
aljezur
concelho

PT

portimão
concelho

PT



Primeiro, o mar azul, de ondas macias. Depois, o ouro em pó de areais enquadrados
por falésias e rochedos. A atmosfera cosmopolita dos centros turísticos.
Este é o Algarve das férias, do sol e da praia.
Portimão e o seu concelho têm mais para oferecer. História vivida em monumentos.
A beleza eterna da natureza na Ria de Alvor. O encanto dos campos cultivados,
das colinas cobertas de pinheiros e flores silvestres trepando serra acima,
dando, assim, uma nova dimensão aos dias vividos no Algarve.

VISITAR PORTIMÃO

portimão

HISTÓRIA DO CONCELHO DE PORTIMÃO

A presença humana desde o Neolítico está comprovada pelas importantes
necrópoles de Alcalar e de Monte Canelas e por outros vestígios arqueológicos
espalhados pelo concelho. A recente descoberta, na Vila Velha de Alvor, de um
provável povoado do séc. III/II a.C., assim como o espólio arqueológico e marítimo
recuperado do fundo do rio Arade e das zonas costeiras do município, lançam
nova luz sobre a importância do litoral no período de desenvolvimento do
comércio atlântico, a partir do Mediterrâneo e Norte de África, após a presença
de feitorias fenícias, gregas e cartaginesas.
Se é controversa a identificação de Portimão com “Portus Hannibalis”, “Portus
Magnus” ou “Porcimunt”, é certa, porém, a existência romana na cidade e no
espaço do concelho. Ânforas, moedas, tanques de salga de peixe, artefactos de
bronze, cisternas, materiais de construção diversos, restos de antigos edifícios
no Vale da Arrancada, Montemar, Baralha e, sobretudo, a importante “Villa” da
Abicada são disso testemunha.
A presença árabe é denunciada por achados fortuitos (cerâmica e moedas) e pela
sua influência nas chaminés, noras, construções em taipa, morabitos, na agricultura
e em alguns tipos de vegetação do concelho.
A moderna Portimão nasce no reinado de D. Afonso V (1463), com a concessão
de privilégios a uma povoação que acabaria por receber o nome de Vila
Nova de Portimão e por ser cercada por muralhas. Inserida no período dos
Descobrimentos portugueses, Portimão cresce com o comércio internacional,
dinamizado pela navegação na costa africana.
O terramoto de 1755 provoca grandes destruições, seguidas de uma redução da
atividade económica que só viria a recuperar novo vigor nos finais do séc. XIX e
que se prolongaria pelo séc. XX, com o desenvolvimento do comércio, da exportação
de frutos secos, da moagem, da pesca e da indústria de conserva de peixe.
Portimão é promovida a cidade em 1924 pelo então Presidente da República, o
escritor portimonense Manuel Teixeira Gomes.
Nas últimas três décadas, o turismo tem sido o motor de desenvolvimento de
Portimão, que hoje se orgulha de ser a segunda cidade mais populosa do Algarve.

O perfil branco de uma igreja no alto de uma colina. As ruas estreitas do
antigo bairro de pescadores e comerciantes. Aspetos de Portimão que
definem o seu caráter de cidade secular, a que se junta a presença do
mar e do areal extenso da praia da Rocha.
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Localizada no alto de uma colina, marcou durante séculos o perfil da cidade. 
Edifício do séc. XV, sofreu reconstrução no séc. XVIII, seguida por remodelação 
no séc. XIX. Da edificação primitiva resta um belo portal gótico, com capitéis 
decorados, uma gárgula e botaréus. Interior de três naves. No altar-mor, 
valioso retábulo de talha dourada com decoração barroca. Entre as imagens, 
destaca-se um São Pedro Apóstolo (séc. XVI) e quatro crucifixos de marfim e 
pausanto. Pias de água benta manuelinas (séc. XVI). Silhar de azulejos de 
diversas proveniências (séc. XVII).

IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Edifício de linhas austeras e majestosas, mandado construir por voto de 
Diogo Gonçalves, fidalgo enriquecido no Oriente, que tem túmulo de 
mármore policromo no interior da igreja. Construído de 1660 a 1707, sofreu 
amplas reparações após o terramoto de 1755.
A fachada apresenta três corpos, sendo o correspondente à igreja mais 
elevado e com frontão de linhas curvas. No corpo lateral direito, uma porta 
manuelina (séc. XVI). A igreja, a mais ampla do Algarve, é de uma só nave e 
característica das igrejas salão. Altar-mor e altares colaterais com talhas 
douradas (início do séc. XVIII) de grande interesse pela profusão decorativa, 
com uma imagem renascentista (séc. XVI) da Virgem e do Menino e outras dos 
sécs. XVII/XVIII. Nos altares laterais, uma imagem de Nossa Senhora da Piedade 
e o crucifixo do Senhor Jesus dos Milagres (séc. XVII). No topo da nave, em 
nicho envidraçado, a imagem do Senhor dos Aflitos, de grandes dimensões.

COLÉGIO DOS JESUÍTAS

Edificação de fachada simples, com frontão de linhas curvas e pináculos, 
situa-se na zona antiga da cidade frente ao Largo da Barca, lugar de travessia 
do rio com uma embarcação antes da construção da ponte.

CAPELA DE SÃO JOSÉ

Zona Ribeirinha - LC

Colégio dos Jesuítas - LC

CENTRO HISTÓRICO
De Portimão medieval restam apenas alguns panos de muralhas 
ocultados pelo casario. É a arquitetura dos finais do séc. XIX e início 
do séc. XX que marca o perfil do centro histórico, nas casas de dois 
pisos, de varandas de ferro forjado, cantarias enobrecidas nas jane-
las e portas, remates com balaustradas de pedra e cerâmica, pa-
redes revestidas de azulejos. A Câmara Municipal ocupa o antigo 
Palácio dos Viscondes de Bívar (séc. XVIII), edifício de linhas nobres 
e clássicas. Para viver e conhecer a alma de Portimão é necessário 
esquecer o tempo à sombra das árvores do jardim Manuel Bívar, 
vendo passar os barcos de pesca e de recreio, e percorrer as ruas 
e praças que falam de uma cidade industriosa e ativa, que soube 
acompanhar o progresso.

Areias finas e douradas a perder de vista. Tranquilo mar azul-turquesa. 
Falésias ocres e rochedos de formas fantasiosas. É este o quadro natural da 
praia da Rocha que, hoje como sempre, entusiasma pela sua beleza.
Descoberta para o turismo nos finais do séc. XIX, início do séc. XX, foi durante 
décadas estância de verão de famílias abastadas de Portimão, do Algarve e 
da Andaluzia e, no inverno, também de Inglaterra.
Desse período histórico data o Hotel da Bela Vista, com a sua arquitetura e 
decoração ao gosto da “Belle Époque” francesa.
Os anos 50 e 60 do séc. XX foram os da progressiva internacionalização, que 
levaram à sua transformação num centro turístico cosmopolita e num nome 
conhecido em toda a Europa que gosta de sol, mar e praia.

PRAIA DA ROCHA

Praia da Rocha - HR



Integrava, juntamente com o fronteiro forte de São João de Arade, em 
Ferragudo, as defesas de Portimão e do seu porto contra os ataques de 
corsários e piratas.
Construção dos sécs. XVII/XVIII com excelente posição estratégica. Miradouro
privilegiado do mar, do rio, das praias e falésias, pretexto para desfrutar ao fim 
da tarde do pôr do sol. No interior, uma antiga ermida dedicada a Santa 
Catarina de Alexandria.

