 
comercialização. Num dos mais antigos edifícios 
da cidade, funciona presentemente o Núcleo 
Museológico do Mercado de Escravos que ofe-
rece ao visitante uma perspetiva sobre este la-
mentável capítulo da história portuguesa.

Mercado de Escravos

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de terça-feira a domingo, das 09h30 às 12h30, e 

das 14h00 às 17h00.

Contacto: Tel. 282 780 060 (Câmara Municipal de Lagos) 

GPS: 37.09902, -8.668401

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 18h00 

(a receção encerra às 17h30).

Encerra: domingo, 1.º de Janeiro, Domingo de Páscoa, 25 

de Abril, 1.º de Maio, 24 e 25 de Dezembro.

Contactos: Tel. 282 762 301 / 282 770 020

GPS: 37.100631, -8.671247
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CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: de terça-feira a domingo, das 09h30 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h30.

Contacto: Tel. 282 762 301

GPS: 37.099405, -8.67122

Fundada no início do século XVIII, a Igreja de 
Santo António sofreu danos consideráveis com 
o terramoto de 1755, facto que motivou a sua 
reconstrução em 1769. Trata-se de uma igreja 
de nave única, com dimensões algo modestas e 
fachada simples, onde se destaca um óculo com 
rebordo com sete conchas.

No interior da igreja encontra-se um dos maio-
res tesouros artísticos do Algarve: um magnífico 
conjunto de talha barroca da autoria de Gaspar 
Martins e Custódio de Mesquita que, para além 
do retábulo principal, inclui o revestimento em 
talha dos alçados laterais e do subcoro. 

Do acervo artístico evidenciam-se um silhar de 
azulejos barrocos, diversas telas do século XVIII, 
representando os milagres de Santo António, e 
ainda um conjunto de imagens, entre as quais 
consta a de Santo António, colocada no retábulo.

A visita à Igreja de Santo António faz-se atra-
vés do Museu Dr. José Formosinho, no qual foi 
integrada. Neste espaço é possível visitar expo-
sições de arqueologia e etnografia e uma sala 
de arte sacra que, entre outras peças, ostenta 
uma imagem em alabastro do século XVII, re-
presentando Nossa Senhora da Piedade. Num 
dos pátios interiores do museu, é ainda possível 
apreciar o antigo Pelourinho de Lagos.

Igreja de Santo 
António e Museu 
Municipal Dr. José 
Formosinho
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Construída no início do século XVI como igre-
ja da misericórdia, foi instituída igreja paroquial 
após o terramoto de 1755. 

Trata-se de uma igreja de nave única que possui 
um portal principal de estilo renascentista, for-
mado por duas colunas dóricas ladeadas pelas 
figuras de São Pedro e São Paulo.

No que respeita à ornamentação interior, des-
tacam-se os conjuntos de imagens de Nossa 
Senhora da Assunção, de São Gonçalo de Lagos, 
de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora 
da Piedade, todas de estilo rococó, à semelhan-
ça das duas imagens do Senhor crucificado.

Igreja Matriz 
de Santa Maria

Aberta ao público.

Horário: todos os dias exceto sexta-feira de manhã, das 

09h00 às 19h00.

Contacto: Tel. 282 762 723 (Paróquia de Santa Maria)

GPS: 37.100197, -8.670703
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CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao culto.

Horário das missas: de quarta a sexta-feira, às 17h00; 

domingo às 10h00. De outubro a maio, sábado às 18h00. 

Contacto: Tel. 282 089 186 (Paróquia de S. Sebastião)

GPS: 37.10397, -8.673954

Igreja do século XV que possui três naves separa-
das por arcos plenos. Na fachada apresenta um 
portal datado de 1612, formado por duas colu-
nas dóricas com caneluras. No interior da igreja 
ressaltam o retábulo da capela-mor, exemplar 
do século XIX mas com tribuna barroca, o retá-
bulo da Capela do Santíssimo, do século XVIII, e 
um valioso conjunto de imagens, entre as quais 
a do Senhor crucificado, do século XVI, e a de 
Nossa Senhora da Glória, em estilo barroco.

Por fim, um outro motivo de interesse desta 
igreja é a Capela dos Ossos. 

Igreja de 
São Sebastião
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Acesso condicionado.

Contacto para visitas: Tel. 289 800 400 (Região de Turis-

mo do Algarve)

GPS: 37.106192, -8.673348 

Construída em 1990 para as comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, a Caravela Boa 
Esperança é uma réplica fiel das caravelas qui-
nhentistas utilizadas pelo Infante D. Henrique e 
os navegadores portugueses nas viagens de ex-
ploração do oceano atlântico e da costa africana. 

Trata-se de uma embarcação construída com 
madeira de pinheiro bravo, carvalho e eucalipto, 
que possui 23,8 metros de comprimento, um 
mastro com 18 metros de altura e um motor a 
diesel que atinge os 10 nós de velocidade má-
xima. 

Foi a bordo de uma destas caravelas que o na-
vegador Gil Eanes, natural de Lagos, dobrou em 
1434 o Cabo Bojador, também conhecido como 
o Cabo do Medo.

Presentemente a Caravela Boa Esperança en-
contra-se na marina de Lagos.

Caravela
Boa Esperança
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CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE CONCELHIO

Encerrada ao público.

Contacto: Tel. 282 771 700 (Câmara Municipal de Lagos)

GPS: 37.099711, -8.674736

Em 1554, a Ordem do Carmo fundou em Lagos 
o seu segundo convento feminino. O edifício, 
que ficaria bastante destruído com o terramoto 
de 1755, foi restaurado pelo então Bispo do Al-
garve, Frei Lourenço de Santa Maria e manteve 
a sua utilização até à extinção das ordens religio-
sas em 1833, data em que passou para a posse 
da Câmara Municipal de Lagos.

Durante o século XX, o convento e a igreja tive-
ram diversas utilizações, o que, juntamente com 
o sismo de 1969, contribuiu para a degradação 
deste importante monumento. 

Felizmente, entre 2005 e 2008, esta igreja de 
estilo barroco foi finalmente restaurada. Trata-se 
de um templo de nave única, cobertura aboba-
dada e capela-mor retangular, com uma cúpula 
rematada por um lanternim.

No interior da igreja o destaque vai para os al-
tares em talha dourada e os painéis de azulejos 
da sacristia. 

Igreja do Convento 
de Nossa Senhora 
do Carmo 
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Igreja tardo-gótica, como se pode verificar pe-
los contrafortes das paredes laterais. Possui uma 
capela-mor coberta por abóbada de nervuras 
com três chaves em cadeia longitudinal. Curioso 
é também o arco triunfal ogival, com três arqui-
voltas e capitéis decorados com figuras animais 
e humanas envoltas em folhagem.

O retábulo barroco na capela-mor é um exem-
plar de boa qualidade do primeiro quartel do 
século XVIII, e requer um olhar mais atento. 

Igreja Matriz 
da Luz de Lagos 

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: todos os dias, das 09h00 às 19h00.

Contactos: Tel. 282 762 723 (Paróquia da Luz de Lagos) /

282 789 722 (Junta de Freguesia da Luz de Lagos)

GPS: 37.085741, -8.730226
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monchique

Igreja Matriz de Alferce
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Monchique

Foram os romanos os primeiros a instalar-se em 
Monchique, em busca dos benefícios curativos 
das suas águas. Desde o período islâmico, esta 
localidade prosperou devido à produção de 
produtos como o mel e o medronho. 

Na década de 70 do século XVI, Monchique rece-
beu a visita de D. Sebastião e em 1773 foi elevada 
a vila.

Hoje os visitantes continuam a ser atraídos por 
esta bonita localidade caracterizada pelo ar pu-
ro da serra, pela qualidade das famosas águas 
termais, pelo artesanato e pela deliciosa gastro-
nomia. /

breve história

33



CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30. 

Contacto: Tel. 282 912 289 (Paróquia de Monchique)

GPS: 37.318944, -8.555719

Trata-se de uma bonita igreja do início do sécu-
lo XVI que foi parcialmente reconstruída após o 
terramoto de 1755. Na fachada principal possui 
um interessante pórtico manuelino, de arco 
quebrado e decorado com motivos vegetais. 
Sobre o portal encontra-se um óculo igualmen-
te manuelino.

No interior, três naves divididas por colunas com 
capitéis de decoração vegetal e uma capela la-
teral manuelina, coberta por abóbada de ogivas 
simples com uma cruz de Cristo no fecho e re-
vestida de azulejos figurativos do final do século 
XVIII.

Igualmente interessantes são os retábulos de 
estilo barroco da capela-mor, da Capela do 
Santíssimo Sacramento e da Capela do Sagrado 
Coração, nas quais se encontram algumas ima-
gens de grande qualidade. 

Na Igreja Matriz de Monchique os turistas têm 
ainda oportunidade de visitar um pequeno mu-
seu com uma coleção de objetos litúrgicos.

Igreja Matriz
de Monchique
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Igreja de nave única, de origem quinhentista, que 
beneficiou de uma grande remodelação no sé-
culo XVIII. 

No interior, destaque para o retábulo barroco 
da capela-mor e os dois retábulos laterais de es-
tilo rococó. Referência ainda para o púlpito, os 
painéis processionais, a imagem de Cristo cru-
cificado colocada num dos retábulos laterais e 
para as imagens em roca de Nossa Senhora das 
Dores e de São Francisco.

Igreja da Misericórdia

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 282 912 327 (Santa Casa da Misericórdia)

GPS: 37.319467, -8.556094

Na antiga Ermida de Santo António, construída 
durante o séc. XVIII, encontra-se instalada uma 
galeria municipal, espaço cultural que acolhe re-
gularmente exposições temporárias e concertos. 

Galeria de 
Santo António

Acesso condicionado.

Aberta apenas para exposições. 

Contacto: Tel. 282 910 200 (Câmara Municipal de Monchi-

que)

GPS: 37.319631, -8.555217
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Aberta ao culto.

Horário das missas: domingo às 12h00.

Contacto: Tel. 282 912 289 (Paróquia de Monchique)

GPS: 37.333473, -8.489388

Trata-se de uma igreja do século XV, como 
atesta o portal principal de arco quebrado e a 
capela-mor coberta por abóbada de nervuras e 
antecedida de arco triunfal tardo-gótico.

Relativamente à ornamentação interior, o desta-
que vai para o retábulo da capela-mor, exemplar 
de estilo neoclássico tal como o retábulo das 
almas. Este último integra uma tela dos finais 
do século XVIII, representando o arcanjo São 
Miguel.

Nota ainda para o interessante acervo artístico 
desta igreja, parcialmente reunido num peque-
no museu de arte sacra, que inclui uma imagem 
de São Romão feita em pedra (século XV) e uma 
imagem quinhentista de Nossa Senhora da Con-
solação.

Igreja Matriz 
de Alferce (com 
Pólo Museológico 
de Arte Sacra)
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Igreja Matriz de Monchique
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Museu de Portimão
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breve história
A presença humana no concelho de Portimão 
tem origem na Pré-história, como comprova a 
importante estação arqueológica de Alcalar.

Sabe-se também da presença fenícia e carta-
ginesa nesta zona que, como outros locais da 
costa algarvia, teve um papel importante no co-
mércio atlântico com o Mediterrâneo e o Norte 
de África.

No entanto, apesar da presença romana e árabe, 
só no século XV Portimão se afirmou definitiva-
mente através da concessão, em 1463, de uma 
licença do rei D. Afonso V para a fundação de 

uma povoação fortificada com o objetivo de de-
fender a barra do rio Arade dos piratas mouros.

Durante os Descobrimentos, a vila nova de 
Portimão desenvolve-se, mas os estragos do ter-
ramoto de 1755 causaram uma estagnação que 
só seria completamente ultrapassada no século 
XIX, com a indústria da pesca e das conservas.

Elevada a cidade em 1924 pelo então presi-
dente Manuel Teixeira Gomes, ilustre escritor 
natural de Portimão, a cidade vive hoje um novo 
período de crescimento económico assente no 
turismo. /
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Construída em finais do século XV, segundo o 
estilo gótico, esta igreja viria a sofrer uma impor-
tante remodelação após o terramoto de 1755.

Na fachada, um portal medieval semelhante ao 
do Mosteiro da Batalha e um frontão decorado 
com trabalhos de massa característicos do final 
do século XVIII. 

No interior, três naves separadas por colunas 
com capitéis toscanos, cabeceira tripla e quatro 
capelas laterais. 

No que diz respeito à ornamentação desta igre-
ja, merecem os retábulos da capela-mor e da 

Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição 
(Matriz de Portimão)

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e 

das 15h30 às 18h30; sábado das 17h00 às 19h00, e domingo 

das 10h30 às 13h00 e das 17h00 às 19h00.

Contactos: Tel. 282 402 487 (Posto Municipal de Informa-

ção Turística) / 282 422 612 (Paróquia de Portimão)

GPS: 37.140015, -8.536209

Capela do Santíssimo Sacramento, assim como 
para as imagens de Nossa Senhora das Almas 
do Purgatório, de São Pedro e de São Gonçalo 
de Lagos que, tal como os retábulos, datam da 
segunda metade do século XVIII.
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Apesar de a construção da igreja ter sido inicia-
da em 1660, só em 1707 foi aberta ao culto.

Apresenta nave única, coberta por abóbada de 
berço, cabeceira tripla e seis capelas laterais en-
cimadas por tribunas, no que correspondia ao 
estilo arquitetónico característico dos colégios 
jesuítas deste período. 

Na fachada, parcialmente reconstruída após o 
terramoto de 1755, veem-se seis janelões e um 
frontão com contracurva com óculo ao centro.

Relativamente à ornamentação interior, desta-
cam-se os retábulos barrocos da capela-mor e 
das capelas colaterais, assim como as imagens 
de São Camilo de Lélis e de Santo António (do 
século XVIII). 

Igreja do 
Antigo Colégio da 
Companhia de Jesus

CLASSIFICADA DE VALOR CONCELHIO

Aberta ao público.

Horário: segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h30 e das 

15h30 às 17h30. 

Contactos: Tel. 282 422 612 (Paróquia de Portimão) /

282 402 487 (Posto Municipal de Informação Turística)

GPS: 37.139424, -8.537394

De referir ainda o ostensório com o Sagrado 
Coração de Jesus, uma imagem do Senhor Cru-
cificado colocada na capela-mor e o mausoléu 
de Diogo Gonçalves, fundador da igreja que fa-
leceu em 1664 sem ter assistido à sua conclusão.
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Aberto ao público (entrada paga; gratuita nas primeiras 4 

horas de domingo).

Horário: de 1 de setembro a 14 de julho, terça-feira, das 

14h30 às 18h00; de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 

18h00. De 15 julho a 30 agosto, terça-feira, das 19h30 às 

23h00; de quarta-feira a domingo, das 15h00 às 23h00. 

Encerra: segunda e terça-feira de manhã. 

Contacto: Tel. 282 405 230

Centro de Documentação/Arquivo Histórico

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 17h00.

Contacto: Tel. 282 405 261

GPS: 37.130658, -8.534535

No renovado edifício da antiga fábrica de con-
servas de peixe, Féu, junto ao rio Arade, fica o 
Museu de Portimão que o convida a descobrir 
as origens e evolução da sua comunidade, ter-
ritório e aspetos mais marcantes da sua história 
industrial e marítima. 

Além da exposição permanente “Portimão, Ter-
ritório e Identidade”, o museu apresenta uma 
programação cultural diversificada nas salas de 
exposições temporárias e auditório.

Museu de Portimão
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Construída entre 1623 e 1629 para defender a 
barra do rio Arade, tem uma pequena capela no 
interior e proporciona uma magnífica vista sobre 
aquele curso de água.

Fortaleza de 
Santa Catarina

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público. 

Contacto: 282 470 717 (Posto Municipal de Informação Tu-

rística)

GPS: 37.116595, -8.529591 

Construído no final do séc. XVIII, trata-se de um 
palacete de estilo neoclássico que apresenta 
reminiscências barrocas. Este edifício foi restau-
rado com vista a receber o TEMPO – Teatro Mu-
nicipal de Portimão.

Tempo – Teatro 
Municipal (Palacete 
Sárrea Garfias)

Aberto ao público. 

Horário: de terça-feira a sábado, das 14h00 às 19h00.

