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Verdes, muitos verdes. A frescura de serras que surpreende quem vem das
quentes praias. Paisagens que convidam à contemplação, à descoberta de
horizontes que abrangem o mar e ao exercício salutar de percorrer caminhos
e ribeiros cristalinos no permeio de fraguedos.
A presença do homem denunciada pelas pinceladas de branco do casario, as
escadarias dos socalcos onde crescem pomares e hortas. Convites aliciantes
para percorrer longamente o concelho de Monchique.

VISITAR MONCHIQUE

monchique

HISTÓRIA DO CONCELHO DE MONCHIQUE

O concelho de Monchique entra na História com a presença dos romanos nas
Caldas de Monchique, atraídos pelo poder curativo das suas águas. Nos séculos
seguintes, a serra foi-se povoando lentamente e no séc. XVI Monchique era já uma
povoação suficientemente importante para merecer a visita do rei D. Sebastião
(1554-1578), que pretendeu conceder-lhe o estatuto de vila.
A tecelagem da lã e do linho - os sólidos “sorrobecos”, “orianos” e estopas dos tempos 
antigos – e outras atividades, como as relacionadas com a madeira de castanho,
contribuíram para a prosperidade e para o desenvolvimento de Monchique,
de tal forma que em 1773 foi promovida a vila.

Hoje, Monchique é vila airosa, com um artesanato ativo, uma economia diversificada
e virada para o turismo e para a produção artesanal de produtos que são
testemunhos da riqueza cultural da serra.

Monchique merece ser visitada a pé. Porque para apreciar os seus encantos é
preciso subir e descer ruas, espreitar horizontes vastos por entre casario, descobrir
pequenos recantos de luz e de tranquilidade. No fim, fica a recordação
de uma vila serrana com história e caráter, à qual apetece regressar.



De exterior modesto, guarda uma imagem impregnada de tristeza de Nossa 
Senhora do Desterro, boa obra de escultura do séc. XVII, proveniente do 
antigo convento franciscano. Possivelmente, tem a mesma origem o 
baldaquino e as colunas fantasiosas que integram o retábulo do altar.

IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO

Esta pequena igreja ou ermida, de arquitetura ingénua e com um único 
altar, guarda a imagem do Senhor Jesus dos Passos, a mais venerada depois 
da Nossa Senhora da Conceição.

ERMIDA DO SENHOR DOS PASSOS

Fundado em 1631 por Pero da Silva, que veio a ser vice-rei da Índia, este 
convento franciscano foi severamente danificado pelo terramoto de 1755. 
Atualmente, as ruínas do convento de Nossa Senhora do Desterro mantêm 
o seu encanto e erguem-se num lugar muito aprazível, de onde se avista um 
dos mais belos panoramas de Monchique e das serranias em volta.
Na antiga quinta do Convento encontra-se uma imponente magnólia, 
árvore secular e classificada como de interesse público, que se pensa ter 
sido trazida da Índia pelo fundador do convento.

CONVENTO DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

O conjunto de talha do altar, do púlpito e do baldaquino constitui uma 
das principais preciosidades deste templo, a que se juntam duas grandes 
telas do séc. XVIII e os painéis utilizados nas procissões. Interessante 
tribuna dos mesários, decorada com mármore policromo. Imagem de São 
Francisco (séc. XVII).

IGREJA DA MISERICÓRDIA

  

   

  

  

Edificada nos sécs. XV/XVI, destaca-se pelo seu belo pórtico manuelino, com 
colunas retorcidas que terminam em pináculos. Os portais laterais, mais 
simples, são do mesmo período. Interior de três naves. Os capitéis das 
colunas, formados por cordões torcidos, repetem o tema decorativo do 
portal principal.
Na capela-mor, o retábulo de talha dourada (séc. XVIII) tem a originalidade 
de apresentar no arco dois anjos segurando uma lua e um sol, enquanto 
dois curiosos atlantes suportam todo o conjunto. Interessante sacrário em 
forma de templete. A imagem de Nossa Senhora da Conceição (séc. XVIII) é 
atribuída ao escultor Machado de Castro.
A capela do Santíssimo contém um pequeno tesouro de azulejos do séc. 
XVII, constituído pelos que revestem a abóbada manuelina, que incluem 
quatro painéis de alminhas, e pelos das paredes historiando São Francisco a 
salvar as almas e São Miguel a matar o Diabo. O retábulo de madeira de 
castanheiro encerada (séc. XVIII) da capela de Nossa Senhora do Carmo, 
possivelmente proveniente do extinto convento franciscano, tem planta 
convexa, o que é pouco usual no Algarve.
A igreja, além de um bom núcleo de imagens, tem um tesouro sacro 
composto por objetos de culto que pertenceram ao antigo convento de 
Nossa Senhora do Desterro (séc. XVII) e por valiosos paramentos.

