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Menires e antas testemunham a presença humana no final do Neolítico e início
do Calcolítico (cerca de 4000 a.C.), no âmbito da cultura megalítica que abrangeu
todo o território português.
São, porém, as jazidas de cobre, ferro e manganês que atraem os homens desde
2500 a.C. até ao período da ocupação romana, levando à escavação de várias
minas e à fundição local dos minérios, que eram transportados Guadiana abaixo
até ao Mediterrâneo e, mais tarde, ao vasto espaço do império.
A ocupação humana manteve-se durante o domínio visigótico e muçulmano
(sécs. V a XIII), muitas vezes nos mesmos locais, dando origem, após a reconquista
cristã, a algumas das atuais povoações do concelho de Alcoutim.
A fundação de Alcoutim está, presumivelmente, associada ao facto de se situar
no local onde se fazem sentir as marés do Guadiana, que obrigavam os barcos
que faziam o tráfego dos metais e de outros produtos a aguardar durante horas
as condições propícias à descida do rio. Facto que exigiu, necessariamente, a exis-
tência de estruturas de apoio e de defesa.

Conquistada no reinado de D. Sancho II, em 1240, a vila de Alcoutim só é repovoada
pelo rei D. Dinis, que em 1304 lhe concede foral e, atendendo à sua posição estratégica 
em relação ao vizinho reino de Castela, faz a sua doação à Ordem Militar de Santiago.
Aquando das guerras que no séc. XIV opuseram Portugal a Castela, foi celebrado
no meio do rio, frente a Alcoutim, um tratado de paz entre os reis D. Fernando I e
D. Henrique.
Seguem-se séculos de tranquilidade, interrompidos apenas pela Guerra da
Restauração (1640/1668) e, na primeira metade do séc. XIX, pelas lutas entre
liberais e defensores da monarquia absolutista, em que se destaca o destemido
guerrilheiro Remexido, que ocultava as suas forças nas serranias de Alcoutim e
noutros concelhos.
A queda da exploração mineira, uma agricultura tornada difícil pelos solos pobres,
a distância em relação ao litoral e a perda de importância do rio Guadiana como
via de transporte conduziram Alcoutim e o seu concelho a um longo período de
estagnação económica, progressivamente alterada nas últimas décadas.

 

VISITAR ALCOUTIM

HISTÓRIA DO CONCELHO DE ALCOUTIM

A fita azul do rio por entre serranias redondas cobertas de estevas. A
mancha branca do casario subindo as ladeiras do anfiteatro das colinas,
coroadas pelos campanários de igrejas. A mole escura de um forte
castelo. A elegante silhueta dos veleiros ancorados junto à margem.
Impressões de Alcoutim que seduzem o visitante, que o levam a per-
correr as suas ruas e a viver horas tranquilas numa esplanada à beira da
água.

alcoutim
O azul do rio emoldurado pelo verde fresco da vegetação ribeirinha, dos fér
teis pomares e das hortas. O ocre escuro dos montes redondos como seixos 
rolados, ao qual estevas, azinheiras e algumas oliveiras dão leves pinceladas 
de cor. As casas de paredes de xisto, ou com a brancura da cal, de povoados 
perdidos entre serranias. Contrastes de Alcoutim e do seu concelho dos quais 
não faltam, em pleno inverno, o rosa pálido de milhares de amendoeiras em 
flor, os espaços amplos onde se encontra a natureza e a tranquilidade para 
apreciar o amontoado de flores silvestres ou as aves que gorjeiam nos ramos 
das árvores. 



  

 

É um dos melhores exemplares do primeiro Renascimento no Algarve. Foi 
erguida entre 1538-1554 no local de uma igreja medieval. Sofreu alterações 
posteriores.
Elegante portal encimado pelo brasão dos marqueses de Vila Real e pelo dos
condes de Alcoutim, com o característico entrelaçado de ramos de azinheira e 
a inscrição “Alleo”, associada ao levantamento do cerco mouro à recém-con-
quistada cidade de Ceuta por D. Pedro de Menezes (1418/19).
Interior de três naves e quatro tramos. Colunas rematadas por bonitos capitéis
corínteos. Capela-mor e capelas laterais com retábulos de talha. Interessante   
conjunto de imaginária religiosa. Na sacristia, três frestas ogivais.