Encerra: domingo e segunda-feira (exceto quando há es-

petáculos). 

Contactos: Tel. 282 402 470 (Geral) / 282 402 475 e 

961 579 917 (Bilheteira)

GPS: 37.138296, -8.535954
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Um dos mais importantes sítios arqueológicos 
do sul do País situa-se em Alcalar, na freguesia 
da Mexilhoeira Grande. 

Aqui podemos descobrir os vestígios materiais 
de uma comunidade megalítica, onde dezenas 
de templos funerários em conjunto com os es-
paços habitacionais, nos dão a conhecer, 5000 
anos mais tarde, o culto, os rituais, a morte e o 
quotidiano desta comunidade pré-histórica. 

Dada a importância deste conjunto, o visitante 
será apoiado por um centro de acolhimento e 
interpretação, percursos traçados e sinalética 
que permitirá uma melhor compreensão do va-
lor destes monumentos.

Conjunto pré-histórico 
de Alcalar

SITIO ARqUEOLóGICO CLASSIFICADO MONUMENTO 

NACIONAL

Aberto ao público (entrada paga). 

Horário: de 1 de setembro a 31 de junho, de terça-feira a 

sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30. De 1 de 

julho a 31 de agosto, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 

13h00 e das 14h00 às 18h00.

Encerra: domingo, segunda-feira, Sexta-feira Santa, Do-

mingo de Páscoa, 1.º de Maio, 25 de Dezembro.

Contactos: Tel. 289 896 070 (Direção Regional de Cultu-

ra do Algarve) / 282 471 410 (Monumentos Megalíticos de 

Alcalar)

GPS: 37.197604, -8.589373
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Igreja do início do século XVI construída por or-
dem do rei D. Manuel. 

O interior possui corpo de três naves com quatro 
tramos e cabeceira tripla. Na fachada, o portal 
principal é um excelente exemplo do estilo ar-
tístico do período dos Descobrimentos. Trata-se 
de um portal de volta perfeita, constituído por 
três arquivoltas decoradas com motivos fito-
mórficos (folhas e hastes).

Atente-se ao conjunto de retábulos, especial-
mente o exemplar colocado na capela-mor. 
Executado na segunda metade do século XVIII, 
neste encontra-se uma tela do Divino Salvador, 
dos finais daquele século, assinada pelo pintor 
algarvio Joaquim José Rasquinho.

Destaque ainda para a qualidade das imagens 
nos altares e para o interessante painel de azu-
lejos de estilo rococó colocado nas paredes 
laterais da igreja, que representa a última ceia e 
o lava-pés.

Última curiosidade: junto ao portal lateral da 
igreja está uma pequena capela que resulta do 
aproveitamento de um antigo morabito muçul-
mano.

Igreja Matriz de Alvor 

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

Aberta ao público.

Horário: de 1 de outubro a 30 de abril, das 08h30 às 21h30. 

De 1 de maio a 30 de setembro, das 08h30 às 22h00.

Contactos: Tel. 282 459 151 (Paróquia de Alvor)

GPS: 37.131471, -8.594641
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Ainda na localidade de Alvor, junto ao cemitério, 
existe uma pequena capela conhecida como 
Morabito de São Pedro e que resultou da recon-
versão ao culto católico de um pequeno templo 
islâmico de planta quadrangular com cúpula 
esférica.

Morabito 
de São Pedro

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Acesso condicionado. 

Contacto: Tel. 282 457 540 (Posto de Informação Turística)

GPS: 37.131633, -8.59146 

Igreja manuelina do início do século XVI com 
três naves e cabeceira tripla. Sofreu uma impor-
tante remodelação alguns anos mais tarde, ten-
do adotado o formulário renascentista.

Sobressaem o portal principal de estilo renas-
centista e o arco triunfal que antecede a cape-
la-mor e que, curiosamente segue o estilo ma-
nuelino, embora denuncie o conhecimento do 
formulário do primeiro Renascimento. 

Relativamente à ornamentação interior da igre-
ja, destaca-se o excelente retábulo da capela-
mor, do início do século XVIII, e o retábulo da 
Capela do Santíssimo Sacramento, de estilo 
barroco. Também de boa qualidade é o retábulo 
da Capela de Nossa Senhora da Graça, de estilo 
rococó.

Por fim, salientam-se as imagens de Nossa Se-
nhora da Graça e de a Luís, ambas da segunda 
metade do século XVIII.

Igreja Matriz 
de Mexilhoeira Grande 

Aberta ao culto.

Horário das missas: de outubro a abril, segunda, quarta e 

sexta-feira, às 17h00 e domingo às 11h30. De maio a setem-

bro, segunda, quarta e sexta-feira às 19h00 e domingo às 

11h30.

Contactos: Tel. 282 402 487 (Posto Municipal de Informação 

Turística) / 282 968 258 (casa paroquial)

GPS: 37.160364, -8.613912
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Igreja Matriz de Mexilhoeira Grande
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lagoa

Ermida de Nossa Senhora da Rocha
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Sobre as origens de Lagoa pouco se sabe. No 
entanto, é provável que o primitivo núcleo ur-
bano se tenha desenvolvido em torno de uma 
lagoa, cujos pântanos foram secos de modo a 
permitir práticas agrícolas.

Tal como grande parte do litoral algarvio, esta 
região foi ocupada pelos árabes entre os sécu-
los VIII e XIII, sendo reconquistada pelos cristãos 
na década de 40 do século XIII e agregada ao 
termo de Silves.

É provável que nos séculos XV e XVI, Lagoa tenha 
também beneficiado de um período de pros-

peridade económica motivado pelos Descobri-
mentos. Mas foi apenas no século XVIII que o 
concelho assumiu verdadeira importância, no-
meadamente a partir da elevação de Lagoa a vila, 
em 1773, por alvará de D. José.

No final do século XIX, o concelho de Lagoa 
prosperou graças à indústria das conservas de 
peixe, que entraria em declínio em meados do 
século XX. Hoje, o turismo é uma das principais 
atividades económicas da região. /

breve história
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Construída no século XVI, mas profundamente 
remodelada no final do século XVIII, esta igre-
ja possui um singelo portal manuelino na torre 
sineira, que juntamente com as três naves que 
constituem o corpo da igreja representam o prin-
cipal vestígio da fundação quinhentista.

A fachada é de estilo neoclássico, como que 
prenunciando o interessante retábulo da cape-
la-mor, onde é igualmente possível admirar uma 
imagem de Nossa Senhora da Luz, do século 
XVIII. Esta igreja possui também quatro retábu-
los laterais de estilo rococó, com as respetivas 
imagens.

Igreja Matriz de Lagoa

Aberta ao culto. 

Horário das missas: segunda e sexta-feira, às 09h00; terça, 

quinta-feira e sábado, às 18h30; domingo às 12h00. 

Contacto: Tel. 282 341 056 (Paróquia de Lagoa)

GPS: 37.136246, -8.454767
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Construído no início do século XVIII, este impor-
tante monumento acolhe diversos eventos cul-
turais, incluindo exposições temporárias.

O claustro, de grande simplicidade, tem quatro 
arcadas e um poço cisterna no meio. Na peque-
na capela encontra-se um retábulo do século 
XVIII. Referência ainda para a roda dos expostos, 
colocada à entrada do convento.

Convento de São José

Aberto ao público.

Horário: de terça-feira a sábado, das 09h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h30. Ao sábado e feriados, das 14h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 282 380 434

GPS: 37.136924, -8.453854
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Igreja do século XVI, com corpo de três naves e 
cabeceira tripla, possui três portais manuelinos 
e duas interessantes colunas com fuste esculpi-
do onde se veem figuras humanas. 

Na fachada reconstruída após o terramoto de 
1755 merecem destaque o portal principal ma-
nuelino, de grande qualidade, e o frontão orna-
mentado com interessantes trabalhos de massa, 
característicos da segunda metade do século 
XVIII. No interior, realça-se o retábulo barroco 
colocado na capela-mor e a Capela das Almas, 
onde se encontra um retábulo do século XVIII. 

Igualmente interessante é o conjunto de azu-
lejos figurativos barrocos colocados na capela-
mor. Nestes estão representadas diversas cenas 
do Evangelho e uma cena de São Tiago comba-
tendo os mouros.

Igreja Matriz de São 
Tiago de Estombar

CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao culto. 

Horário das missas: domingo às 12h00, sexta-feira às 18h00; 

e no verão também aos sábados às 19h00.

Contacto: Tel. 282 431 067 (Paróquia de Estombar)

GPS: 37.146276, -8.487412
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Construída sobre um rochedo onde em tempos 
se situava uma fortaleza militar, esta ermida in-
corpora elementos bastante antigos, embora o 
edifício atual tenha sido construído em finais do 
século XV ou início do século XVI, como parece 
sugerir a cúpula octogonal e o nártex da facha-
da, no qual se pode admirar uma coluna com 
capitel visigótico.

No interior, destaque para uma interessante 
imagem quinhentista de Nossa Senhora com o 
Menino e para um retábulo maneirista.

Ermida de Nossa 
Senhora da Rocha

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Não está aberta ao público, mas é possível ver o interior. 

Contacto: Tel. 282 342 390 (Junta de Freguesia de Porches)

GPS: 37.096534, -8.386711

Em Ferragudo, situado numa localização estra-
tégica na margem do Rio Arade, fica o forte de 
São João, cuja origem remonta ao séc. XVII. 

Reconstruída após o terramoto de 1755, esta 
construção militar continuou sendo utilizada 
até ao final do século XIX, época em que foi 
vendida em hasta pública, sendo adquirida pelo 
poeta Coelho Carvalho que a transformou em 
residência particular. O forte encontra-se bem 
conservado e para além de uma muralha que 
liga a praia da Angrinha à Praia Grande, possui 
ainda diversas guaritas e um jardim.

Forte de São João
do Arade

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Encerrado ao público (residência privada).

GPS: 37.119657, -8.522699
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Sé Catedral de Silves
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                 Silves

O rio Arade foi uma das principais vias de comu-
nicação com o interior algarvio desde tempos 
remotos e foi graças à sua navegabilidade que 
vários povos se fixaram em Silves. Entre esses po-
vos, o de maior importância na história desta lo-
calidade foram os árabes, que fizeram de Silves a 
capital islâmica do Algarve. Conhecida no século 
XI pelo seu desenvolvimento e prosperidade, era 
um centro cultural onde residiam os mais bri-
lhantes poetas, historiadores e juristas da região.

Precisamente pela sua importância, Silves foi a 
primeira cidade algarvia a ser conquistada pelos 
cristãos em 1189, liderados pelo rei D. Sancho I, 
perdendo-a dois anos mais tarde para os árabes 
até ser conquistada definitivamente em 1249. 

Em 1266, D. Afonso III deu foral a Silves e orde-
nou a construção de uma Sé Católica sobre a 
antiga mesquita. A cidade mantém a sua impor-

tância nos anos seguintes e conserva-se como 
capital do Algarve até meados do século XVI, 
altura da transferência da sede de bispado para 
Faro, fortemente motivada pelo assoreamento 
do rio Arade, que levou ao declínio económico 
da cidade. 

Com o terramoto de 1755, assim como com as 
invasões napoleónicas e as guerras liberais, Silves 
atravessa um período difícil, apesar de no século 
XIX voltar a prosperar graças à indústria corticei-
ra. Neste período assiste-se a um crescimento 
populacional e a uma grande renovação urbana.

Silves aposta hoje, inteligentemente, no turis-
mo cultural como fator de desenvolvimento 
económico, atraindo milhares de turistas para o 
seu centro histórico e para os eventos que aí se 
organizam. /

breve história
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Situado no alto de uma colina, o imponente 
Castelo de Silves teve origem romana, mas fo-
ram os árabes, entre os séculos VIII e XIII, quem 
edificaram o magnífico castelo hoje existente. 

Construído com grés de Silves, o castelo possui 
a forma de um polígono irregular e apresenta 
uma porta principal ladeada por duas torres 
defensivas, três torreões e sete quadrelas, sendo 
possível aos visitantes percorrerem o passeio de 
ronda. No interior do castelo é possível observar 
diversos vestígios da ocupação muçulmana, no-
meadamente um silo que servia para armazenar 
cereais e uma cisterna coberta por abóbada as-
sente em cinco arcos de volta inteira.

Apesar de ter sido reconstruído no século XIII, 
após a conquista da cidade aos mouros por D. 
Paio Peres Correia, o Castelo de Silves é o melhor 
exemplar da arquitetura militar árabe existente 
em Portugal.

Castelo de Silves

CLASSIFICADO MONUMENTO NACIONAL

Aberto ao público (entrada paga). 

Horário: de 1 de outubro a 14 de junho, todos os dias, das 

09h00 às 17h30. De 15 de junho a 30 de setembro, das 09h00 

às 19h00. 

Encerra: 1 de Janeiro e 25 de Dezembro. 

Contacto: Tel. 282 440 800 (Câmara Municipal de Silves)

GPS: 37.190643, -8.437892
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Construída nos finais do século XIII, provavel-
mente no local da antiga mesquita, esta igreja 
de estilo gótico apresenta planta de cruz latina, 
três naves, cabeceira tripla e ainda um portal 
principal de arco quebrado de estilo semelhan-
te ao do Mosteiro da Batalha.

Um dos maiores motivos de interesse da Sé de 
Silves é a capela-mor reconstruída nos finais do 
século XV segundo o estilo manuelino, sendo 
de destacar a abóbada de nervuras e o túmulo 
de D. João II.

Após o terramoto de 1755 foi necessário proce-
der a alguns arranjos, como se pode comprovar 
pelo estilo tardo-barroco da chamada Porta do 
Sol, datada de 1781.

Relativamente aos tesouros artísticos desta igre-
ja merece referência o retábulo barroco da Ca-
pela do Santíssimo e uma imagem em jaspe de 
Nossa Senhora, do final do século XV ou início 
do século XVI.

Sé Catedral de Silves

CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público (entrada paga). 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 17h00.

Contactos: Tel. 282 442 472 / 915 413 954 (Paróquia de Sil-

ves)

GPS: 37.190068, -8.438766
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Edifício do século XVI, de nave única. Possui um 
portal lateral de estilo manuelino, decorado 
com folhagens e coroado por uma pinha que 
apresenta a inscrição “Casa da Misericórdia”. 
Igualmente interessante é o portal principal de 
estilo renascentista, composto por duas colu-
nas toscanas sobre as quais assenta um frontão 
triangular.

O retábulo maneirista no interior, no qual cons-
tam oito telas que representam a visitação e as 
sete obras da misericórdia, é uma particularida-
de digna de se ver.

Esta igreja funciona hoje como galeria de arte 
e, como tal, apresenta regularmente exposições 
de pintura e de artes plásticas. 

Igreja da Misericórdia 
de Silves

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público. 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 17h00.

Contacto: Tel. 282 440 800 (Câmara Municipal de Silves)

GPS: 37.190059, -8.439035
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Próximo do Castelo de Silves, num edifício que 
integra um troço de muralha e um poço cister-
na de origem árabe, instala-se o Museu Muni-
cipal de Arqueologia, onde se encontra uma 
interessante coleção de achados arqueológicos 
originários do concelho, datados do período pa-
leolítico à época medieval, que abarcam oito mil 
anos de vivência humana em Silves.

Museu Municipal de 
Arqueologia de Silves

Aberto ao público (entrada paga). 

Horário: de segunda a sábado, das 09h00 às 17h30.

Contacto: 282 444 832 (Museu Municipal)

GPS: 37.188694, -8.438656
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No antigo Matadouro de Silves, um excelente 
exemplar da arquitetura neo-árabe da região, 
construído em 1914, funciona presentemente a 
Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica, onde 
os visitantes podem assistir a palestras e visitar 
exposições de artes plásticas.

Casa da 
Cultura Islâmica
e Mediterrânica

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 282 442 096

GPS: 37.189722, -8.447194

Cruzeiro do final do século XV, ou do início do 
século XVI, concebido segundo o estilo gótico 
florido. Alguns investigadores identificam-lhe 
elementos manuelinos, ideia reforçada pela te-
oria de que este cruzeiro terá sido oferecido à 
cidade de Silves pelo rei D. Manuel aquando da 
sua visita em 1499.

Uma das faces patenteia uma Pietá, outra um 
Cristo crucificado.