FORTALEZA DE SANTA CATARINA DE RIBAMAR

Fortaleza - VC

conhecer o concelho de portimão

ALVOR
A descoberta, sobre a colina de Vila Velha, que domina a Ria de Alvor, 
de um povoado neolítico com vestígios de ocupação romana pos-
terior comprova a longa história desta povoação.
Durante o domínio árabe, Alvor foi porto próspero. As muralhas que 
a defendiam foram palco de violentos combates quando o exército 
português, comandado pelo rei D. Sancho I, com a ajuda de cruza-
dos, a conquistou em . Recuperada pelos muçulmanos em , 
só aquando das campanhas de conquista do Algarve, em , vol-
tou ao domínio cristão.
Reconstruídas as muralhas em , promovida a vila por D. Manuel 
I, logo após o falecimento de D. João V, Alvor inseriu-se no período 
de prosperidade dos sécs. XV e XVI. O terramoto de , porém, pro-
vocou grandes estragos e a antiga vila nunca mais recuperou o seu 
esplendor passado, perdendo o estatuto de vila com Marquês de 
Pombal e recuperando-o apenas em . 
Alvor conserva muito do seu encanto de pitoresca vila de pescado-
res nas ruas de casas brancas e no colorido dos barcos que, após um 
dia de pesca, se reúnem à volta da antiga lota. 

IGREJA MATRIZ
Edificação do séc. XVI, reconstruída no séc. XVIII. O pórtico principal 
profusamente lavrado - um dos mais belos do Algarve - e o pórtico 
lateral são em estilo manuelino. Da construção primitiva são, tam-
bém, as colunas que suportam as três naves, bem como o arco triun-
fal do altar-mor e as pias de água benta. Mais tardio, o retábulo de ta-
lha do altar-mor, com uma expressiva imagem do Senhor Jesus em 
tamanho natural (séc. XVIII). Valioso também o painel representando 
o Salvador. A sacristia, anexa à igreja, é um antigo morabito árabe 
adaptado às novas funções.
Azulejos policromos com dois painéis figurativos do séc. XVIII - 
Lavagem dos pés e Cenáculo -, várias imagens e antigas sepulturas 
completam o acervo desta pequena, mas importante, igreja.
Do adro da igreja tem-se um excelente panorama sobre a Ria de 
Alvor, o casario e o mar em redor.

CASTELO
Da fortaleza, restam apenas dois troços da muralha com casas adossadas.

MORABITOS DE SÃO JOÃO E DE SÃO PEDRO
Construções de forma cúbica, com cúpula esférica de influência árabe, 
estas ermidas evocam os morabitos muçulmanos também usados 
como sepulcro de ascetas.

Mourabito de São Pedro - LC

Rua do Comércio - MV

Marina - VC



ALCALAR

NECRÓPOLE NEOLÍTICA DE ALCALAR 
Importante necrópole do Neolítico/Calcolítico (/ a.C.) com 
sepulcros de variada tipologia, desde câmaras megalíticas às de fal-
sa cúpula com nichos laterais. Perto, em Monte Canelas, outra ne-
crópole, existindo também vestígios de ocupação romana.

ABICADA

VILLA ROMANA DE ABICADA 
Estação arqueológica romana situada na confluência de duas ribei-
ras. “Villa” (sécs. I/IV) com várias salas e peristilo, revestidos de mosai-
cos coloridos de formas geométricas e desenhos estilizados.

Durante milénios, fenícios, gregos, cartagineses, romanos, árabes, norman-
dos e cruzados subiram o rio em direção à cidade de Silves para comerciar ou 
para a conquistar. Esse é um percurso que se pode repetir a partir de 
Portimão, num barco alugado. Viagem por entre colinas que convidam a 
uma pausa para repouso à sombra das árvores ou para visitar o ilhéu de 
Nossa Senhora do Rosário, onde ainda se reconhecem as ruínas de uma 
antiga ermida.

ESTUÁRIO DO ARADE

Se praia da Rocha é um nome internacionalmente conhecido, as praias que 
se estendem até Alvor têm encantos próprios que vale a pena conhecer.

O PRAZER DO SOL E DO MAR

Areal encantador ladeado por arribas. Preferido pelas famílias devido à 
tranquilidade, às fantasiosas formações rochosas e à eficácia salutar do seu 
iodo e das argilas das falésias.

Vau

Sucessão de praias minúsculas separadas por rochedos ocres, onde o mar 
escavou túneis que permitem o acesso.