IGREJA MATRIZ
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Zona privilegiada da vila de Monchique que, abrangendo a área envolvente 
do complexo desportivo das piscinas municipais, constitui um ótimo local de 
lazer. Um espaço verde, em pleno centro da vila, que se desenvolve ao longo 
de uma ribeira resultante de um vale, profundamente marcado pela 
vegetação ribeirinha característica. Proporciona a todos o que o visitam um 
magnífico passeio, a possibilidade de um belo piquenique e uma excelente 
tarde de verão. Neste parque encontra-se mais uma árvore secular e classifi-
cada como sendo de interesse público: uma espetacular araucária, com 34 
metros de altura.

PARQUE URBANO

Localizado no centro da vila de Monchique, este é um edifício que data do 
séc.XVIII e que se admite que tenha sido uma capela até meados do séc. XIX, 
altura em que terá perdido o seu uso religioso.
Atualmente, o edifício é propriedade da câmara municipal, tendo sido 
totalmente recuperado e transformado em espaço cultural destinado à 
realização de exposições temporárias e onde também se desenvolvem 
pequenos concertos.

GALERIA DE SANTO ANTÓNIO
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CENTRO HISTÓRICO
As casas têm a arquitetura algarvia tradicional nas paredes brancas, 
nas cantarias, nas manchas de cor das portas e janelas, embora exi-
bam as típicas chaminés de saia, tão diferentes do litoral. O facto de 
treparem por colinas íngremes, de as ruas estreitas abrirem a cada 
passo novas perspetivas sobre a serra verdejante, dá-lhes, porém, um 
certo exotismo, aumentado pela presença de cameleiras e hortênsias, 
de árvores de fruto, evocadoras de jardins e pomares. Justificação pa-
ra um prolongado passeio de descoberta por um recanto diferente 
do Algarve.
Para apreciar bem como Monchique é uma vila linda, importa ir até 
ao largo de São Sebastião e do seu miradouro observar o casario 
branco que parece descer em degraus pelas encostas da serra, as-
semelhando-se a um pequeno presépio envolto em verdes, flores e 
frescura.

conhecer o concelho de monchique

CALDAS DE MONCHIQUE
Entre o azul do céu e o verde da serra encontram-se as Caldas de 
Monchique, com um conjunto de edifícios históricos recuperados e 
com o único Spa termal do Algarve. Reza a história que os romanos 
já se banhavam em Monchique, gozando os benefícios das suas ex-
celentes águas termais. Sódica e rica em flúor e em bicarbonato, a 
água termal das Caldas de Monchique é particularmente indicada 
para afeções das vias respiratórias e afeções músculo-esqueléticas 
e, ao nível dos tratamentos de beleza, tem grande efeito hidratante. 
Uma praça sombreada por árvores e um conjunto de edificações 
com a arquitetura característica dos finais do séc. XIX, e início do 
séc. XX, definem o ambiente tranquilo e repousante das Caldas de 
Monchique. Merecem uma visita o pequeno pavilhão envidraçado 
da fonte, onde jorra uma água bolhante, e a capela de Santa Teresa, 
pelos seus painéis de azulejo do séc. XVIII, que narram a vida da 
Santa.
O maior atrativo das Caldas de Monchique é, porém, o extenso par-
que arborizado que sobe a colina. Os jogos de sombra e de luz, o 
suave murmúrio do ribeiro e as árvores seculares criam um espaço 
que convida a um passeio repousante ou a um agradável piqueni-
que nas mesas de pedra.
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ALFERCE
Simpática aldeia, com casas típicas da arquitetura rural algarvia. A 
igreja recorda-nos de ter sido fundada na Idade Média pela sua 
porta ogival, arco triunfal e abóbada nervurada da capela-mor. Nas 
proximidades, as ruínas do Cerro do Castelo , fortificação de mu-
ralhas concêntricas, de provável origem romana.
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Subir até Monchique é descobrir, quase em cada curva, um panorama de mar 
e de serra. Mas para apreciar toda a beleza dos horizontes deve-se ir até Foia, 
que com os seus 902 metros é o ponto mais alto do Algarve. Aí, a vista 
espraiase, por um lado, até ao cabo de São Vicente (e mais para norte até à 
serra da Arrábida, perto de Lisboa) e, por outro, até Faro e todo um vasto 
semicírculo de serranias. Os 774 metros de Picota, mais escarpada, oferecem 
também amplos, e talvez mais belos, cenários, que abrangem uma vasta 
extensão do Algarve e do mar. Depois dos miradouros, importa conhecer os 
muitos encantos de uma paisagem de relevos abruptos cortados por vales e 
ravinas, de ribeiros e fontes, de onde corre todos os dias do ano uma água fria 
que canta ao saltar de pedra em pedra.
São vários os itinerários possíveis. Ir até Marmelete é percorrer uma paisagem
de socalcos, pomares e vales férteis, observar na Nave o rasgo gigantesco das 
pedreiras de foiaíto. Importa aproveitar as estreitas estradas que penetram na 
serra para, por exemplo, passar pelas Romeiras mergulhadas num mar de 
montanhas e, porventura, desvendar subitamente a surpresa do vasto lago 
da barragem de Bravura. Se gosta realmente de serras e de arvoredo, de vistas 
soberbas e de isolamento, percorra as estradas que levam a Chilrão, Chã de 
Casinha e Taipa. Um dos mais espetaculares percursos é, possivelmente, o 
que de Alferce desce até Fornalhas e Monchicão, atravessando uma 
paisagem de serra, de cumes que acinzentam o horizonte, do verde de 
milhões de árvores cobrindo vales e encostas, abrindo vastos panoramas.