Cruz de Portugal

Situa-se numa via pública próxima do Palácio de Jus-

tiça de Silves.

GPS: 37.194474, -8.432396
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Construída no início do século XVI, a Igreja de 
São Bartolomeu de Messines sofreu uma im-
portante remodelação no início do século XVIII, 
facto que explica a mistura de estilos aqui de-
tetáveis. 

Da campanha manuelina resultou o espaço in-
terior do templo, com três naves e quatro tra-
mos formados por interessantes pilares torsos. 
Da campanha de obras barroca datam a facha-
da principal e a capela-mor, que possui um bo-
nito retábulo de estilo rococó.

Em virtude da utilização de materiais de cor 
contrastante (calcário e grés) e de elementos ar-
quitetónicos tão diversos quanto colunas espi-
raladas e um escadório, esta igreja gera um forte 
impacto visual.

Relativamente à ornamentação interior, é de 
mencionar uma tela do final do século XVIII re-
presentando a Anunciação, obra da autoria de 
Joaquim José Rasquinho, pintor natural de Lou-
lé. Igual encanto tem o altar da Capela de Santo 
António e as imagens dos séculos XVII e XVIII, na 
sua maioria.

Refira-se ainda o painel de azulejos barrocos co-
locados nas capelas laterais desta igreja, assim 
como o excelente lavatório setecentista de már-
more policromo. 

Igreja Matriz 
de São Bartolomeu 
de Messines 

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público. 

Horário: de segunda, quarta e sexta-feira, das 14h00 às 

18h00.

Contacto: Tel. 282 338 253 (Paróquia de São Bartolomeu 

de Messines)

GPS: 37.257083, -8.286473
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Esta igreja de estilo manuelino, construída no 
início do século XVI, apresenta três naves sepa-
radas por colunas de arco perfeito, assentes em 
capitéis oitavados, e uma capela-mor coberta 
por abóbada de três chaves, sendo a central or-
namentada com uma cruz de Cristo.

Igualmente manuelino é o arco triunfal da cape-
la-mor, composto por duas arquivoltas plenas. 
quanto à ornamentação interior da igreja, me-
rece referência o retábulo setecentista da cape-
la-mor, de estilo rococó, e ainda um belíssimo 
arcaz barroco colocado na sacristia.

Outro motivo de interesse é a pequena Capela 
dos Ossos anexa à igreja. 

Igreja Matriz 
de Alcantarilha

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público. 

Horário: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.

Contacto: Tel. 282 322 420 (Paróquia de Alcantarilha)

GPS: 37.12771, -8.345612
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Construída no século XVIII, possui nave única e 
cabeceira simples.

Do acervo artístico da igreja fazem parte o re-
tábulo da capela-mor, dois retábulos colaterais 
de estilo barroco e o retábulo rococó da Capela 
do Senhor Jesus, no qual se encontram duas 
imagens em roca de Nossa Senhora das Dores e 
de São João Evangelista e uma outra do Senhor 
crucificado.

Construída no século XVIII, possui nave única 
e cabeceira simples. Destaque para o retábulo 
barroco na capela-mor com trono piramidal. 
Igualmente barrocos são os dois retábulos cola-
terais, assim como os exemplares da Capela de 
Nossa Senhora do Rosário e do Sagrado Coração 
de Jesus, nos quais se encontram algumas ima-
gens do século XVIII.

Interessante é também o conjunto de azule-
jos figurativos que revestem a capela-mor: são 
exemplares de estilo barroco que representam 
os quatro Evangelistas. 

Igreja Matriz de Algoz 

Igreja Matriz de Pêra 

Aberta ao culto. 

Horário das missas: no inverno, sábado às 17h00, domin-

go às 12h00, quarta e sexta-feira às 17h00. No verão, de 

segunda a sexta-feira às 18h00, sábado às 21h00 e domin-

go às 12h00.

Contacto: Tel. 282 575 355 (Paróquia de Algoz)

GPS: 37.16336, -8.304554

Aberta ao culto. 

Horário das missas: no inverno, terça-feira às 17h00, quin-

ta-feira às 09h30 e domingo às 11h00. No verão, terça-feira 

às 18h00, sábado às 19h00 e domingo às 11h00.

Contacto: Tel. 282 322 420 (Paróquia de Pêra)

GPS: 37.120042, -8.341998
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Igreja Matriz de Albufeira
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Albufeira

Ocupada pelos romanos há mais de 2 mil anos, 
Albufeira desenvolveu uma atividade econó-
mica baseada na pesca e na exploração minei-
ra da zona de Paderne.

No século VIII os árabes invadiram a península 
e tomaram a cidade, alterando o nome romano 
desta – Baltum – para Al-buhera.

Neste período, o concelho desenvolveu uma 
importante atividade comercial com o Nor-
te de África, tendo os árabes construído uma 
muralha, para proteger a cidade, e o Castelo de 
Paderne, um dos mais importantes exemplares 
da arquitetura militar muçulmana no Algarve.

Em 1249, com a reconquista cristã, Albufeira 
iniciou um novo período da sua história. Os 

séculos XV e XVI marcam uma fase de desen-
volvimento económico motivado pelos Desco-
brimentos marítimos. E precisamente em 1504 
Albufeira recebe o foral de vila das mãos de 
D. Manuel I.

No século XVIII, o terramoto de 1755 provocou 
grande destruição e motivou o declínio da vila, 
que só recuperou no século XIX graças à emer-
gência da indústria conserveira.

Atualmente Albufeira vive um novo período de 
prosperidade. Elevada a cidade em 1986, é hoje 
considerada a “capital” do turismo algarvio. /

breve história
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Esta igreja construída nos finais do século XVIII, 
constitui um dos mais relevantes exemplares da 
arquitetura neoclássica no Algarve. 

Na fachada, destaque para o frontão triangular e 
para os três janelões com moldura em cantaria 
de arco semicircular. No interior, de nave única, 
encontram-se quatro altares laterais de estilo 
neoclássico onde se podem admirar duas ima-
gens do final do século XVIII, nomeadamente 
São Luís e São Pedro.

No entanto, é na capela-mor, antecedida por 
um imponente arco triunfal, que se encontra o 
maior motivo de interesse desta igreja. Trata-se 
de uma imagem da padroeira da cidade de Al-
bufeira, Nossa Senhora da Conceição, de estilo 
rococó. Datada da segunda metade do século 
XVIII, esta obra de qualidade apresenta dimen-
sões invulgares: cerca de dois metros e quarenta 
centímetros de altura!

Igreja Matriz 
de Albufeira

Aberta ao público. 

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 12h30 e 

das 15h00 às 18h00; domingo, das 09h00 às 12h00. 

Contacto: Tel. 289 585 526 (Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição)

GPS: 37.087515, -8.253974
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Em 1499, a antiga mesquita da cidade foi recon-
vertida em Capela da Misericórdia, iniciando-se 
uma campanha de obras que deu a esta peque-
na igreja um estilo tardo-gótico ainda hoje bem 
visível. Foi desta campanha do final do século 
XV que nasceu o atual portal principal.

Trata-se de uma igreja de nave única, com cabe-
ceira simples, cuja capela-mor coberta por uma 
abóbada de cruzaria de ogivas simples é antece-
dida de um arco triunfal manuelino.

Após o terramoto de 1755, a igreja sofreu uma 
reconstrução que é bem visível no frontão da 
fachada principal.

Relativamente ao seu interior, merecem desta-
que o retábulo setecentista colocado na capela-
-mor e o conjunto de imagens dos séculos XVII 
e XVIII.

Capela da Misericórdia

CLASSIFICADA IMÓVEL DE VALOR CONCELHIO

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 289 599 500 (Câmara Municipal de Albufeira) 

GPS: 37.087164, -8.252402
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Pequena igreja do século XVIII, apresenta corpo 
de nave única com capela-mor coberta por uma 
cúpula. Na fachada possui um frontão decorado 
com volutas e ladeado por pináculos.

No interior, o destaque vai para o retábulo de 
talha policroma que se encontra na capela-mor 
e que, à semelhança do púlpito e dos altares la-
terais, foi elaborado na segunda metade do séc. 
XVIII, segundo o estilo rococó.

Igreja de Sant’Ana

Aberta ao público (entrada paga). 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h30. 

Contacto: Tel. 289 585 526 (Paróquia de Albufeira)

GPS: 37.087786, -8.255226
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Originalmente construída no século XVI, como 
comprova a porta lateral de estilo manuelino, a 
Ermida de São Sebastião foi reconstruída na pri-
meira metade do século XVIII, tendo sido alvo de 
uma importante renovação arquitetónica. 

Na fachada, destaque para um interessante por-
tal de estilo barroco profusamente ornamenta-
do com volutas. A ermida é um pequeno tem-
plo de nave única onde atualmente funciona 
um museu de arte sacra que reúne um acervo 
significativo, proveniente das igrejas do conce-
lho de Albufeira.

Entre as obras em exposição no museu, a aten-
ção incide no retábulo policromático da segun-
da metade do século XVIII, no qual se encon-
tram três imagens: a de São Sebastião, de São 
Francisco Xavier e a de São domingos.

Merecem ainda referência as peças em prata, 
nomeadamente uma naveta, um cálice e a co-
roa de Nossa Senhora da Orada, para além de 
algumas imagens dos séculos XVI a XVIII.

Ermida de São 
Sebastião (Museu 
de Arte Sacra)

Aberta ao público (entrada paga). 

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h30 às 16h30.

Contactos: Tel. 289 599 500 (Câmara Municipal de Albufei-

ra) / 289 585 526 (Paróquia de Albufeira)

GPS: 37.087011, -8.253981

69ALBUfEIRA 



Instalado no antigo edifício dos Paços do Conce-
lho, este museu possui uma sala de exposições 
temporárias e uma exposição arqueológica per-
manente, concebida com objetos representati-
vos da história do concelho desde a Pré-história 
até ao século XVII.

Museu Municipal 
de Arqueologia

Aberto ao público (entrada paga). 

Horário: no inverno, terça-feira, sábado e domingo, das 

09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30; quarta, quinta e 

sexta-feira, das 09h30 às 17h30. No verão (julho e agosto), 

terça-feira, sábado e domingo, das 09h30, às 12h30 e das 

13h30 às 17h30; quarta-feira das 09h30 às 17h30;quinta--

feira e sexta-feira, das 14h00 às 22h00. 

Contacto: Tel. 289 599 508

GPS: 37.087045, -8.252136
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Apesar de as suas origens remontarem ao sé-
culo XVI, esta ermida foi reconstruída na segun-
da metade do século XVIII. Trata-se um típico 
exemplar da arquitetura popular algarvia, que 
testemunha a grande devoção da comunidade 
piscatória a Nossa Senhora da Orada.

Na fachada apresenta um frontão movimenta-
do, com um portal neoclássico encimado por 
uma janela sobre a qual se exibe um trabalho 
em massa característico da região. No interior, 
destaque para um retábulo em talha dourada 
de estilo rococó.

Ermida de Nossa 
Senhora da Orada

Aberta ao culto.

Horário das missas: 1.º sábado de cada mês às 09h00.

Contactos: Tel. 289 599 500 (Câmara Municipal de Albufei-

ra) / 289 585 526 (Paróquia de Albufeira)

GPS: 37.085516, -8.264456
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Igreja do século XVII, possui nave única e capela-
-mor. No interior, altar-mor em talha do século 
XVIII e nas paredes laterais um silhar de azulejos 
figurativos barrocos.

Igreja Matriz da Guia

Aberta ao público.

Horário: no verão, quinta-feira das 15h00 às17h00/18h00.

Contacto: Tel. 289 561 103 (Junta de Freguesia da Guia)

GPS: 37.126371, -8.298664

Templo seiscentista remodelado no século XVIII. 
Da ornamentação interior da ermida sobres-
saem o retábulo de estilo barroco, no qual se 
encontra colocada uma imagem de Nossa Se-
nhora da Guia, do século XVII, e o revestimento 
das paredes com azulejos policromos.

Ermida de Nossa 
Senhora da Guia

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 289 561 103 (Junta de Freguesia da Guia)

GPS: 37.1267, -8.301048
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Construída em meados do século XVI, mas pro-
fundamente remodelada nos séculos XVIII e XIX, 
a Igreja Matriz de Paderne apresenta vários ele-
mentos manuelinos conjugados com pormeno-
res de estilo renascentista, nomeadamente nos 
capitéis e no arco triunfal.

Nesta igreja, o destaque vai para os retábulos 
da capela-mor e da Capela do Santíssimo, am-
bos executados segundo o estilo barroco. Re-
ferência ainda para o conjunto de imagens dos 
séculos XVII e XVIII, das quais se salienta uma 
imagem setecentista do arcanjo São Miguel.

Igreja Matriz 
de Paderne

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: das 09h00 às 12h00.

Contacto: Tel. 289 367 680 (Paróquia de Paderne) 

GPS: 37.176097, -8.203779

O Castelo de Paderne é um dos sete castelos 
simbolizados na faixa carmesim que rodeia o 
escudo branco das quinas da Bandeira Nacional.

Construído no século XII pelos árabes, foi con-
quistado em 1280 por D. Paio Peres Correia. Tra-
ta-se de um excelente exemplo da arquitetura 
militar muçulmana, com construção em taipa 
que ficou bastante danificada pelo terramoto 
de 1755.

Castelo de Paderne

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Acesso condicionado: para visitas contactar a Câmara 

Municipal de Albufeira. 

Contactos: Tel. 289 599 500 (Câmara Municipal de Albufei-

ra) / 289 896 070 (Direção Regional de Cultura do Algarve) 

GPS: 37.156965, -8.200614
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loulé

Igreja Matriz de São Lourenço - Almancil
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O concelho de Loulé foi habitado desde a Pré-his-
tória e sabe-se que durante o período romano 
existiram explorações mineiras na zona de Alte. 

Também a parte antiga, onde hoje se encontra 
o castelo medieval, foi habitada pelos roma-
nos, aos quais sucederam os visigodos e mais 
tarde os árabes, cuja presença de cinco sé-
culos foi decisiva para esta localidade que se 
transformou num importante centro urbano, 
designado Al –‘Ulya´.

Em 1249 os cristãos reconquistam esta locali-
dade que em 1266 recebe o foral de vila e em 
1291, por ordem de D. Dinis, começa a organizar 
uma feira anual, que contudo não conseguiria 
impedir o declínio dos séculos seguintes. 

Com a chegada dos Descobrimentos marítimos 
no século XV, Loulé atravessou um novo perío-

do de prosperidade, baseada no comércio e na 
exportação de produtos como azeite, frutos se-
cos, sal e peixe.

Após uma recessão no final do século XVII, Lou-
lé, tal como grande parte do país, refloresceu 
durante o reinado de D. João V, época em que 
se constroem igrejas e palacetes que marcam 
ainda hoje a malha urbana da cidade.

Após a destruição do terramoto de 1755 e a ins-
tabilidade política do início do século XIX, Loulé 
encontrou na indústria da cortiça e dos frutos 
secos uma nova fonte de desenvolvimento até 
se tornar, nos anos 70 do século XX, um dos mais 
relevantes concelhos turísticos do Algarve. /

breve história
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Construção militar de origem árabe, o Castelo de 
Loulé foi reconstruído no século XIII, após a con-
quista da cidade aos mouros por D. Paio Peres 
Correia.

No interior encontra-se o Museu Municipal e o 
Centro de Documentação Municipal.

Castelo de Loulé

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, ao 

sábado, das 09h00 às 14h00.

Contacto: Tel. 289 414 536

GPS: 37.139791, -8.023472

No século XIV foi construído um convento do 
qual resta apenas o portal da igreja. Trata-se de 
um interessante exemplar de estilo gótico, com 
o característico arco quebrado, ladeado por 
duas colunas lisas e capitéis de decoração ve-
getal. A coroar o conjunto tem uma lápide com 
uma estrela de 5 pontas.

Ruínas do 
Convento da Graça

CLASSIFICADO MONUMENTO NACIONAL

Situa-se no Largo Tenente Cabeçadas.

GPS: 37.137077, -8.021007
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O edifício da antiga alcaidaria do castelo alber-
ga o Museu Municipal, onde o visitante poderá 
apreciar uma interessante exposição de arqueo-
logia com objetos encontrados no concelho de 
Loulé e a exposição “Cozinha Tradicional”.