IGREJA MATRIZ

 

Ocupando uma elevação sobranceira ao rio, o local onde o castelo está implan-
tado, de acordo com as escavações arqueológicas efetuadas, terá sido 
ocupado na Idade do Ferro e no início da ocupação romana. A construção do 
castelo será dos inícios do séc. XIV, iniciada por ordem de D. Dinis, como defesa 
de fronteira. Sofreu alterações nos sécs. XVI e XVII.
Conserva ainda parte do adarve (caminho de ronda) e ameias com seteiras. No 
seu interior funciona o Museu de Arqueologia, onde estão expostos os achados 
arqueológicos do concelho, bem como vestígios das edificações
descobertas durante as escavações.

CASTELO

Do templo manuelino (séc. XVI), que substituiu a primitiva construção gótica, 
resta o portal. O atual edifício é uma reconstrução do séc. XVIII. Um interessante 
escadório barroco dá acesso a um amplo adro que é, também, um magnífico 
miradouro sobre a vila e os campos circundantes.
As paredes caiadas, a cúpula redonda do altar-mor e o sino sobre o portal, 
guardado por um ninho de cegonhas, compõem um pitoresco quadro 
tipicamente algarvio. Destaque para a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição e para o retábulo barroco do altar-mor (séc. XVIII).

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

A cerca de 1 quilómetro de Alcoutim, atravessando a ribeira de Cadavais por 
uma moderna ponte, erguem-se num morro sobranceiro ao rio as ruínas do 
castelo velho, considerado um monumento ímpar do período islâmico de 
Portugal. A sua tipologia corresponde a uma fortaleza rural da época muçul-
mana, construída para realizar o controlo da navegação e do comércio mineiro 
sobre o rio Guadiana. A fortaleza é constituída por um conjunto de muralhas e 
compartimentos, edificados com muros de xisto ou grauvaque, e foi ocupada 
desde os sécs. VIII-IX (época do Emirato) até ao séc. XI (período dos reinos de 
Taifas), momento em que foi abandonada.
Alguns dos objetos descobertos neste local encontram-se expostos no Núcleo 
Museológico de Arqueologia da vila de Alcoutim.

UM ANTIGO POVOADO ÁRABE – CASTELO VELHO DE ALCOUTIM

 

Igreja matriz - LC

Castelo - LC

CENTRO HISTÓRICO
Alcoutim, apesar de ter perdido as muralhas que durante séculos a 
cercaram e algumas construções modernas, mantém nas suas ruas 
estreitas e íngremes o lado típico da atmosfera tranquila de uma 
vila serrana.
Um passeio de alguns minutos leva à descoberta de singelas ca-
sas centenárias e do vulto branco da Igreja da Misericórdia, cons-
truída nos princípios do séc. XVI. Para terminar, importa descer até 
à beira-rio, marcada pela sóbria ermida de Santo António e pela 
antiga Casa dos Condes de Alcoutim (atualmente, a galeria de ex-
posições). Depois, é saborear uns momentos de repouso, na com-
panhia de uma bebida fresca, numa esplanada em frente à água, 
enquanto se aprecia o barco de pesca que regressa, os veleiros 
ancorados na pequena marina ou a povoação espanhola de São 
Lucas do Guadiana, na outra margem.

Alcoutim - LC

Alcoutim - LC



conhecer o concelho
de alcoutim
PEREIRO
Achados arqueológicos romanos comprovam a antiguidade do 
seu povoamento. Muitas das casas ainda mantêm a arquitetura tí-
pica da serra algarvia.

IGREJA MATRIZ 
Templo de aparência modesta, com origem no séc. XVI. O seu interior 
guarda um interessante núcleo de retábulos pintados, merecendo 
realce o retábulo das almas, único exemplar do maneirismo, o retá-
bulo lateral direito do estilo rococó e algumas imagens de qualidade.  

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO PEREIRO
Situado em Fonte Zambujo, este núcleo dá-nos a conhecer a parte 
mais secreta da vida das comunidades locais através da cultura oral 
e das diferentes manifestações lúdicas, ou não, de caráter mágico, 
sagrado ou profano.

 

Esteva - LC

GIÕES  
Região habitada desde tempos remotos, espraiando-se por uma 
elevação suave, mostra na arquitetura das suas casas a influência 
do Alentejo próximo. Vestígios arqueológicos da época romana e 
muçulmana têm sido encontrados em algumas áreas circundantes.