Três Irmãos e Prainha

De um lado o mar. Do outro, o espelho líquido de um vasto estuário que 
penetra terra dentro, separando-os uma larga e extensa duna. É neste quadro 
natural que dezenas de espécies de aves migratórias fazem os seus ninhos, 
que a vida animal prossegue nos sapais e que os pescadores recolhem peixes 
e moluscos com artes tradicionais. Descobrir este encanto quase ignorado do 
Algarve à luz difusa do amanhecer é uma sensação de quietude total, uma 
recordação que fica para sempre. (Possível aluguer de barco em Alvor).

A RIA DE ALVOR

Alcalar - LC

Alvor - MV

Vau - HR

Prainha - HR

MEXILHOEIRA GRANDE
Povoação antiga, tradicionalmente ligada à agricultura e à explora-
ção dos recursos da Ria de Alvor.

IGREJA MATRIZ
Edifício em estilo renascentista (séc. XVI), mas com duas portas 
laterais manuelinas.
Portal principal de grande sobriedade, com frontão triangular. 
Interior de três naves, com colunas de bases e capitéis lavrados. 
Arco triunfal com decoração naturalista e brasão de armas. No 
altar-mor, painel representando a Assunção. Na Capela do Santíssi-
mo, um alto-relevo com a figura do Padre Eterno e um baixo-rele-
vo com São Pedro e São Paulo. Imagens diversas. Alfaias sacras.



Portimão é um dos centros de “big game fishing” do Algarve, oferecendo a oportu-
nidade de capturar combativos espadartes e outros peixes de grande porte.
Vela, windsurf, “parasailing”, esqui aquático e mergulho são desportos 
oferecidos pelas estruturas de apoio das praias.
O golfe tem um dos seus campos consagrados internacionalmente nos 
verdes pinhais da Penina, enquanto outros espalhados em Alvor e no Vau 
ampliam as alternativas dos amantes deste desporto.

“BIG GAME FISHING” E MUITO MAIS

Falar da gastronomia de Portimão é falar da gorda e saborosa sardinha 
assada, que tem o seu templo e os seus sacerdotes nos restaurantes junto à 
doca. Mas nem só da sardinha assada, comida sobre uma fatia de pão, vive a 
boa mesa em Portimão. As sopas de beldroegas e de acelgas, a sopa de feijão 
branco a que não falta o sabor exótico da batata-doce, a sopa de pão com 
tomate, tão ao gosto dos pescadores, e o refrescante arjamolho recomenda-
do para os dias quentes de verão são entradas que dizem muito sobre como 
se come bem em Portimão.
Nos peixes e mariscos a escolha é variada: desde as típicas cataplanas às 
caldeiradas de peixe, das amêijoas à portimonense à feijoada de búzios, feita 
com búzios grandes, feijão vermelho e pimento verde, salsa e louro, para dar 
sabor e perfume.
Arroz de lingueirão, carapaus alimados e choquinhos fritos completam o lado 
pescador da ementa, enquanto as tradições rurais estão presentes nas favas 
com peixe frito, nas papas de milho acompanhadas de enchidos ou marisco 
e nas ervilhas à portimonense.
Doces não faltam. Morgados de figo e de amêndoa, dom-rodrigos, bolas de 
ovo e figos cheios refletem a secular tradição doceira do Algarve do 
casamento do figo com a amêndoa, tendo o ovo e o açúcar como padrinhos. 
Portimão produz, na área da Penina, vinhos tintos e brancos que nos 
recordam a presença quente do Sol nos dias de estio.

O BOM SABOR DA COZINHA

Cestos de vime e cana, chapéus, capachos, esteiras e cabazes em palma e 
esparto, rendas e bordados, trabalhos em cobre, peças em barro úteis ou 
decorativas são alguns dos pequenos tesouros que os artesãos de Portimão 
e do seu concelho continuam a produzir utilizando materiais, motivos e 
técnicas tradicionais.
Coloridos vitrais e peças moldadas e decoradas em porcelana são manifesta-
ções de um novo artesanato, de uma vontade de prosseguir trabalhando
com as mãos para criar o belo.

A ARTE DO POVO
Areal que se estende até atingir o estuário da Ria de Alvor. 
Centro turístico internacional.

Alvor

Doçaria tradicional - MV

Alvor - HR

Sardinha assada  - MV
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