Museu Municipal 
de Loulé

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. Ao 

sábado, das 09h00 às 14h00.

Contacto: Tel. 289 400 885

GPS: 37.139667, -8.023595
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Aberto ao público.

Horário: de segunda-feira a sábado das 07h00 às 15h00, 

feriados das 07h00 às 14h00.

Contactos: Tel. 289 400 733 / 926 605 437

GPS: 37.138634, -8.02216

Inaugurado em junho de 1908, o Mercado Mu-
nicipal de Loulé, constitui um dos melhores 
exemplos da arquitetura revivalista no Algarve.O 
projeto da autoria do arquiteto lisboeta Alfredo 
Costa Campos apresenta quatro pavilhões com 
quatro portões e adota o estilo neo-árabe.

Esta obra foi recentemente restaurada e moder-
nizada de modo a permitir o funcionamento de 
um mercado municipal com todas as condições 
de segurança e higiene, mantendo contudo o 
estilo arquitetónico original.

Mercado Municipal 
de Loulé
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Construída na década de 50 do século XVII, a 
Ermida de Nossa Senhora da Conceição é um 
pequeno templo de nave única muito caracte-
rístico do chamado estilo chão.

Apesar da simplicidade arquitetónica, o interior 
da ermida contém vários tesouros artísticos, caso 
do retábulo barroco em talha dourada com al-
gumas imagens de grande qualidade, em espe-
cial a de Nossa Senhora da Conceição.

Igualmente interessante é o conjunto de azule-
jos figurativos alusivos à vida da Virgem e que 
ornamentam as paredes da ermida. Provenien-
tes de Lisboa em meados do século XVII, revela-
vam já elementos da estética rocaille.

Por fim, é de mencionar a pintura do teto que 
representa Nossa Senhora da Assunção, obra 
de 1841 da autoria do pintor louletano Joaquim 
José Rasquinho.

Ermida de Nossa 
Senhora da Conceição

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00, ao 

sábado, das 09h00 às 14h00.

Contacto: Tel. 289 415 167 (Paróquia de São Clemente)

GPS: 37.139665, -8.023272
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Construída no século XVI, possui um portal ma-
nuelino de grande interesse, emoldurado por 
duas colunas torcidas e decorado com motivos 
vegetais.

Frente à entrada principal da Misericórdia de 
Loulé, no cruzeiro, encontram-se duas imagens 
em pedra do início do século XVI, representando 
Jesus Cristo Crucificado e Nossa Senhora com o 
Menino.

No interior, destaque para o retábulo barroco 
da capela-mor e para duas imagens quinhen-
tistas - a de Nossa Senhora de Leite e uma outra 
de Nossa Senhora em alabastro.

Igreja da Misericórdia

CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 289 400 600 (Câmara Municipal de Loulé) 

GPS: 37.136996, -8.021881
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Igreja Matriz 
de São Clemente
Esta igreja gótica, cujas origens remontam a me-
ados do séc. XIII, apresenta uma planta de três 
naves e cabeceira tripla abobadada. 

Erguida sobre a antiga mesquita, a torre sineira da 
igreja resulta da adaptação do minarete muçul-
mano. Por sua vez, o portal principal constitui um 
dos poucos exemplares góticos da região. 

No início do século XVI foram acrescentadas duas 
capelas laterais a esta igreja: a de São Brás, que 
possui um arco de entrada que conjuga elemen-
tos decorativos manuelinos com outros proto-
-renascentistas, e a capela de Nossa Senhora da 
Consolação, que tem uma abóbada de nervuras. 

Vários são os motivos de interesse desta igreja, 
como a qualidade dos retábulos da capela-mor, 
da Capela de São Brás e da Capela das Almas, to-
dos datados da primeira metade do século XVIII.

Referência ainda para o conjunto de azulejos se-
tecentistas da Capela de Nossa Senhora da Con-
solação e da Capela das Almas.

CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público e ao culto.

Horário: de terça-feira a sábado, das 09h00 às 12h00.

Horário das missas: sábado às 09h30 e domingo às 11h30.

Contacto: Tel. 289 415 167 (Paróquia de São Clemente)

GPS: 37.13752, -8.02352
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Os espaços contíguos à Ermida do Espírito San-
to foram ocupados, após autorização do Senado 
da Câmara em 1693, pelas Freiras Franciscanas 
de Nossa Senhora da Conceição. Esta ermida, 
entretanto desaparecida, apresentava uma nave 
única com planta longitudinal, tinha um retábu-
lo de talha barroca e paredes revestidas de azu-
lejaria figurativa.

No início do século XVIII foi construído o con-
vento do Espírito Santo, que necessitou de uma 
profunda remodelação após o terramoto de 
1755. Da campanha de obras patrocinada pelo 
Bispo D. Francisco Gomes do Avelar, destaca-se 
o claustro de estilo neoclássico.

O antigo convento acolhe ainda a Galeria de 
Arte Municipal.

Convento 
do Espírito Santo

Aberto ao público.

Horário: no verão, de segunda a sexta-feira, das 09h00 

às 19h00; ao sábado, das 09h00 às 14h00. No inverno, de 

segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00; ao sábado das 

09h00 às 14h00.

Contacto: Tel. 289 400 684 

GPS: 37.139299, -8.023308
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Construída no século XVIII, esta ermida de arqui-
tetura simples tem sido, ao longo de séculos, lo-
cal de romaria para os devotos de Nossa Senhora. 

No que diz respeito à decoração interior, o 
maior destaque vai para a qualidade do retábu-
lo de estilo rococó e para a imagem de Nossa 
Senhora da Piedade aí colocada. Trata-se de um 
exemplar da escultura religiosa do século XVII 
que além do seu valor artístico possui também 
uma enorme importância simbólica pela devo-
ção que inspira nos fiéis do concelho, os quais 
organizam anualmente uma procissão em hon-
ra de Nossa Senhora da Piedade, conhecida por 
Mãe Soberana.

Ermida de Nossa 
Senhora da Piedade 
(Mãe Soberana)

Aberta ao público.

Horário: de terça a sexta-feira, das 09h00 às 18h00; ao sá-

bado das 09h00 às 14h00.

Contacto: Tel. 289 400 600 (Câmara Municipal de Loulé) 

GPS: 37.140294, -8.03612
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Em Vilamoura existiu uma importante villa ro-
mana construída entre 27 a.C. e 14 d.C., tendo 
sido ocupada por romanos, visigodos e árabes. 

Aqui se desenvolveram diversas atividades eco-
nómicas, sendo a mais importante a produção 
de garum, uma conserva de peixe exportada 
para todo o Império Romano. Esta estação ar-
queológica possui também um pequeno mu-
seu que expõe objetos em cerâmica e mosaicos.

Ruínas romanas 
do Cerro da Vila

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: todos os dias, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 

às 18h00.

Contacto: Tel. 289 312 153 (Museu Cerro da Vila) 

GPS: 37.080049, -8.11996

84 LOULé



A Igreja Matriz de São Lourenço de Almancil é 
sem dúvida um dos maiores tesouros artísticos 
do Algarve. Construída na primeira metade do 
século XVIII, é uma igreja de nave única com 
capela-mor coberta por uma bonita cúpula re-
vestida de azulejos figurativos, tal como sucede 
nas paredes da nave e na abóbada.

A qualidade dos azulejos que ornam esta igreja 
é notável. Concebidos por Policarpo de Oliveira 
Bernardes em 1730, narram a vida de São Lou-
renço e constituem o melhor testemunho da 
arte barroca em azulejo no Algarve.

Mas além do impressionante impacto visual 
provocado pelos azulejos, merece referência o 
retábulo em talha dourada da capela-mor. Trata-
se de um exemplar de estilo barroco, atribuído 
ao mestre Manuel Martins, o maior entalhador 
e escultor algarvio que foi também o autor da 
imagem de São Lourenço que aí se encontra. 

Igreja Matriz de São 
Lourenço - Almancil

CONSIDERADA DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 

13h30 e 14h30 às 17h30. No verão, segunda-feira das 14h00 

às 18h00; de terça-feira a sábado das 10h00 às 13h00.

Contacto: Tel. 289 395 451 (Paróquia de Almancil) 

GPS: 37.08219, -8.008943
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Apesar de remontar ao séc. XIII, a igreja paro-
quial de Nossa Senhora da Assunção, na bonita 
aldeia de Alte, foi reconstruída no início do sécu-
lo XVI segundo o estilo manuelino. Sinal dessa 
campanha de obras é o interessante portal da 
fachada principal e a cobertura abobadada da 
capela-mor. No interior, o destaque vai para os 
altares laterais em talha de estilo rococó e o 
conjunto de azulejos barrocos que revestem a 
capela-mor.

Esta igreja possui ainda duas tábuas maneiristas 
e algumas imagens de boa qualidade, entre as 
quais a de Nossa Senhora (em marfim), de Santa 
Margarida, de Nossa Senhora do Carmo e do Se-
nhor Morto, todas do século XVII. 

Igreja Matriz de Alte

Aberta ao culto.

Horário das missas: terça e quinta-feira às 09h30; ao do-

mingo às 12h00.

Contacto: Tel. 289 478 510 (Paróquia de Alte)

GPS: 37.236269, -8.17676
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Nesta localidade, pode ainda visitar o Pólo Mu-
seológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, 
instalado na antiga casa dos Condes de Alte, 
onde pode visitar a exposição “Francisco Xavier 
Cândido Guerreiro. Vida de Obra” dedicada a este 
ilustre poeta, dramaturgo e advogado natural de 
Alte. 

Pólo Museológico 
Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h30.

Contacto: Tel. 289 478 058 

GPS: 37.235791, -8.176004
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Esta igreja do século XVI apresenta um portal 
principal de estilo manuelino com decoração sin-
gela, mas interessante.

No interior, especial atenção para a qualidade 
do retábulo principal e dos dois retábulos cola-
terais, todos de estilo barroco.

Relativamente ao acervo artístico, destacam-se 
as imagens de Nossa Senhora (de meados do 
século XVI), do Senhor Crucificado (século XVIII), 
de Nossa Senhora do Pé da Cruz e de Nossa Se-
nhora do Rosário (ambas do século XVIII). 

Igreja Matriz 
de querença

Aberta ao culto.

Horário das missas: domingo às 09h00.

Contacto: Tel. 289 469 510 

GPS: 37.199121, -7.987131
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Na típica aldeia de querença pode ainda visitar 
o Polo Museológico da Água que tem como ob-
jetivo o estudo e a divulgação dos diversos as-
petos relacionados com a cultura da água nesta 
região, com destaque para a Paisagem Protegida 
da Fonte da Benémola.

Pólo Museológico 
de querença

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 289 422 495 

GPS: 37.198841, -7.987525

Na bonita aldeia de Salir, onde desde o século 
XIX têm vindo a ser descobertos vestígios ar-
queológicos de diferentes épocas, é possível vi-
sitar o Centro Interpretativo de Arqueologia de 
Salir, estrutura museológica que possui uma sala 
de exposições com chão em vidro que permite 
visualizar alguns achados arqueológicos e um 
passadiço que possibilita a visualização destes 
vestígios em ambiente exterior. 

Centro Interpretativo 
de Arqueologia 
de Salir

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.

Contacto: Tel. 289 489 137

Marcação de visitas orientadas: Tel. 289 400 957 / 

289 400 611

GPS: 37.242613, -8.046807
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faro

Igreja da Sé (Sé Catedral)
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Faro

As origens de Faro remontam à 2.ª Idade do Ferro 
(séc. V-IV a.C.). É neste período que nasce Osso-
noba, que se pensa ter sido uma colónia ou um 
entreposto comercial fenício até ao início da ocu-
pação romana do Algarve no séc. III a.C. 

Durante o período romano, Ossonoba foi uma 
das cidades mais importantes da região, gozando 
do direito de cunhar moeda. Durante o período 
visigótico, Ossonoba foi sede de bispado, man-
tendo grande importância durante o domínio 
muçulmano (713-1249), época em que foi fortifi-
cada e começou a ser designada por Santa Maria 
de Hárune, nome (hierónimo) que mais tarde deu 
origem a Faro.

À época da reconquista cristã, em 1249, a cida-
de tinha na pesca e no comércio do sal as suas 
atividades económicas principais. É também 
neste período que a comunidade judaica afirma 
a sua importância, sendo da responsabilidade 

breve história

de Samuel Gaucon a impressão do Pentateuco 
(1487), considerado o primeiro livro impresso 
em Portugal. 

Em 1540 dá-se a elevação de Faro a cidade, perío-
do que culmina uma fase de profunda renovação 
urbana e durante o qual surgiram os conventos 
de Nossa Senhora da Assunção e de São Francis-
co, o edifício da Alfândega, o hospital e a Igreja 
da Misericórdia. 

Com a transferência do bispo de Silves para Faro, 
a cidade assume-se em definitivo como capital 
do Algarve, sobrevivendo aos ataques dos cor-
sários ingleses do conde de Essex, em 1596, e 
aos danos causados pelos vários sismos que a 
afetam. 

No final do século XVIII, a cidade beneficia de 
outra renovação urbana, bastante necessária 
após o terramoto de 1755. Deve-se ao bispo 
D. Francisco Gomes do Avelar a construção do 
Arco da Vila e do Seminário Episcopal, assim 
como a renovação da Igreja de São Francisco e a 
encomenda de algumas das mais interessantes 
obras de arte do concelho. 

Presentemente, Faro é uma cidade de serviços, 
capital administrativa de uma região turística 
que tem no aeroporto de Faro e na Universidade 
do Algarve os seus maiores pólos de desenvol-
vimento. /
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Construída em estilo gótico após a reconquista 
da cidade de Faro aos mouros, em 1249, a Sé 
Catedral situa-se no mesmo local onde ante-
riormente se ergueram o templo romano e a 
mesquita muçulmana.

Da campanha de obras original sobreviveram 
alguns vestígios importantes, caso da torre da 
frontaria e do grande portal ogival que dá en-
trada ao corpo da igreja. Também de estilo gó-
tico, mas datadas já do século XV, são as duas 
capelas laterais do transepto cobertas de abó-
badas de arcos cruzados. 

Em 1577, devido à mudança do bispo do Algar-
ve de Silves para Faro, esta igreja passou a ser 
Sé Catedral. Mas em 1596 foi saqueada e incen-
diada pelos corsários do conde de Essex, tendo 
sofrido danos consideráveis que motivaram 
uma nova campanha de obras com vista à sua 
recuperação. O principal vestígio dessa inter-
venção são as colunas de ordem dórica sobre 
as quais assentam os arcos de volta perfeita que 
separam as três naves da igreja.

Nos anos seguintes à Restauração foi construída 
uma nova capela-mor, coberta por uma abóba-
da de berço com caixotões e ornamentada com 
um retábulo maneirista, considerado o melhor 
exemplar da talha seiscentista do Algarve. 

Já no século XVIII, algumas das capelas laterais 
foram revestidas com altares de talha dourada 
de estilo barroco, sendo de destacar a Capela 
de Nossa Senhora dos Prazeres e a Capela do 
Santo Lenho. 

Por fim, merecem referência os azulejos do final 
do século XVII que ornam a Capela de Nossa 
Senhora do Rosário (da autoria de Gabriel del 
Barco), o conjunto de imagens de culto dos al-
tares (maioritariamente dos séculos XVII e XVIII), 
o túmulo medieval do cavaleiro Rui Valente e 
ainda o órgão barroco colocado junto ao coro 
alto e decorado com motivos orientais, tam-
bém conhecidos como chinoiseries.

Igreja da Sé de Faro

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: no verão, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 

18h00; sábado, das 10h00 às 13h00. No inverno, de segun-

da a sexta-feira, das 10h00 às 17h30; sábado, das 10h00 

às 13h00.

Contacto: Tel. 289 807 590 (Cabido da Catedral de Faro)

GPS: 37.0133, -7.934889

A Sé Catedral de Faro proporciona ainda a visita 
ao Museu Catedralicio, no qual se poderá apre-
ciar um conjunto significativo de paramentos e 
de alfaias eucarísticas pertencentes aos bispos 
do Algarve.
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Com a transferência da sede de bispado de 
Silves para Faro no final do século XVI surgiu a 
necessidade de criar um palácio episcopal fron-
teiro à Sé Catedral, no interior da cidade velha. 
O Paço Episcopal foi construído no início do sé-
culo XVII e constitui, indiscutivelmente, um dos 
edifícios mais representativos da arquitetura chã 
no Algarve.