IGREJA MATRIZ
Edifício do séc. XVI. Portal renascentista de grande singeleza. 
Interior de três naves, com colunas de capitéis dóricos. Capela-
mor com retábulo neoclássico de talha e teto com pinturas do séc. 
XVIII. Retábulos do séc. XVI nas capelas laterais. Da valiosa imaginá-
ria, merecem destaque Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora 
da Assunção e São Pedro Apostolo, bem como São Domingos e 
Nossa Senhora das Relíquias, provenientes de antigas ermidas.
Próximo de Giões, estão as ruínas da antiga ermida de São 
Domingos, de origem medieval. Na povoação de Clarines, merece 
uma visita a Ermida de Nossa Senhora da Oliveira, do final da Idade 
Média, ligada à tradição da aparição da Virgem sobre uma oliveira 
que, por esse motivo, teria virtudes curativas. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE GIÕES
Localizado em Farelos, este núcleo museológico tem por tema 
“Tecer e Usar” e tenta ilustrar a técnica da tecelagem da lã e/ou li-
nho, que foi uma das mais importantes atividades artesanais do 
concelho de Alcoutim.

MARTINLONGO
Desconhece-se a sua fundação, embora já fosse habitada durante 
a ocupação romana. Teve grande expansão nos sécs. XVI e XVIII, 
ultrapassando em dimensão a vila de Alcoutim. A este desenvol-
vimento de domínio não seria alheia a existência de uma indústria 
de lanifícios e o facto de muitos dos seus habitantes se dedicarem 
à rendosa profissão de almocreves. A título de curiosidade histórica, 
refere-se a existência, nesse período, de uma pequena comunida-
de de origem africana. 

IGREJA MATRIZ 
Origem em antiga mesquita da qual conservou o minarete, entretan-
to adaptado a torre sineira. São, também, provavelmente muçulma-
nos os contrafortes cilíndricos. Portais góticos simples. Interior de três 
naves, separadas por arcos ogivais. Colunas com capitéis tronco-pira-
midais invertidos, de influência bizantina, raros em Portugal.
Altar-mor e altares laterais com retábulos em estilo renascentista, re-
construídos no séc. XVII. Interessante conjunto de imagens, com re-
levo para a de Nossa Senhora da Conceição (séc. XVIII). Nas paredes, 
figuras de decoração pintada no séc. XVI. Um curioso capitel com 
carrancas serve de pé da pia batismal.
Valioso tesouro sacro, constituído por paramentos dos sécs. XVI a 
XVIII e por objetos em prata.
Entre os valores culturais de Martinlongo, contam-se as ermidas de 
Espírito Santo e de São Sebastião, com origem no séc. XVI, e a ermida 
de Santa Justa, a cerca de  quilómetros, do final da Idade Média. 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE MARTINLONGO
Situado na localidade de Barrada e com o tema “Espelho de Nós”, 
este núcleo pretende reunir alguma informação sobre o concelho 
de Alcoutim. A cartografia, o cadastro, a iconografia e os objetos 
(quase) contemporâneos remetem-nos para a estrutura fundiária 
da região e para as formas de organização social que caracterizam 
o concelho.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE SANTA JUSTA 
Situa-se na localidade de Santa Justa e é subordinado ao tema “A 
Escola Primária”. Neste núcleo, o visitante pode apreciar uma sala de 
aulas dos anos / do séc. XX, com todos os elementos e materiais 
então utilizados, sem questionar os métodos aplicados na época.

VAQUEIROS

IGREJA MATRIZ 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE VAQUEIROS 

Vestígios arqueológicos romanos comprovam a presença deste 
povo na freguesia. Algumas das ruas guardam ainda pitorescos 
testemunhos da arquitetura popular, em que harmoniosamente 
se insere a pequena e branca igreja.

Elegante conjunto arquitetónico com origem no séc. XVI, remode-
lado no séc. XVIII, onde vigora o estilo Rococó, sendo em termos 
arquitetónicos o exemplo mais significativo do concelho. Na torre 
sineira destaca-se a cobertura com um cata-vento em forma de 
galo. Retábulo do altar-mor e das almas com pinturas sobre tábua 
(séc. XVI). Interessante conjunto de imaginária religiosa. Próximo, 
na localidade de Alcaria-Queimada, a Ermida de S. Bento que data 
do séc. XVII.

Este núcleo museológico que se localiza na aldeia de Vaqueiros 
tem por tema “Vidas no Campo”. Aqui, tenta-se dar pistas sobre a 
organização rural, mostrando aos visitantes como é a vida das 
pessoas que vivem no campo.