Seguir a estrada que leva a Saboia e ao Alentejo é percorrer uma das mais 
belas paisagens do Algarve, feita de árvores frondosas, de pomares e de 
ribeiras caudalosas. Vale a pena o desvio para o Barranco dos Pisões, onde 
pode encontrar um moinho de água, recentemente recuperado, e um 
parque de merendas ladeado pela ribeira de Seixe e onde a frescura da água 
a correr, as copas verdes das árvores, uma fonte e um enorme plátano criam 
um ambiente de excelência para o descanso e para o recreio na natureza.

UM PASSEIO PELA SERRA DE MONCHIQUE O clima da serra de Monchique situa-se, pela precipitação e temperatura, no 
tipo subtropical marítimo de montanha. Simultaneamente, é um maravilho-
so jardim botânico, com mais de 1000 espécies de plantas, de que, em 
muitos casos, é o limite sudoeste europeu.
Apesar dos fogos e da plantação de pinheiros e de eucaliptos, ainda existem 
manchas de dimensão variável de carvalhos, sobreiros, castanheiros e 
medronheiros, além de centenas de coloridas flores silvestres, transformando 
a serra num paraíso para os que se interessam por botânica.
Os que gostam de observar aves têm na serra, igualmente, muito para ver. 
Entre as dezenas de espécies contam-se a garça-real, o açor, a águia-de-asa-
-redonda, real e cobreira, a galinha de água, o pombo-torcaz, a rola, o cuco, o 
mocho, o guarda-rios, o carriço, o rouxinol e o chapim.

ÁRVORES, MUITAS FLORES E AVES

Uma massa de rocha eruptiva rompeu, há muitos milénios, os xistos que 
formam toda a serra algarvia. Nasceu, assim, o relevo acidentado que faz o 
encanto da serra de Monchique.
São sienitos as rochas que formam a serra e um deles, pelas suas característi-
cas específicas, foi chamado de foiaíto, ficando para sempre associado a Foia, 
onde se registou um dos afloramentos. O outro, mais importante, é o do 
cerro da Picota.

UMA ROCHA CHAMADA FOIAÍTO

 

MARMELETE
Ao branco das baixas casas algarvias da serra juntam-se as cores de 
uma paleta a que não faltam os ocres quentes do Sol. Num peque-
no outeiro, a bucólica ermida de Santo António , nriquecida por 
um miradouro de onde se pode apreciar a bela paisagem da serra 
de Monchique.  
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Há que provar os pratos de arroz com feijão ou com castanha, as papas moiras, 
o feijão com carne e a assadura, em que está sempre presente a carne de 
porco. Do porco, vêm, também, todos os tipos de enchidos de fabrico caseiro 
como as farinheiras, as morcelas, as chouriças e os “molhos”, que são uma 
tentação. Outro valor da gastronomia serrana é o presunto curado segundo 
métodos seculares, de carne escura e de um sabor que nunca se esquece.
Nos doces - bolo de tacho e pudim de mel -, o mel é uma constante. Porque 
o mel de Monchique tem uma longa reputação (sabe-se da sua extração e 
venda desde o séc. XVI), dados os muitos sabores das flores silvestres, sendo 
hoje um produto certificado.
Como digestivo, é obrigatório um cálice de aguardente de medronho, 
colhido na serra e destilado em alambiques de cobre, ou de melosa, numa 
mistura da aguardente com mel.

OS SABORES DA SERRA

O artesanato de Monchique tem por base uma grande variedade de ativida-
des que perduram no tempo e que se continuam a desenvolver em moldes 
tradicionais. Estes saberes, passados de geração em geração, refletem um 
modo de vida, constituindo um fator importante da identidade desta localida-
de. A cestaria de vime, o fabrico de colheres, de facas e de outros objetos em 
madeira úteis para a cozinha, as cadeiras de tesoura, a cerâmica, a olaria e a 
tecelagem são alguns dos exemplos da diversidade de criações, tanto ligadas
a atividades económicas específicas, como à arte popular.

UMA TERRA DE ARTESANATO

Gastronomia tradicional - TA

Medronho - TA
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