Na fachada principal, de composição simétrica, 
veem-se dois pisos rematados por uma cornija e 
sete telhados de tesoura. O terramoto de 1755 
causou alguns estragos neste edifício, pelo que 
foram necessários arranjos nos vãos, que passa-
ram a corresponder ao estilo rococó.

A nível decorativo, o grande destaque deste pa-
ço vai para o magnífico conjunto de azulejos no 
seu interior. Constituído por exemplares do sé-
culo XVIII, de estilo barroco e rococó (estes últi-
mos revelando uma enorme riqueza cromática), 
formam um conjunto que produz um admirável 
efeito cenográfico.

Do acervo artístico do Paço Episcopal merecem 
ainda referência algumas esculturas dos séculos 
XVII e XVIII e ainda um conjunto de telas retra-
tando vários dos bispos do Algarve.

Paço Episcopal

Acesso condicionado.

Contacto: Tel. 289 894 040 (Diocese do Algarve) 

GPS: 37.013819, -7.935166
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Muralhas de Faro 
A zona antiga de Faro, chamada Vila Adentro, 
encontra-se no interior de uma muralha de for-
ma ovalada cuja origem remonta ao período 
romano, há cerca de dois mil anos. 

Profundamente alterada e ampliada dos séculos 
IX a XI, durante o período de ocupação árabe, a 
muralha ainda possui dessa época duas torres 
albarrãs que serviam para proteger a entrada 
do Arco do Repouso (assim designado porque, 
segundo a lenda, o rei D. Afonso III aí repousou 
após a conquista da cidade aos mouros em 
1249). Também de construção árabe é a entrada 
com porta em forma de arco de ferradura que se 
encontra no interior do Arco da Vila.

Igualmente interessantes são as torres de forma 
octogonal construídas um século antes da ocu-
pação muçulmana da cidade pelos bizantinos. 

A entrada principal da zona histórica é desde o 
início do século XIX o Arco da Vila, um interes-
sante exemplo da arte neoclássica cuja autoria 
se deve ao arquiteto italiano Francisco Xavier 
Fabri. Possui um nicho com a imagem de São 
Tomás de Aquino e foi classificado como monu-
mento nacional em 1910.

Apesar dos estragos causados no século XVI por 
sismos e ataques dos corsários ingleses, e apesar 
também da destruição do grande terramoto de 
1755, a muralha sobreviveu até hoje e tem vindo 
nos últimos anos a sofrer algumas intervenções 
com vista à sua recuperação.

CLASSIFICADAS IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Contacto: Tel. 289 897 400 (Museu Municipal de Faro)

GPS: 37.013461, -7.933115
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Convento de Nossa 
Senhora da Assunção 
e Museu Municipal 
de Faro
A construção do Convento de Nossa Senhora da 
Assunção teve início em 1519, por iniciativa de 
duas religiosas naturais de Beja, que contaram 
com o patrocínio da Rainha D. Leonor, então do-
natária da Vila de Faro.

A primeira campanha de obras foi tardo - gótica, 
mas cerca de 1530 a nova donatária da Vila, Rai-
nha D. Catarina, mulher de D. João III, patrocinou 
uma segunda campanha de obras que introdu-
ziu o estilo renascentista no claustro e no portal 
exterior da igreja. 

Concluído em 1548, o claustro é um dos pri-
meiros exemplares de uma tipologia de claus-
tros proto-renascentistas em Portugal. Entre os 
pormenores decorativos podemos observar 
gárgulas com formas grotescas e seres fantás-
ticos característicos do primeiro Renascimento. 
Igualmente característico da arquitetura deste 
período é o portal principal, que à semelhan-
ça do claustro se deve ao mestre Afonso Pires e 
apresenta uma moldura retangular enquadrada 
por pilastras de fino recorte.

Atualmente funciona neste edifício o Museu Mu-
nicipal de Faro, criado em 1894, que apresenta ao 
público uma interessante exposição de pintura 
antiga, com obras de pintores portugueses, ita-
lianos e espanhóis, datadas dos séculos XVI a XIX, 
e ainda três exposições de arqueologia onde é 
possível encontrar coleções de cerâmica islâmica 
e de epigrafia, escultura e mosaico romano. 

CLASSIFICADO MONUMENTO NACIONAL

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 

18h00; sábado e domingo, das 11h30 às 17h00. No verão, 

de terça a sexta-feira, das 10h00 às 19h00; sábado e do-

mingo, das 11h30 às 18h00.

Contacto: Tel. 289 870 827

GPS: 37.012943, -7.933814
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Igreja da Misericórdia 
de Faro e Núcleo 
Museológico
Em 1583 a igreja manuelina do Espírito Santo 
foi reconstruída, dando lugar à atual igreja da 
Misericórdia de Faro. 

Trata-se de um templo maneirista que apre-
senta planta centralizada de cruz grega, cober-
ta por uma cúpula ao centro. Em 1596 a igreja 
foi incendiada pelos corsários ingleses do con-
de de Essex obrigando a uma nova campanha 
de obras e à renovação do seu programa de-
corativo.

No interior podemos ainda apreciar os altares 
em talha do séc. XVII e um conjunto de pintu-
ras que representam as “obras de misericórdia”, 
para além de uma pia de água benta, concebi-
da a partir de um capitel gótico. 

Os danos causados pelo terramoto de 1755 
obrigaram a uma remodelação da fachada ao 
estilo neoclássico, obra levada a cabo pelo ar-
quiteto italiano Francisco Xavier Fabri no final 
do séc. XVIII. 

Esta igreja possui também um pequeno núcleo 
museológico onde o visitante pode apreciar 
obras de arte sacra pertencentes ao espólio da 
Misericórdia de Faro. 

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de terça a sexta-feira, das 09h30 às 12h00 e das 

14h00 às 16h30 (entrada só até às 16h).

Contactos: Tel. 289 805 992 / Fax. 289 805 996 (Santa Casa 

da Misericórdia de Faro)

GPS: 37.01502, -7.934787

96 fARO



Palácio Belmarço 
Próximo do Largo de São Francisco, situa-se o Pa-
lácio Belmarço, um dos mais interessantes exem-
plares da arquitetura revivalista no Algarve.

Construído em 1912 pelo rico comerciante Ma-
nuel de Jesus Belmarço, o palacete foi projetado 
pelo arquiteto Manuel Norte Júnior, e apresenta 
dois pisos e um torreão.

No interior merecem destaque os painéis de azu-
lejos que representam paisagens e monumentos 
portugueses.

IMÓVEL EM VIAS DE CLASSIFICAçãO

Não está aberto ao público.

Contacto: Tel. 289 870 870 (Câmara Municipal de Faro, Di-

visão do Centro Histórico)

GPS: 37.014466, -7.932867
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Igreja da Ordem 
Terceira de São 
Francisco
Construída no final do século XVII, a Igreja de 
São Francisco sofreria uma grande renovação 40 
anos depois, de tal modo que a nova entrada 
principal surgiu onde antes se situava a capela-
mor e vice-versa.

Após o terramoto de 1755 as obras arrastaram-
se durante anos e seria o arquiteto italiano Fran-
cisco Xavier Fabri quem por fim, já na década 
de 80 do século XVIII, concluiria a reconstrução 
desta igreja.

No que diz respeito à ornamentação interior, 
destaque para o retábulo da capela-mor, para os 
azulejos que revestem a abóbada, para os alta-
res laterais (de meados do século XVIII) e para 
o revestimento em talha da cúpula do cruzeiro.

Merecem igualmente referência as quatro pin-
turas italianas encomendadas pelo bispo do 
Algarve D. Francisco Gomes do Avelar, em 1792, 
e em particular “A morte de São Francisco”, pin-
tada em Roma por Marcello Leopardi.

No seu conjunto, esta igreja representa um 
magnífico exemplo do gosto decorativo sete-
centista em Portugal, graças à utilização conjun-
ta da talha dourada e dos azulejos.

Aberta ao culto.

Horário das missas: de segunda-feira a sábado, às 08h30 

e às 18h30; domingo às 09h00 e às 18h30.

Contacto: Tel. 289 823 696

GPS: 37.012225, -7.931133
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Igreja Matriz
de São Pedro
Construída na segunda metade do século XVI, 
a Igreja de São Pedro possui um interessante 
pórtico emoldurado por dois pares de colunas 
jónicas e apresenta um nicho concheado, lade-
ado por pilastras, com a imagem de São Pedro 
no interior.

Trata-se de uma igreja de três naves e cabeceira 
composta por capela-mor e duas capelas laterais 
abobadadas. A capela-mor tem um retábulo da 
década de 80 do século XVII, provavelmente um 
dos primeiros exemplares do Barroco no Algarve.

O destaque vai contudo para a Capela do San-
tíssimo, que apresenta um magnífico retábulo 
barroco do período joanino e onde é possível 
apreciar um esplêndido relevo da última ceia. 
Importante é também a pintura da descida da 
cruz situada na sacristia, da autoria de Diogo Tei-
xeira, considerada como o melhor exemplo da 
pintura maneirista no Algarve.

Merecem ainda referência a Capela de Nossa 
Senhora da Vitória, que possui um interessan-
te retábulo rococó, os azulejos da Capela das 
Almas e o conjunto de esculturas dos séculos 
XVII e XVIII que preenchem os diversos altares 
da igreja.

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: de segunda-feira a sábado, das 08h30 às 12h30 e 

das 15h00 às 19h00; domingo, das 09h30 às 12h00.

Contacto: Tel. 289 805 473 (Paróquia de S. Pedro)

GPS: 37.018642, -7.934727
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Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa 
Senhora do Monte 
do Carmo
A construção desta igreja começou em 1713 e 
ficou concluída em 1719. O projeto inicial cou-
be a um arquiteto carmelita e seguiu o estilo da 
arquitetura chã. 

Após o terramoto de 1755 sofreu uma remode-
lação que incluiu a reconstrução da fachada e 
da capela-mor segundo o estilo tardo-barroco.

Na ornamentação interior da igreja, o destaque 
vai indiscutivelmente para os altares de talha 
dourada. Alusão especial ao retábulo da capela-
mor, por ser uma verdadeira obra-prima execu-
tada pelo mestre Manuel Martins em 1736-37, 
tendo sido o primeiro exemplar do estilo joani-
no no Algarve. 

Os restantes retábulos são igualmente do sécu-
lo XVIII, destacando-se o da Capela de São José, 
que constitui um bom exemplo da talha rococó 
no Algarve. 

As imagens dos diversos altares da igreja, qua-
se todas da autoria dos mestres responsáveis 
pelos altares, também não passam despercebi-

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 

13h00 e das 15h00 às 17h30; sábado das 10h00 às 13h00. 

No verão, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e 

das 15h00 às 18h00; sábado das 10h00 às 13h00.

Contacto: Tel. 289 824 490

GPS: 37.019944, -7.934491

das. Sobressaem aqui, pela sua excelente qua-
lidade, as imagens de Santa Teresa de Ávila (re-
tábulo de Santa Teresa) e de São José (retábulo 
de São José). Igualmente interessante é o órgão 
barroco visível no coro alto, peça recentemente 
restaurada. 

Por fim, merece referência a Capela dos Ossos. 
Situada no quintal anexo à igreja, constitui um 
motivo de interesse para muitos turistas que vi-
sitam a cidade.
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Teatro Lethes
Instalado no antigo Colégio da Companhia de 
Jesus, este edifício do século XVII foi adquirido 
por uma ilustre família de Faro após a extinção 
das ordens religiosas nos anos 30 do século XIX. 

Terminadas as obras de adaptação para teatro, 
esta sala abriu as portas ao público a 4 de abril 
de 1845. É um exemplo evidente do gosto de-
corativo romântico, com enormes semelhanças 
ao Teatro de São Carlos, em Lisboa.

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Não está aberto ao público. 

Aberto apenas para espetáculos.

Contacto: Tel. 289 878 908 (A Companhia de Teatro do Al-

garve - ACTA)

GPS: 37.018288, -7.931841
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Museu Regional 
do Algarve
Instalado no edifício da Assembleia Distrital do 
Algarve, o Museu Regional apresenta ao públi-
co a reconstituição de uma casa típica algarvia, 
com todos os objetos de uso doméstico e as 
ferramentas de trabalho relacionadas com as 
atividades económicas da região. Além disso, o 
visitante poderá apreciar um conjunto de pintu-
ras do artista algarvio Carlos Porfírio.

Museu Marítimo 
Almirante Ramalho 
Ortigão
Inaugurado em 1889, é o museu mais antigo da 
região e encontra-se instalado no primeiro piso 
do edifício da capitania do porto de Faro, dando 
a conhecer ao visitante um grande conjunto de 
peças relacionadas com as artes da pesca, entre 
as quais interessantes modelos de embarcações 
militares e de pesca.

Aberto ao público (entrada paga só para adultos).

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h00 e 

das 14h30 às 17h00. 

Encerra: sábado, domingo e feriados. 

Contacto: Tel. 289 894 990

GPS: 37.016359, -7.937537

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h30 e 

das 14h30 às 18h00. 

Encerra: sábado, domingo e feriados.

Contacto: Tel. 289 878 238

GPS: 37.016179, -7.931368 
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Ruínas do Milreu
À entrada da aldeia de Estoi situa-se a estação 
arqueológica do Milreu. Trata-se de uma antiga 
villa romana, cuja ocupação remonta ao sécu-
lo I d.C. Possuía termas e um edifício religioso 
construído no século IV. É ainda hoje visível uma 
grande quantidade de mosaicos.

Centro Histórico 
Judaico de Faro
Junto ao Estádio de São Luís é possível visitar 
o cemitério da extinta comunidade judaica de 
Faro. Ativo entre 1838 e 1932, foi restaurado em 
1992 abrindo ao público um centro interpre-
tativo.

No interior do cemitério, para além de um peque-
no museu, podemos visitar uma sinagoga onde 
se recria um casamento judaico.

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h00. 

Contactos: Tel. 289 829 525 / 282 416 710

GPS: 37.023702, -7.927795

CLASSIFICADAS MONUMENTO NACIONAL

Abertas ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 

às 17h30. No verão, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 

18h30. 

Encerra: segunda-feira, 1.º de Maio e 25 de Dezembro.

Contactos: Tel. 289 896 070 (Direção Regional de Cultura 

do Algarve) / 289 997 823 (Ruínas de Milreu)

GPS: 37.095169, -7.903983 
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Palácio de Estoi
Apesar da sua construção remontar aos anos 40 
do século XIX, o Palácio de Estoi foi concluído 
apenas em 1909, por José Francisco da Silva, o 
Visconde de Estoi. O projeto da autoria do arqui-
teto Domingos da Silva Meira, é marcadamente 
eclético, misturando os estilos neoclássico e 
neorococó.

Trata-se de um conjunto arquitetónico de gran-
de beleza, no qual se destaca o palácio, com 
uma imponente fachada antecedida por uma 
escadaria dupla e o interior decorado com pai-
néis de azulejos, vitrais e trabalhos em gesso. 
Igualmente interessantes são os jardins de estilo 
francês, nos quais encontramos árvores de fruto, 
palmeiras, fontes e algumas esculturas.

Restaurado recentemente, o palácio funciona 
como pousada de charme.

IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberto ao público: Pousada de Portugal.

Contacto: Tel. 289 990 150 (Pousada de Estoi) / 289 991 620 

(Junta de Freguesia de Estoi)

GPS: 37.095169, -7.903983 
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Igreja Matriz de Estoi
Construída em meados do século XVI, a Igreja 
Matriz de Estoi sofreu duas profundas remo-
delações: a primeira, nos anos seguintes ao 
terramoto de 1755; a segunda, já na primei-
ra metade do século XIX, quando graças ao 
apoio do bispo D. Francisco Gomes do Avelar 
foi possível iniciar, sob orientação do arquiteto 
italiano Francisco Xavier Fabri, um projeto de 
recuperação para manter o essencial da com-
posição arquitetónica existente antes do sismo.

Deste modo, a igreja apresenta a estrutura 
interna que detinha no século XVI, nomeada-
mente um corpo de três naves com capela-
mor. A fachada, por sua vez, foi completamen-
te refeita em estilo neoclássico. 