 

    

Culatra - HR

Uma estrada à beira-rio permite seguir o Guadiana de Alcoutim até Álamo. 
Um percurso constituído por uma paisagem de beleza agreste suavizada 
pela água, pelo verde e pelas flores. É, porém, de barco que melhor se 
descobrem os muitos encantos do rio. Em Alcoutim e Guerreiros do Rio 
podem alugar-se barcos para subir ou descer o Guadiana. Acima de 
Alcoutim, importa chegar à curiosa Rocha dos Livros, que sugere uma estante 
feita de pedra, e à ilha d’El Rei. Descendo, é um longo e encantador percurso 
feito de curvas suaves e do pontilhado branco do casario das povoações 
ribeirinhas. Além dos atrativos da paisagem, as margens do Guadiana têm, 
para os que apreciam a história, valiosos testemunhos do passado.

ACOMPANHANDO O GUADIANA

As escavações realizadas demonstram que as ruínas do Montinho das 
Laranjeiras incluem três áreas distintas, a “pars fructuaria”, a “ecclesia” e os 
“buyut”, respetivamente da época romana, visigótica e islâmica, tendo sido 
ocupada desde o séc. I a.C. ao séc. XIII d.C.
Mosaicos encontrados no local encontram-se no Museu Nacional de Arqueo-
logia.

MONTINHO DAS LARANJEIRAS

O concelho de Alcoutim conserva importantes testemunhos da presença 
humana desde a pré-história. Estes estão associados, na maior parte, à 
atividade mineira nas jazidas de cobre, ferro e manganês. As gigantescas 
pedras das antas e dos menires, as profundas galerias de minas e os restos de 
muros de povoados fortificados são atrativos de um itinerário que leva à 
descoberta de um passado que ajuda a interpretar o presente.

ROTEIRO ARQUEOLÓGICO

Nesta povoação pitoresca está instalado o Museu do Rio. Ele dá a conhecer o 
Guadiana e a sua história, as antigas artes de pesca utilizadas e a vida dos 
pescadores e das gentes que habitam as serranias circundantes.

GUERREIROS DO RIO

Praia fluvial - HR

Desporto no rio - LC

Guerreiros do Rio - VC

A presença dos romanos é atestada por um conjunto de 
edifícios e sepulturas pertencentes a uma abastada “villa” e 
pelos muros espessos da barragem que interrompia o curso da 
ribeira da Fornalha (troço com cerca de 40 metros de compri-
mento e seis contrafortes). Neste local foi encontrada uma das 
maiores estátuas de Apolo do país, atualmente exposta no 
Museu Nacional de Arqueologia.

ÁLAMO 

BARRAGEM E “VILLA” ROMANAS

Cova dos Mouros - VC

Junto a uma mina de antimónio existem poços, alguns já entulhados, de 
mineração do cobre que, provavelmente, datam de cerca de 1500 a.C., Nos 
cabeços dos montes próximos, necrópoles de cistas quadrangulares da 
Idade do Bronze (2000 a.C.), contendo a respetiva urna e pedaços de ossos. 
Um monumento epigráfico da segunda metade do séc. II atesta a presença 
dos romanos.

MINAS DAS CORTES PEREIRAS

Monumento megalítico do período Neolítico, edificado provavelmente há 
cerca de cinco mil e quinhentos anos. Este monólito, talhado em um bloco 
de grauvaque, com secção elipsoidal, é o maior menir de grauvaque conheci-
do até hoje em Portugal e dos mais importantes do Sul peninsular. Apresenta 
uma rica e diversificada decoração com círculos e outros elementos.

MENIR DO LAVAJO

Povoado do período Calcolítico (3000 a.C.). Estrutura amuralhada com torres 
circulares. Vestígios de habitações circulares no interior e exterior das 
muralhas. As escavações arqueológicas revelaram uma intensa atividade 
económica associada à metalurgia do cobre e, também, à tecelagem e 
farinação de cereais. Nos cabeços dos montes circunvizinhos existem 
necrópoles da Idade do Ferro (800 a.C.) com cistas quadrangulares formadas 
por placas de xisto. Próximo, ficam as minas de Santa justa, exploradas a partir 
do povoado.

CASTELO DE SANTA JUSTA

Situa-se a cerca de 30 metros a sul do menir. Observam-se apenas três 
esteios, definindo um espaço com planta trapezoidal.

SEPULCRO MEGALÍTICO

A exploração da mina da Aroeira foi provavelmente iniciada na Idade do 
Bronze (1500 a.C.) – existem, nas proximidades, necrópoles desse período e 
da primeira fase da Idade do Ferro – e prosseguiu até ao séc. II, durante a 
ocupação romana. Da mina do Laborato restam apenas dois poços.

MINAS DE LABORATO E AROEIRA

Ruínas de uma fortaleza de origem muçulmana (sécs. VIII a XI), de planta 
quadrangular com torres maciças, ocupando dois cabeços sobranceiros à 
ribeira do Vascão.