Relativamente à ornamentação interior, me-
rece referência o retábulo da capela-mor com 
trono piramidal construído, tal como os restan-
tes retábulos, na década de 30 ou 40 do século 
XIX.

O maior destaque vai, contudo, para o belo 
conjunto de esculturas desta igreja, em espe-
cial a de São Vicente, de estilo maneirista tal 
como a de Santo António e a de São Luís, a de 
Nossa Senhora do Rosário e a de Nossa Senho-
ra do Carmo, ambas do século XVIII.

Aberta ao culto.

Horário das missas: domingo às 12h00, quarta-feira às 

10h00 e sexta-feira às 18h00. 

Contacto: Tel. 289 991 133 (Paróquia de Estoi)

GPS: 37.094246, -7.895003
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Igreja Matriz de Santa
Bárbara de Nexe
Igreja medieval reconstruída no início do século 
XVI, com interior de três naves separadas por co-
lunas de capitéis octogonais e com capela-mor 
abobadada. Devido à destruição causada pelo 
terramoto de 1755, em 1805 foi construído um 
novo portal.

O maior motivo de interesse deste templo é 
precisamente a cobertura da capela-mor. Tra-
ta-se de uma abóbada de nervuras que criam 
uma estrela de cinco pontas e cujas chaves es-
tão ligadas por combados em forma de corda, 
constituindo um magnífico exemplar do estilo 
decorativo manuelino.

Antecedendo a capela-mor, encontra-se um arco 
triunfal bastante ornamentado com motivos ve-
getais e proto-renascentistas. Entre as particula-
ridades artísticas, o destaque vai para o retábulo 
da Capela de Nossa Senhora do Rosário e para 
o da Capela de Santo Amaro, ambos de estilo 
barroco.

De boa qualidade são também as imagens de 
Santa Bárbara (finais do século XVII), de São 
Luís, Santo Amaro e de Santa Luzia (estas do 
século XVIII).

Aberta ao público.

Horário: segunda, quarta e quinta-feira, das 09h00 às 

13h00 e das 14h30 às 17h00; sexta-feira, das 09h00 às 

13h00. 

Contacto: Tel. 926 671 872 (Junta de Freguesia de Santa Bár-

bara de Nexe)

GPS: 37.103878, -7.964241
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Palácio de Estoi
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são brás 
de alportel

Museu do Traje do Algarve
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S. Brás de 
Alportel

Ocupada desde a Pré-história ao período roma-
no, São Brás de Alportel foi durante a ocupação 
islâmica o berço do poeta árabe Ibne Ammar.

Pequena localidade do interior algarvio, São 
Brás de Alportel tornou-se residência de verão 
dos bispos do Algarve no século XVII até à ins-
tauração da República, em 1910.

No século XIX São Brás de Alportel beneficiou de 
um grande desenvolvimento, em parte graças à 
sua localização. Por aqui passavam as estradas 
que ligavam Loulé a Tavira e Faro a Almodôvar, o 
que favorecia em simultâneo o escoamento do 

principal produto da região - a cortiça, cuja pro-
dução e transformação em larga escala torna-
ram esta localidade a capital nacional da cortiça. 

Como consequência do desenvolvimento eco-
nómico, a população de São Brás de Alportel au-
mentou bastante e em 1914 esta freguesia rural 
foi elevada a concelho.

Anos mais tarde, a vila entrou em declínio devi-
do à mudança de muitas fábricas para o Norte 
do país, dotado de melhores vias de comunica-
ção, facto que provocou um surto de migração 
que se prolongou durante décadas. /

breve história
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Igreja Matriz de São 
Brás de Alportel
Construída nas décadas de 50 e 60 do século 
XVI, a Igreja Matriz de São Brás de Alportel pos-
sui três naves separadas por colunas de ordem 
toscana. 

Tendo sofrido danos consideráveis após o terra-
moto de 1755, necessitou de uma renovação na 
capela-mor e da reconstrução da fachada princi-
pal, que apresenta um frontão com contracurva.

No que diz respeito à ornamentação interior, o 
destaque vai para os retábulos neoclássicos co-
locados na capela-mor e no batistério e para o 
retábulo rocaille da Capela do Senhor dos Passos.

Além disso, merecem referência as imagens de 
São Libório, São José, Nossa Senhora do Rosário 
e do arcanjo São Miguel, datadas do século XVIII.

Na capela-mor encontram-se algumas telas dos 
finais do século XVII.

Aberta ao culto.

Horário das missas: sábado às 19h00, domingo às 10h30, 

de segunda a sexta-feira às 10h30 e às 19h00.

Contacto: Tel. 289 842 125 (Paróquia de São Brás de Alportel)

GPS: 37.150321, -7.888329
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Antigo Palácio 
Episcopal de São
Brás de Alportel 
(e Paço da Paixão)
Construído no final do século XVI para servir 
de residência de verão ao bispo do Algarve. O 
Palácio Episcopal de São Brás de Alportel era 
um edifício espaçoso com pátio interior, cape-
la particular e amplos jardins com árvores de 
fruto e fontes.

Infelizmente, as alterações levadas a cabo du-
rante o século XX alteraram-lhe a forma origi-
nal. Permaneceu, no entanto, a chamada fonte 
episcopal, coberta por um interessante zimbó-
rio. Tendo servido durante muitos anos a popu-
lação local, esta fonte era um símbolo do papel 
da igreja na sociedade. 

Junto ao Palácio Episcopal encontra-se o Paço 
da Paixão. Apesar de remodelado no século XX 
ainda possui um frontão tardo-barroco com in-
teressantes trabalhos em massa.

Acesso condicionado.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 17h30. 

Contacto: Tel. 289 840 000 (Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel)

GPS: 37.150458, -7.887117
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Museu do Traje 
do Algarve
Nesta simpática povoação do interior algarvio 
encontra-se o Museu do Traje do Algarve. Insta-
lado num palacete dos finais do século XIX, que 
pertenceu a um rico industrial da cortiça, permi-
te apreciar exposições de veículos tradicionais, 
alfaias agrícolas e arte popular. 

Aberto ao público (entrada paga).

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 

14h00 às 17h00. Aos fins de semana e feriados está aberto 

das 14h00 às 17h00. 

Contacto: Tel. 289 840 100

GPS: 37.152877, -7.885879 
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Calçadinha
A “Calçadinha” de S. Brás de Alportel, uma via 
que integrou a rede viária romana, apresenta 
uma extensão total de 1480 metros. Os vestí-
gios arqueológicos encontram-se ao longo de 
dois troços, designados “A” e “B”, e estão separa-
dos por alguns metros outrora pavimentados.

Os troços diferem entre si. O “A” possui cerca 
de 100 metros e apresenta um calcetamento 
renovado no século XIX, iniciativa provável do 
bispo D. Francisco Gomes do Avelar. O “B”, com 
uma extensão de 550 metros e uma largura de 
2,50 metros, é mais fiel à sua origem romana.

No remodelado edifício do antigo Matadouro 
Municipal funciona presentemente o Centro 
Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de 
São Brás de Alportel, onde é possível encontrar 
toda a informação disponível sobre esta antiga 
via de origem romana. 

Aberta ao público.

Contactos: Tel. 289 840 000 / 289 840 004 (Câmara Munici-

pal de São Brás de Alportel)

GPS: 37.150167, -7.887761 (Calçadinha)

37.150024, -7.886446 (Centro Explicativo)
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olhão

Igreja Matriz de Moncarapacho
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Desde muito cedo, a abundância de peixe atraiu 
os homens para o concelho de Olhão. Durante 
séculos, esta localidade foi apenas uma peque-
na comunidade piscatória de gente humilde 
que vivia em cabanas. No entanto, o crescimen-
to populacional e a importância económica 
da pesca motivaram em 1679 a construção da 
Fortaleza de São Lourenço, com o objetivo de 
repelir os piratas vindos do Norte de África.

Em 1698 surgiu o primeiro edifício em pedra: a 
igreja matriz, dedicada a Nossa Senhora do Rosá-
rio. O povoado desenvolve-se nos anos seguin-
tes, nascendo um núcleo urbano de construções 
em alvenaria que adotam características magre-
binas – formas cúbicas, terraços e chaminés ren-
dilhadas - que lembram os minaretes islâmicos.

Foi contudo no século XIX que Olhão se afirmou 
como importante centro urbano. Em 1808, o 

rei D. João VI elevou Olhão a vila como gesto 
de agradecimento pela luta travada contra as 
tropas napoleónicas. Foi daqui que partiu a em-
barcação que levou a notícia da expulsão dos 
franceses ao monarca português que se encon-
trava refugiado no Brasil e que Olhão ganhou o 
epíteto de “Vila da Restauração”. 

O final do século XIX e a primeira metade do sé-
culo XX trouxeram um grande crescimento eco-
nómico a Olhão graças à indústria das conservas 
de peixe, que transformou esta localidade numa 
das cidades mais industrializadas do Algarve.

Presentemente, a pesca continua a ser uma das 
principais atividades económicas do concelho, 
mas a importância do turismo têm vindo a cres-
cer na última década. /

breve história
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Igreja Matriz de Olhão 
(Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário)
Construída entre o final do século XVII e o início 
do século XVIII, esta igreja apresenta uma impo-
nente fachada, marcada por um conjunto de 
janelões que proporcionam uma excelente ilu-
minação interior, e na qual sobressai um frontão 
ornamentado com interessantes trabalhos em 
massa, de estilo rococó.

Relativamente à ornamentação da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, o destaque vai para 
o retábulo barroco da capela-mor e para os dois 
retábulos laterais, datados da segunda metade 
do século XVIII, nos quais encontramos um ex-
celente conjunto de imagens, maioritariamente 
do século XVIII, entre as quais uma de Nossa Se-
nhora da Conceição.

Aberta ao público. 

Horário: de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 12h00 e 

das 15h00 às 18h00. 

Contacto: Tel. 289 705 117 (Paróquia de Olhão)

GPS: 37.026404, -7.84062 
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Casa do Compromisso 
Marítimo e Museu da 
Cidade de Olhão
Construída com o financiamento dos pescado-
res da cidade, a Casa do Compromisso Maríti-
mo de Olhão é um edifício do século XVIII com 
dois pisos e telhados de quatro águas, típicos 
da arquitetura algarvia. 

Na fachada pode-se ver um nicho com a ima-
gem de Nossa Senhora do Rosário. 

Este edifício histórico serve presentemente de 
Museu da Cidade. Aqui o visitante encontra uma 
exposição de arqueologia, outra relativa às artes 
da pesca e uma outra ainda sobre a história da 
cidade de Olhão.

Aberta ao público (entrada livre).

Horário: de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h30; ao sábado das 10h00 e as 13h00.

Contacto: Tel. 289 700 103

GPS: 37.025953, -7.841086
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Réplica do Caíque 
do Bom Sucesso 
No dia 6 de julho de 1808, um grupo de pes-
cadores olhanenses embarcou no Caíque Bom 
Sucesso, um barco de pesca com duas velas e 
cerca de 20 metros de comprimento por 5 me-
tros de largura e atravessou o oceano atlântico 
para informar o Rei D. João VI, então refugiado 
no Brasil, que a população de Olhão havia con-
seguido expulsar os invasores franceses. 

Como recompensa por tão bravo feito, o rei 
concedeu o foral de “Villa da Restauração” a 
Olhão, que desse modo se tornou administrati-
vamente independente de Faro.

A réplica do Caíque Bom Sucesso encontra-se 
presentemente ancorada na marina de Olhão, 
junto ao mercado.

Disponível para aluguer com marcação prévia.

Contacto: Tel. 289 090 287 (Fesnima) 

GPS: 37.023143, -7.841017
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Igreja Matriz 
de Moncarapacho
A poucos quilómetros de Olhão fica a Igreja Ma-
triz de Moncarapacho. Construída no final do 
século XV, apresenta uma porta lateral gótica, 
de arco quebrado com capitéis decorados com 
motivos vegetais e figuras humanas. Igualmen-
te medieval é a Capela do Calvário, coberta por 
uma abóbada de nervuras. 

No século XVI a igreja foi renovada, tendo rece-
bido um portal de estilo renascentista com fa-
bulosas representações de figuras demoníacas, 
cabeças geminadas e querubins. 

No interior, as três naves dividem-se em cinco 
tramos definidos por arcos perfeitos que as-
sentam sobre colunas de estilo dórico, sendo a 
capela-mor antecedida de um arco triunfal de 
estilo renascentista.

No que diz respeito ao acervo artístico, mere-
cem referência o retábulo maneirista da Capela 
das Almas, assim como o da Capela de Santo 
António, de estilo rococó, e o conjunto de ima-
gens dos séculos XVII e XVIII, das quais se desta-
ca a imagem de Nossa Senhora do Carmo.

Aberta ao culto. 

Horário das missas: quarta e sexta-feira às 09h30, sábado 

às 17h00 e domingo às 10h00. 

Contacto: Tel. 289 792 084 (Paróquia de Moncarapacho)

GPS: 37.084562, -7.7879
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Ermida de Santo Cristo 
e Museu Paroquial de 
Moncarapacho
Trata-se de uma pequena ermida construída no 
século XVII, durante o domínio filipino.

Na capela-mor aprecia-se um interessante retá-
bulo maneirista com três telas alusivas à Paixão 
de Cristo. Destaque para duas imagens do sé-
culo XVIII - uma representando Santa Catarina, 
outra São Francisco. Referência também para o 
conjunto de azulejos policromos do século XVII 
que cobrem a ermida.

Num anexo funciona o Museu Paroquial de 
Moncarapacho que, entre vários motivos de 
interesse, apresenta um conjunto de imagens 
religiosas dos séculos XVI a XVIII, entre as quais 
merecem atenção especial cinco imagens em 
marfim e um presépio napolitano.

Aberta ao público.

Horário: de terça a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 

14h00 às 16h00.

Contacto: Tel. 289 792 084 (Paróquia de Moncarapacho) 

GPS: 37.08434, -7.789035
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Museu Paroquial de Moncarapacho
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Igreja Matriz de Santiago
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         Tavira

É provável que a cidade de Tavira tenha sido 
fundada pelos fenícios, mas foram os romanos 
quem deixou os vestígios mais significativos do 
período pré-islâmico na região, entre os quais se 
encontra a famosa ponte velha que liga as duas 
margens do rio Gilão.

No século VIII, à semelhança de todo o Algar-
ve, Tavira foi ocupada pelos muçulmanos que 
gradualmente desenvolveram a cidade até se 
tornar, juntamente com Silves e Faro, uma das 
mais importantes do Algarve islâmico, facto 
que se pode comprovar pela dimensão do seu 
castelo. Em 1242 a cidade foi conquistada pelo 
mestre da Ordem de Santiago, D. Paio Peres Cor-
reia.

Nos séculos que se seguem, Tavira ganhou im-
portância económica graças ao seu porto, que 
se revelou fundamental durante os séculos XV 
e XVI no apoio às guarnições portuguesas do 

breve história Norte de África. Em 1520 a vila é elevada a cida-
de pelo rei D. Manuel I, que assim reconheceu a 
importância desta localidade que se encontrava 
entre as mais ricas e populosas da região, como 
se pode verificar pelo número considerável de 
igrejas e edifícios civis construídos nos séculos 
XV e XVI.

Com a união ibérica, Tavira perdeu alguma 
importância estratégica e económica para ci-
dades portuárias como Sevilha e Cádis. Mas só 
com o assoreamento da barra, que dificultava 
a ligação com o porto, com as epidemias de 
1645/46 e com o terramoto de 1755 é que Tavi-
ra viu boa parte do seu dinamismo económico 
dissipar-se.

No início do século XX, Tavira descobriu na pes-
ca do atum e na indústria de conservas um novo 
caminho para a prosperidade económica. Com 
a quase extinção do atum na costa algarvia du-
rante a década de setenta, a cidade apostou no 
turismo, atividade que constitui um dos pilares 
da sua economia. /
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Castelo e Muralhas 
de Tavira
Apesar da sua origem fenícia, as muralhas de 
Tavira foram reconstruídas ao longo dos sécu-
los XI e XII, durante o período árabe. 

Com a conquista cristã da cidade, em 1242, a 
muralha viria a beneficiar de vários melhora-
mentos durante os reinados de D. Afonso III e 
D. Dinis. Restam ainda alguns troços de mura-
lha e o núcleo principal do Castelo.

No interior aprecia-se um agradável jardim e 
uma bonita vista da cidade.

CLASSIFICADO MONUMENTO NACIONAL

Aberto ao público.

Horário: no verão, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 

19h00; sábados domingos e feriados, das 10h00 às 19h00. 

No inverno, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h00; 

aos sábados, domingos e feriados, das 09h00 às 17h00. 

Contacto: Tel. 281 329 660 (Tavira Verde) 

GPS: 37.125314, -7.651396 
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Igreja Matriz 
de Santa Maria do 
Castelo (Exposição 
de Arte Sacra)
Construída na segunda metade do século 
XIII, no local onde anteriormente se situara a 
mesquita de Tavira, a Igreja de Santa Maria do 
Castelo foi construída segundo o estilo gótico, 
como comprova o seu portal ogival, mas sofreu 
estragos consideráveis aquando do terramoto 
de 1755, pelo que foi necessário proceder à sua 
reconstrução.

O projeto ficou a cargo do arquiteto italiano 
Francisco Xavier Fabri, que teve a preocupação 
de manter a estrutura original da igreja – três 
naves e quatro tramos – tendo aproveitado a 
cabeceira e algumas capelas laterais, caso da Ca-
pela do Evangelho, de estilo gótico, e da Capela 
do Senhor dos Passos, de estilo manuelino mas 
revestida com azulejos do século XVII.

Relativamente à ornamentação interior, merece 
destaque a capela-mor, onde se vê um retábulo 
do início do século XIX de arquitetura simulada 
(pintada). Nas paredes laterais da capela-mor 
observam-se duas inscrições medievais que as-
sinalam a presença do túmulo de D. Paio Peres 

CLASSIFICADA MONUMENTO NACIONAL

Aberta ao público (entrada paga). 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 17h00 e sá-

bados das 10h00 às 13h00. 

Contacto: Tel. 281 326 286 (Paróquia de Santa Maria) 

GPS: 37.125203, -7.651975

Correia e dos seis cavaleiros que morreram na 
reconquista cristã de Tavira.

Igualmente interessantes são o retábulo da Pai-
xão, de estilo rococó, e o retábulo neoclássico 
do batistério, que incorpora uma bonita pintura 
do final do século XVIII representando a assun-
ção da Virgem Nossa Senhora, e cuja autoria se 
atribui ao italiano Corrado Guiaquinto. 

Nesta igreja, oportunidade ainda para visitar 
uma exposição de arte sacra com imagens e 
pinturas datadas dos séculos XV a XIX.
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Pousada do 
Convento da Graça
Fundado em 1542, mas iniciado apenas em 1569, 
o antigo Convento dos Eremitas de Santo Agos-
tinho situa-se na colina do castelo e foi recente-
mente remodelado para receber uma das pou-
sadas de Portugal.

Trata-se de uma das primeiras obras em estilo 
chão no Algarve e, apesar do estado de ruína 
a que chegou e da sua posterior adaptação a 
pousada, é ainda possível apreciar o claustro, 
com arcarias assentes em colunas e capitéis de 
ordem toscana, e a antiga igreja do convento, 
de nave única com capela-mor antecedida de 
arco triunfal.

No interior do convento encontramos também 
um núcleo musealizado que contem os vestí-
gios de duas casas islâmicas do período almóada. 

Aberta ao público.

Contacto: Tel. 281 329 040 

GPS: 37.125239, -7.652923 
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Igreja Matriz 
de Santiago
Situada na zona antiga, esta é uma igreja medie-
val, construída na segunda metade do século XIII. 

Templo de nave única com capela-mor e várias 
capelas laterais, a igreja possui um conjunto de 
retábulos em talha de boa qualidade e ainda qua-
tro tábuas de pintura quatrocentista e quinhen-
tista que representam, respetivamente, São João 
Batista e São Pedro, e São Vicente e São Brás.

A fachada principal denota a campanha de obras 
da segunda metade do século XVIII, consequên-
cia direta do terramoto de 1755, tendo especial 
interesse o medalhão com trabalhos de massa 
em que surge representado São Tiago a cavalo.

Aberta ao público. 

Horário: das 09h00 às 12h30. 

Contacto: Tel. 281 326 286 (Paróquia de São Tiago) 

GPS: 37.124788, -7.651976
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Igreja da Misericórdia
de Tavira
A construção da Igreja da Misericórdia de Tavi-
ra teve início no ano de 1541, sendo concluída 
uma década depois. Trata-se de um templo com 
cobertura de madeira e três naves com quatro 
tramos assentes em colunas de capitéis renas-
centistas. 

O portal principal, que tal como o corpo da igreja 
foi da autoria de André Pilarte, é considerado uma 
obra-prima do Renascimento algarvio. Apresen-
ta no remate três figuras esculpidas de grande 
qualidade de Nossa Senhora e dois apóstolos.

Relativamente à ornamentação interior, des-
taque para o retábulo da capela-mor e os dois 
altares colaterais, construídos em 1722 e 1723 
segundo o chamado estilo “barroco nacional”. 

Igualmente interessantes são os magníficos azu-
lejos que revestem a parte inferior das paredes 
da igreja. Feitos em Lisboa cerca de 1760, este 
conjunto é composto por dezoito painéis repre-
sentando as Obras de Misericórdia.

Destaque ainda para uma excelente pintura da 
Imaculada Conceição, datada de 1730, com au-
toria do pintor italiano Giovanni Odazzi. 

Finalmente, repare-se nas diversas imagens dos 
séculos XVII e XVIII, colocadas nos diversos altares.

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Aberta ao público.

Horário: no verão, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 

12h30 e das 15h00 às 18h30. No inverno, de terça-feira a 

sábado, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Encerra: domingo, segunda-feira e feriados. 

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.125832, -7.650677 
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Igreja de São José 
do Hospital (ou do 
Espírito Santo)
Construída na segunda metade do século XV, a 
Igreja de São José do Hospital foi originalmente 
um templo de estilo gótico, do qual não resta 
hoje mais do que uma capela lateral tardo-me-
dieval. 

Como consequência dos terramotos de 1722 
e de 1755, esta igreja sofreu danos irreparáveis 
que levaram à construção de um novo templo. 
As obras duraram uma década, ficando conclu-
ídas em 1768.

A reconstrução originou uma igreja com corpo 
de nave única, planta octogonal e capela-mor. 

A fachada apresenta um frontão decorado com 
trabalhos de massa tardo-barrocos, sendo os 
vãos de estilo rocaille.

Na decoração interior destaca-se o altar da ca-
pela-mor, um dos poucos exemplares da região 
executados em “trompe l’oeil”, atribuído ao pin-
tor algarvio Joaquim José Rasquinho.

Frisa-se ainda a beleza dos quatro altares laterais 
da igreja, dois de estilo rococó e dois de estilo ne-
oclássico, e da imagem em roca de São José, de 
estilo barroco, tida como miraculosa desde 1721.

Não está aberta ao público. 

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.124884, -7.651968
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Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo
Edifício construído entre 1747 e 1789 que obe-
dece à tipologia característica da época: nave 
única com planta de cruz latina coberta por 
abóbada de berço. A fachada, claramente tardo-
-barroca, apresenta um grande janelão sobre 
o vão da entrada principal e um frontão típico 
deste período.

No interior é possível contemplar um magnifi-
cente conjunto de altares em talha, entre os quais 
o exemplar colocado na capela-mor, considerado 
o mais interessante retábulo rococó do Algarve. 

Neste altar, além da qualidade da talha, obser-
vam-se diversas imagens em nichos, um cadei-
ral, quatro telas e uma cúpula pintada em pers-
petiva com a representação de Nossa Senhora 
do Carmo no centro.

Não está aberta ao público. 

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.129354, -7.646367
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Igreja do Antigo 
Convento de Nossa 
Senhora da Ajuda 
(ou de São Paulo) 
Edifício do século XVII, de estilo chão, com plan-
ta de cruz latina e três janelas na fachada, sendo 
a central coroada por um nicho onde se encon-
tra a imagem de São Paulo Eremita. 

No interior, oportunidade para apreciar um con-
junto de retábulos barrocos, sendo de destacar 
os altares laterais que apresentam uma cor escu-
ra por não terem sido doirados. 

Referência ainda para um conjunto de imagens, 
maioritariamente dos séculos XVII e XVIII, e para 
alguns quadros, destacando-se entre estes qua-
tro exemplares de pintura quinhentista. 

Não está aberta ao público. 

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.128729, -7.649733
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Ermida de Sant’Ana
Esta pequena ermida de origem medieval pos-
sui nave única com capela-mor e dois portais do 
século XVII, contemporâneos do bonito retábu-
lo da capela-mor. Após o terramoto de 1755, a 
ermida passou a servir como capela do Palácio 
do Governador do Algarve que foi construído 
em seu redor.

Destaque ainda para uma imagem da padroei-
ra, provavelmente do século XV. Presentemente 
esta capela pertence ao sistema polinucleado 
do Museu Municipal de Tavira. 

Ermida de São 
Sebastião
Esta pequena ermida foi reconstruída em 1745 e 
apresenta uma capela-mor cúbica, coberta por 
uma cúpula hemisférica. 

As paredes interiores deste templo apresentam-
se cobertas com pinturas em “trompe l’oeil” 
e telas do século XVIII, representando na sua 
maioria episódios da vida de São Sebastião. É 
de notar que esta pequena igreja possui o maior 
conjunto iconográfico pintado sobre a vida de 
São Sebastião de todo o país, resultando o seu 
programa decorativo num exemplo perfeito da 
“obra de arte total” que caracterizou o barroco. 

CLASSIFICADA IMÓVEL DE VALOR CONCELHIO

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.123011, -7.650936 

CLASSIFICADA IMÓVEL DE VALOR CONCELHIO

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.128738, -7.651346
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Museu Municipal 
(Palácio da Galeria) 
Instalado num dos edifícios mais representa-
tivos da arquitetura civil de Tavira, o Palácio da 
Galeria foi reconstruído no século XVIII, no local 
de um antigo povoado fenício, do qual se en-
contram ainda vestígios.

Neste espaço, que funciona como núcleo cen-
tral do Museu Municipal de Tavira, é possível 
visitar um conjunto de exposições que dão a 
conhecer a história e o património do concelho, 
assim como expressões artísticas contemporâ-
neas.

Aberta ao público (entrada paga).

Horário: no inverno, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 

12h30 e das 14h00 às 17h30. No verão, de terça-feira a sába-

do, das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às 18h30. 

Contacto: Tel. 281 320 540 

GPS: 37.126052, -7.651384 
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Igreja e Antigo 
Convento de 
São Francisco 
Esta igreja e antigo convento do séc. XIV foi uma 
das primeiras a instalar-se na zona extramuros 
da cidade.

Em 1755, ficou seriamente danificada com o ter-
ramoto e em 1881 ardeu quase por completo 
devido a um incêndio provocado por um raio. 
Apesar disso, conservam-se ainda importantes 
vestígios medievais, sendo de destacar as duas 
capelas góticas que podemos observar no jar-
dim anexo a este templo e um conjunto de bra-
sões dispersos por este jardim “romântico” onde 
a memória nostálgica do passado de Tavira ga-
nha um encanto especial. 

Não está aberta ao público.

Contactos: Tel. 966 107 239 / 281 324 868 

GPS: 37.123086, -7.650943
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Ponte Velha
A tradição oral atribui esta ponte aos romanos, 
como parte integrante da via que ligava Faro a 
Mértola. Certo é que está documentada a sua 
existência desde a Idade Média.

A ponte liga as duas margens da cidade, que é 
atravessada pelo rio Gilão. Possui 87 metros de 
comprimento e sete arcos, tendo o seu aspeto 
atual resultado da reconstrução que sofreu em 
1655 e 1657. 

IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Contacto: Tel. 281 320 500 (Câmara Municipal de Tavira) 

GPS: 37.126902, -7.649857

Mercado da Ribeira 
Junto ao Jardim do Coreto, encontra-se o antigo 
mercado da Ribeira, um edifício do séc. XIX, de 
estrutura em ferro, recuperado em 1999 para al-
bergar um diversificado conjunto de espaços de 
comércio tradicional e restauração.

GPS: 37.125556, -7.647696
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Igreja Matriz da Nossa 
Senhora da Luz 
Igreja do século XVI, é considerada a primeira 
igreja-salão algarvia. Possui corpo de três naves 
cobertas por abóbadas artesoadas assentes em 
colunas de grande elegância. 

Na fachada destaca-se o pórtico principal de es-
tilo renascentista e o interessante frontão semi-
circular, debaixo do qual se situa um nicho com 
a imagem de Nossa Senhora da Luz.

Curiosamente, esta igreja, em alguns aspetos tão 
marcadamente renascentista, apresenta na face 
sul um portal manuelino com colunelos que su-
gerem cordas torcidas, que testemunham a sua 
origem manuelina.

No que respeita à decoração interior, o destaque 
vai para o retábulo maneirista da capela-mor. 
Podem ainda ser apreciadas algumas imagens 
dos séculos XVII e XVIII, para além de uma pia de 
água benta manuelina e uma excelente imagem 
de Nossa Senhora da Luz, datada do século XVI.

Aberta ao público.

Horário: das 14h30 às 17h00. 

Contactos: Tel. 281 962 469 (Paróquia da Luz de Tavira) 

GPS: 37.091996, -7.704176
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Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo
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vila real de 
santo antónio

Farol de Vila Real de Santo António
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Apesar de aqui ter existido no século XVI uma 
pequena povoação, foi apenas em 1774 que 
nasceu a cidade de Vila Real de Santo António. 

Na génese desta cidade, que levou apenas dois 
anos a ser construída, está uma decisão política 
do Marquês de Pombal, que procurava afirmar o 
poder da coroa portuguesa num território cobi-
çado pelos espanhóis. 

O projeto urbanístico elaborado em Lisboa 
pela Casa do Risco era característico do período 
iluminista e preconizava uma organização ur-
banística assente em valores como planimetria, 
altimetria e volumetria, o que explica o traçado 
geométrico das suas ruas.

O século XIX trouxe grande prosperidade a 
Vila Real de Santo António, que aproveitou a 
abundância de pescado das suas águas para 
desenvolver uma importante indústria de con-
servas. Sinal do florescimento da vila foi o facto 
de esta ter sido a primeira localidade do Algarve 
a receber iluminação a gás, corria o ano de 1886.

Presentemente, Vila Real de Santo António apos-
ta no turismo e a proximidade com Espanha 
favorece a visita, todos os anos, de muitos mi-
lhares de espanhóis. /

breve história
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Igreja Matriz de Vila 
Real de Santo António
Construída entre o final da década de 70 e o iní-
cio dos anos 80 do século XVIII, como parte do 
projeto pombalino de reconstrução de Vila Real 
de Santo António, esta igreja apresenta planta 
longitudinal de nave única e uma capela-mor 
antecedida por um imponente arco triunfal de 
estilo neoclássico.

Os retábulos de estilo rococó distinguem-se da 
restante ornamentação da igreja pela qualidade 
do trabalho em talha e pelas esplêndidas ima-
gens de Nossa Senhora da Encarnação, de Nos-
sa Senhora do Carmo e de Santo António, todas 
do século XVIII.

Alusão final à tela do século XVII com represen-
tação de Cristo crucificado.

Aberta ao culto.

Horário das missas: no inverno, de segunda a sexta-feira às 

09h00, sábado às 18h00 e domingo às 09h00 e às 11h30. No 

verão, de segunda a sexta-feira às 09h00, sábado às 18h00 e 

domingo às 09h00 e às 19h00. 

Contacto: Tel. 281 510 001 (Câmara Municipal de Vila Real 

Santo António) 

GPS: 37.194937, -7.415721
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Farol de Vila Real 
de Santo António
Construído em 1923, o Farol de Vila Real de San-
to António veio substituir o antigo “Farolinho de 
ferro”. 

A torre circular apresenta uma altura de 40m. 
Inicialmente o foco luminoso era obtido por 
incandescência de vapor de petróleo, mas em 
1927 encontrava-se já eletrificado com recurso 
a motores geradores, tendo sido ligado à rede 
pública de eletricidade em 1947. 