CASTELO DAS RELÍQUIAS
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Oura - MV

Escassamente habitado, com vastas extensões de matagais, o concelho de 
Alcoutim é um paraíso para as aves e para os que se interessam pela sua 
observação. São largas dezenas as espécies que escolhem as serras para seu 
habitat. Desde as predadoras águias de asa redonda, os milhafres pretos, os 
gaviões da Europa e os peneireiros aos canoros pintassilgos, rouxinóis e 
cotovias. Junto ao rio Guadiana e às ribeiras vivem simpáticas cegonhas, 
patos-reais, galinhas de água, guarda-rios, maçaricos das rochas e muitas 
outras aves.

O UNIVERSO DAS AVES

As antigas tradições artesanais mantêm-se, ainda, nas aldeias de Alcoutim, 
onde teares de madeira continuam a produzir coloridas mantas de trapos, 
colchas e toalhas de linho (em Penteadeiros). E das mãos hábeis de mulheres 
saem xailes, meias de linha e de lã, chapéus de palha e rendas (Vascão, 
Penteadeiros, Vaqueiros, Fernandilho).
Os cestos feitos com as canas que crescem nas margens do Guadiana e das 
ribeiras ainda ocupam as horas livres de artesãos em Alcaria Queimada e 
Traviscosa. As mulas e os burros que ajudam nos trabalhos dos campos têm 
os seus cascos tratados por ferreiros em Pereiro, enquanto as enxadas, foices 
e outros utensílios ligados à agricultura são produzidos em Corte Serranos.
Curioso de ver é o trabalho dos albardeiros que, em Pereiro, com palha, 
linhagem e fios de lã fabricam os coloridos molins e outros arreios.
A riqueza artesanal de Alcoutim completa-se com as peças de latoaria, marce-
naria (miniaturas) e, sobretudo, com os bonecos de juta, figurando trabalhos 
típicos da região, que têm o seu centro em Martinlongo, as coloridas flores de 
milho em Santa Justa e as peças de olaria que ressurgiram no concelho, em 
Martinlongo e Cortes Pereiras pelas mãos de jovens artesãos.

MANTAS, CESTOS E MUITO MAIS

A cozinha de Alcoutim e do seu concelho rescende a serra, aos vastos 
espaços nos pratos de carne de borrego e de porco, na presença dos coelhos, 
lebres, perdizes e javalis em tempo de caça. Mas pode fazer-se uma refeição 
apenas com vinho caseiro, com o saboroso pão cozido nos velhos fornos de 
lenha, com azeitonas, presunto, paio, chouriço e queijos de cabra e de 
ovelha, preparados segundo preceitos seculares.
Junto ao Guadiana, a ementa alarga-se para incluir os frescos muges, barbos, 
pardelhas, achigãs e eirós grelhados nas brasas de carvão de sobro. E quem 
resiste a um prato de lampreia acabada de pescar?
A doçaria local, de antigas receitas, seduz os gulosos com as empanadilhas, 
bolos de massa de pão, filhós, folares, suspiros “pupias” e o nogado, feito de 
amêndoa e mel, que tem fama em todo o Algarve.
Como digestivo, depois de um estômago bem cheio, nada melhor que um 
copo de aguardente de figo ou medronho, longamente destilado em 
alambiques de cobre nos povoados serranos.Junto ao rio Guadiana e às 
ribeiras vivem simpáticas cegonhas, patos-reais, galinhas de água, guarda-
-rios, maçaricos das rochas e muitas outras aves.

OS BONS SABORES DA SERRA

Explorada até 30 metros de profundidade. Nas redondezas, vestígios de 
povoados calcolíticos, necrópoles da Idade do Bronze e do Ferro, testemu-
nhos da presença dos romanos.
Atualmente, encontra-se lá instalado um parque temático com um inédito
itinerário pedestre, onde se encontram as antigas minas de cobre e reconsti-
tuições pré-históricas que vão do período Calcolítico (2500 a.C.) ao período
romano. Reconstituição de um castelo da Idade do Cobre.

MINA DA COVA DOS MOUROS

Construção bastante regular com sete esteios na câmara e seis no 
corredor, que data da transição do 4.º para o 3.º milénio ou para os primei-
ros séculos deste.

ANTA DO CURRAL DA CASTELHANA

Monumento funerário calcolítico (2500 a.C.) coberto por uma falsa cúpula 
e construído a partir de uma câmara circular, com um corredor ortostáti-
co, escavada no solo e revestida com placas de xisto.

“THOLOS” DA EIRA DOS PALHEIROS
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