Em 1960 foi instalado um elevador de acesso à 
torre e em 1989 o farol foi completamente auto-
matizado, embora ainda hoje continue a neces-
sitar da assistência dos faroleiros que asseguram 
o seu perfeito funcionamento.

Visitável com marcação.

Contacto: Tel. 281 512 035 (Capitania do Porto de Vila Real 

de Santo António) 

GPS: 37.186916, -7.416343
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Centro Cultural 
António Aleixo
Num dos edifícios históricos da cidade de Vila 
Real de Santo António funciona o Centro Cul-
tural António Aleixo, inaugurado em 1998. Este 
espaço cultural recebe com regularidade expo-
sições de pintura, escultura e fotografia. 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e 

das 15h00 às 19h00. Nos meses de julho e agosto, funciona 

de terça a sexta-feira entre as 17h00 e as 23h00. Ao fim de 

semana, está aberto ao público entre as 20h00 e as 23h00. 

Contactos: Tel. 281 510 045 / Fax. 281 510 049 

GPS: 37.194452, -7.416134

Núcleo histórico 
de Cacela Velha
Na pequena povoação de Cacela Velha, ocu-
pada ao longo dos séculos por diversos povos, 
encontra-se um núcleo histórico que incorpora 
uma igreja de origem medieval, renovada nos 
séculos XVI e XVIII, e uma fortaleza do século XVI, 
reconstruída após o terramoto de 1755. 

Na fachada da igreja merece referência o portal 
renascentista; no interior, um retábulo neoclás-
sico.

No núcleo histórico de Cacela Velha desfruta-se 
de uma maravilhosa vista sobre a Ria Formosa 
e conhece-se um pequeno conjunto de casas 
típicas.

Aberto ao público.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 

14h00 às 17h00. 

Contacto: Tel. 281 952 600 (Centro de Investigação do Pa-

trimónio de Cacela) 

GPS: 37.157199, -7.545976
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Cacela Velha
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castro marim

Revelim de Santo António
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Alcoutim

Desde o período fenício que Castro Marim, en-
tão rodeada de água, servia de porto de abrigo 
aos barcos que subiam o Guadiana para reco-
lher o cobre extraído das minas de Alcoutim e 
Mértola.

Em 1242, D. Paio Peres Correia conquistou a 
povoação aos mouros e em 1277 D. Afonso III 
concedeu-lhe a carta de foral, com o intuito de 
atrair população para esta localidade de grande 
importância estratégica.

Anos mais tarde, no reinado de D. Dinis, o Cas-
telo de Castro Marim foi remodelado. Tornou-se 
um dos mais importantes do Algarve e serviu de 
sede da Ordem de Santiago entre 1319 e 1356. 

Com a chegada do século XV, e com a expan-
são marítima, Castro Marim recebe o estatuto 
de terra de desterro, atribuído pelo rei D. João 
I com o objetivo de aumentar a sua população. 
Em 1509, D. Manuel I ordenou a renovação do 
castelo.

Após a Restauração, em 1640, a localização es-
tratégica de Castro Marim voltou a ser decisiva 
para a coroa, dando-se início à construção da 
Fortaleza de São Sebastião.

Atualmente, após o declínio no século XIX, Cas-
tro Marim encontrou no turismo uma atividade 
económica que poderá garantir o futuro desta 
bonita vila histórica do Algarve. /

breve história
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Castelo de 
Castro Marim
Construído no século XIII pelo rei D. Afonso III, o 
Castelo de Castro Marim possui um interessan-
te pano de muralha de forma semicircular, no 
interior do qual se encontra o Castelo Velho, a 
Igreja de Nossa Senhora dos Mártires e um con-
junto de ruínas que inclui o antigo palácio dos 
alcaides. 

Este importante monumento presenteia os seus 
visitantes com uma deslumbrante vista panorâ-
mica sobre a povoação e sobre o rio Guadiana.

No interior do castelo, oportunidade ainda para 
visitar um núcleo museológico, que oferece ao 
visitante a oportunidade de conhecer um vasto 
conjunto de achados arqueológicos, datados da 
Idade do Bronze à Idade Média, e que testemu-
nham a história da região. 

MONUMENTO NACIONAL 

Aberto ao público.

Horário: de abril a outubro, das 09h00 às 19h00; de novem-

bro a março, das 09h00 às 17h00. 

Contacto: Tel. 281 510 746 

GPS: 37.218419, -7.441822
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Forte de S. Sebastião
O Forte de São Sebastião foi construído em mea-
dos do século XVII, com o objetivo de reforçar as 
defesas desta vila fronteiriça durante as guerras 
da restauração. 

Esta estrutura militar apresenta um pano de mu-
ralha de planta irregular, com cinco baluartes 
defensivos.

Não está aberto ao público.

Contacto: Tel. 281 510 740 (Câmara Municipal de Castro 

Marim) 

GPS: 37.21668, -7.443213
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Igreja Matriz
de Castro Marim
Igreja do final do século XVIII, possui fachada 
com portal tardo-barroco, frontão triangular e 
três janelões que proporcionam boa iluminação 
do espaço interior. 

Na cobertura da igreja o destaque vai para a 
imponência do zimbório, coroado por um falso 
lanternim.

Distinguem-se no interior os retábulos de es-
tilo neoclássico, uma imagem do arcanjo São 
Miguel (século XV), uma imagem de Nossa Se-
nhora dos Mártires (século XVI) e algumas outras 
do século XVIII, das quais se salienta a de Santa 
Luzia.

Aberta ao culto.

Horário das missas: quarta-feira, sexta-feira e domingo às 

10h00. 

Contacto: Tel. 281 531 232 (Posto de Turismo de Castro Ma-

rim) 

GPS: 37.21751, -7.441908
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Revelim de 
Santo António 
No topo do cerro da rocha do Zambujal, a nas-
cente da vila de Castro Marim, fica o Revelim de 
Santo António, uma fortificação militar do sécu-
lo XVII, no interior da qual se encontra a Ermida 
de Santo António, um moinho tradicional e o 
Centro de Interpretação do Território, que fun-
ciona como miradouro sobre o Rio Guadiana e 
o Sapal de Castro Marim, para além de oferecer 
aos visitantes toda a informação necessária so-
bre o concelho.

A ermida, de planta longitudinal, apresenta alta-
res de estilo barroco e um curioso conjunto de 
pinturas com cenas da vida de Santo António. 

Aberto ao público.

Horário: no verão, todos os dias das 10h00 às 19h00. No 

inverno, todos os dias das 10h00 às 18h00. 

Contacto: Tel. 218 510 160 (Empresa Municipal) 

GPS: 37.216031, -7.439511
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Igreja Matriz
de Odeleite
Igreja do século XVIII com fachada de frontão 
triangular, interior de nave única e capela-mor.

Destaque para o retábulo neoclássico da ca-
pela-mor e para os dois retábulos colaterais de 
estilo rococó.

Do conjunto de imagens desta igreja, merece 
referência especial a imagem de Nossa Senhora 
do Rosário e uma outra do arcanjo São Miguel.

Aberta ao culto.

Horário das missas: no inverno, domingo às 15h00. No 

verão, domingo às 15h30. 

Contacto: Tel. 281 531 179 (Paróquia de Castro Marim) 

GPS: 37.334589, -7.486515
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Revelim de Santo António
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alcoutim

Castelo de Alcoutim
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Alcoutim

Desde pelo menos 2 500 a.C. que as jazidas de 
cobre, ferro e manganês atraíram diferentes po-
vos para Alcoutim. No entanto, foram os roma-
nos quem desenvolveu uma indústria mineira 
na região, construindo acessos e transportando 
pelo Guadiana até ao Mediterrâneo os metais 
de que o império necessitava. 

Esta ocupação humana, fortemente motivada 
pela exploração mineira, prolongou-se com os 
visigodos e os árabes até 1240, ano em que Alcou-
tim foi reconquistada pelos cristãos, recebendo 
o foral de vila em 1304, no reinado de D. Dinis.

Dada a posição estratégica em que se encon-
trava, a importância da vila foi reconhecida pela 
coroa portuguesa que, para além de reforçar as 
suas estruturas defensivas, fez a doação de Al-
coutim à Ordem Militar de Santiago.

Após as guerras da Restauração, Alcoutim per-
deu importância estratégica. Tal facto coincidiu 
com o declínio da exploração mineira que, alia-
da à relativa pobreza dos terrenos agrícolas do 
concelho levou a uma estagnação económica e 
à consequente desertificação que se tem acen-
tuado desde a segunda metade do século XX. /

breve história
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Castelo de Alcoutim, 
Museu Arqueológico 
de Alcoutim e 
Exposição Jogos 
Intemporais
Construído no século XIV com o objetivo de 
defender esta região fronteiriça, o Castelo de Al-
coutim possui um grande pano de muralha com 
torres defensivas.

Uma visita ao castelo permite apreciar uma mag-
nífica panorâmica sobre o rio Guadiana, a vila de 
Alcoutim e a aldeia espanhola de Sanlucar. 

No interior do castelo, oportunidade para visi-
tar o Museu Arqueológico de Alcoutim, onde se 
pode apreciar um variado conjunto de achados 
que testemunham todas as épocas da história 
do concelho, bem como a exposição Jogos In-
temporais. De salientar que esta coleção integra 
o maior conjunto e variedade de jogos de ta-
buleiro de época islâmica provenientes de um 
único sítio arqueológico e os únicos exemplares 
de Mancala III, que temos conhecimento em 
Portugal.

CLASSIFICADO IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO 

Aberto ao público (entrada paga). O bilhete dá acesso aos 

outros museus da cidade (Museu de Arte Sacra e Museu 

do Rio).

Horário: no verão (abril a setembro), das 09h30 às 19h00. 

No inverno (outubro a março), das 08h30 às 17h30. 

Contacto: Tel. 281 540 500 (Câmara Municipal de Alcoutim) 

GPS: 37.470592, -7.472012
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Igreja Matriz 
de Alcoutim
Igreja medieval reconstruída no século XVI se-
gundo o estilo renascentista. Contém três naves 
separadas por arcos assentes em colunas de capi-
téis coríntios e um portal de estilo clássico.

Uma imagem de Cristo Salvador, outra de São 
Luís Bispo, do século XVII, uma imagem de Nossa 
Senhora do Rosário, elaborada segundo o formu-
lário barroco, e o sacrário do retábulo da Capela 
do Santíssimo são as peças mais relevantes do 
acervo artístico desta igreja.

Aberta ao público.

Horário: todos os dias, mas sem horário fixo. 

Contacto: Tel. 281 546 491 (Fábrica da Igreja Paroquial de 

Alcoutim)

GPS: 37.471901, -7.471235
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Capela de Santo
António (Museu 
de Arte Sacra)
Situada na parte baixa da Vila de Alcoutim, junto 
ao Guadiana, esta capela cuja data da fundação 
se desconhece, poderá ter pertencido ao Conde 
de Alcoutim. No interior merece destaque um 
altar de estilo neoclássico decorado com pintu-
ra marmórea.

Presentemente a capela de Santo António al-
berga o Museu de Arte Sacra de Alcoutim, que 
oferece aos visitantes a exposição Um Olhar So-
bre as Igrejas de Alcoutim, constituída por inte-
ressante conjunto de peças de arte sacra prove-
nientes dos diversos templos do concelho.

Aberta ao público (entrada paga). 

Horário: no verão (abril a setembro), das 09h00 às 13h00 

e das 14h00 às 16h30. No inverno (outubro a março), das 

08h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 

Contactos: Tel. 281 540 500 / 281 540 509 (Câmara Munici-

pal de Alcoutim)

GPS: 37.471473, -7.471412
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Museu do Rio
Situado 8 km a sul de Alcoutim, na localidade de 
Guerreiros do Rio, este núcleo museológico foi 
recentemente ampliado. 

O museu oferece aos seus visitantes uma exposi-
ção sobre o Rio Guadiana, a sua história, a ligação 
ao minério através do transporte fluvial, o patri-
mónio natural e cultural que lhe estão ligados, 
nomeadamente os tipos de pesca artesanal e a 
atividade do contrabando durante o período do 
Estado Novo.

Oportunidade ainda para apreciar a exposição 
Barcos Tradicionais do Baixo Guadiana, composta 
por réplicas de barcos que circularam no Baixo 
Guadiana.

Aberto ao público (entrada paga). 

Horário: no verão (abril a setembro) das 09h30 às 13h00 

e das 14h30 às 18h00. No inverno (outubro a março) das 

08h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 

Contactos: Tel. 281 540 500 / 281 540 509 (Câmara Muni-

cipal de Alcoutim)

GPS: 37.39743, -7.447696
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Igreja Matriz 
de Martim Longo
Trata-se de uma antiga mesquita adaptada a 
igreja católica, como se pode verificar pelos 
contrafortes cilíndricos e pela torre sineira que 
resultou da remodelação do antigo minarete.

Esta igreja tem uma fachada simples com portal 
de arco quebrado e interior de três naves se-
paradas por arcos ogivais assentes em capitéis 
tronco-piramidais de influência bizantina.

No interior merecem destaque três imagens: a 
de Nossa Senhora da Conceição, do século XVI, 
a de São Luís Bispo, do século XVII, e uma ima-
gem barroca de Santo António.

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO

Não está aberta ao público.

Contacto: Tel. 281 498 434 (Paróquia de Martim Longo)

GPS: 37.440872, -7.771808
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Villa Romana 
do Montinho 
das Laranjeiras 
No lugar das Laranjeiras, próximo de Alcoutim, 
encontramos um interessante sitio arqueológico 
revelado pelas cheias de 1876.

Trata-se de uma antiga villa romana, construída 
no séc. I e da qual restam os vestígios de uma 
pars fructuaria, armazém onde se guardavam os 
produtos agrícolas.

Igualmente interessantes são os vestígios arque-
ológicos de uma igreja cristã do séc. VI, que resul-
tou da ocupação visigótica da Península Ibérica, 
após o declínio do Império Romano.

Esta importante exploração agrícola continuou a 
funcionar durante a ocupação islâmica do Algar-
ve no séc. VIII, como comprovam duas habitações 
geminadas que aqui se encontram.

CLASSIFICADA IMÓVEL DE INTERESSE CONCELHIO

Aberta ao público.

Contacto: Tel. 281 540 500 (Câmara Municipal de Alcoutim)

GPS: 37.404456, -7.460353 
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Aeroporto Internacional de Faro
Aeroporto Internacional de faro
8001-701 faro
T. 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200 – 109 Albufeira
T. 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt

Alcoutim
Rua 1º de Maio
8970 – 059 Alcoutim
T. 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670 – 054 Aljezur
T. 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt 

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500 – 016 Alvor
T. 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt 

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 - 101 Armação de Pêra
T. 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400 – 517 Lagoa 
T. 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

Castro Marim
Rua José Alves Moreira, n.º 2-4
8950 – 138 Castro Marim
T. 281 531 232
turismo.castromarim@turismodoalgarve.pt

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8-11
8000– 269 faro
T. 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt

Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 - 668 Lagos
T. 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100 – 506 Loulé
T. 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt

Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 – 000 Monchique
T. 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 -000 Monte Gordo
T. 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700 – 349 Olhão
T. 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

Ponte Internacional do Guadiana
A22 – Monte francisco
8950 - 206 Castro Marim
T. 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500 – 802 Praia da Rocha
T. 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt

Quarteira
Praça do Mar
8125 - 193 Quarteira
T. 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650 – 357 Sagres 
T. 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150 – 107 São Brás de Alportel
T. 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt

Silves
EN-124 (Parque das Merendas)
8300 – 000 Silves
T. 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 – 329 Tavira
T. 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

postos de
informação turística

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
T. 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

Estrada Nacional 395 (entrada da cidade)
8200 Albufeira
T. 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Almancil
Loja do Munícipe de Almancil
Rua José dos Santos Vaquinhas, Lote 53 
R/C Loja B
8135 – 173 Almancil
T. 289 400 860

Alte
Pólo Museológico Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte
8100 Alte
T. 289 478 060

Portimão
(Ed. do TEMPO – Teatro Municipal)
Largo 1.º Dezembro
8500-538 Portimão
T. 282 402 487
info@visitportimao.com

Querença
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
T. 289 422 495

Salir
Centro Interpretativo de Arqueologia
8100 – 202 Salir 
T. 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património 
Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
T. 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

postos municipais de
informação turística
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