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People who spend their holidays in Lagoa come mostly in 
search of sun and beaches. But visiting Lagoa also means 
being immersed in culture and contemplating monuments. 
There is a side of Lagoa which most people know, with 
beaches and stunning coastline landscapes, quality hotels 
and golf courses, basically the touristic Lagoa. But there is 
another Lagoa, the one that is only known by those who pay 
more attention, the one that we want you to know better.

Covering several places and historical buildings of the 
municipality, the Heritage Routes of Lagoa in the Algarve 
offers you, whether you are a local or a visitor, two distinct 
routes, but that complement each other in the space and 
historical contents. Thus, you can choose doing the tours 
by car, bike or walk within the urban nucleus of Porches, 
Lagoa, Estômbar, Ferragudo and Carvoeiro, among the 
identified places and monuments, enjoying a patrimony of 
many eras.

PT

Quem passa férias em Lagoa vem sobretudo em busca 
de sol e praia. Mas visitar Lagoa é igualmente sinónimo 
de contemplação de património e de vivência cultural. Há 
uma Lagoa que a maior parte conhece, a da orla recortada 
com as suas praias e paisagens costeiras deslumbrantes, 
a da variadíssima oferta hoteleira de qualidade e da prática 
do golfe, no fundo a Lagoa turística. Mas há a outra Lagoa, 
a que só chega a ser descoberta pelos mais atentos, a que 
queremos que fique também conhecer.

Abrangendo vários locais e edifícios históricos do 
concelho, os Percursos do Património da Lagoa do Algarve 
propõe-lhe a si, residente ou visitante, dois percursos 
distintos, mas que se complementam no espaço e nos 
conteúdos históricos. Poderá, assim, percorrer os caminhos 
de carro ou optar por alternativas como a bicicleta e ainda 
deslocar-se a pé dentro dos núcleos urbanos de Porches, 
Lagoa, Estômbar, Ferragudo e Carvoeiro, entre os sítios e 
monumentos identificados, fruindo, sem pressa, de um 
património de várias épocas.



No promontório da Senhora da Rocha, local que foi de culto 
de Visigodos e Muçulmanos, ergueu-se uma fortaleza 
provida de muralha abaluartada poligonal defendida por 
fosso e ponte levadiça. A localização dominante sobre o 
mar, em esporão rochoso hoje bastante erodido, oferecia 
condições excecionais para defender as populações dos 
frequentes ataques de corsários sem ser necessário 
levantar sólidas construções, daí que o terramoto de 1755 
a tenha destruído por completo e poupado apenas a capela 
do séc. XVI. A capela é antecedida de nártex aberto ao 
exterior por arcada tripla assente em colunas com capitéis 
visigóticos (séc. III-IV), sendo a cobertura em telhado de 
duas águas no nártex, e em cúpula oitavada de inspiração 
bizantina no restante corpo. No interior existe um retábulo 
de talha polícroma e dourada e uma escultura de madeira 
de Nossa Senhora e o Menino. Em 1963 este monumento 
foi reconhecido como Imóvel de Interesse Público. 
Trata-se de uma das imagens de marca, não só da freguesia 
de Porches e do concelho de Lagoa, mas de toda a região 
algarvia.

FORTE E CAPELA DE N. SRA. DA ROCHA
FORT AND CHAPEL OF N. SRA. DA ROCHA

Porches, Senhora da Rocha
37°05’45.26’’N-8°23’10.73’’W

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Moderna (séc. XVI) e Idade Contemporânea 
(finais séc. XIX)

Modern Age (16th century) and Contemporary Age
(late 19th century)
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On Senhora da Rocha (Our Lady of the Rock) promontory, 
worship place of Visigoths and Muslims, a fortress with a 
polygonal bastion fort surrounded by a pit and a drawbridge 
was built. Dominant over the sea, on a much-eroded spur, 
it offered exceptional conditions to defend the populations 
from the pirates, with no need for more solid constructions. 
The earthquake of 1755 destroyed the walls, but spared the 
16th-century chapel. The chapel shows narthex opened to 
the exterior through a triple arcade set on columns with 
Visigothic capitals (3rd-4th century), with a gable roof on 
the narthex, and with an octagonal dome of Byzantine 
inspiration in the rest of the structure.  Inside we can see a 
golden and polychrome altarpiece and a wooden sculpture 
of Nossa Senhora e o Menino (Virgin Mary and Christ). In 
1963 this monument was classified as a Public Interest 
Patrimony. It is a landmark not only from the parish of 
Porches and the municipality of Lagoa, but also from all 
the region of the Algarve.



A torre sineira da Igreja de 
N. Sra. da Encarnação, com o seu 
coruchéu que se avista à distância, 
conduz-nos ao local onde no  
séc. XVI existiu um templo 
manuelino do qual só se conservou a  
capela-mor, incorporada no 
edificado atual, remodelado em 
1882. Para essa reforma mais uma 
vez muito contribuiu a destruição 
causada pelo terramoto de 1755. 
Trata-se de uma igreja de boa 
construção, de fachada sóbria, ao 
estilo neoclássico, sobre a qual 
se abre um janelão encimado por 
coroa real. A planta é de uma só 
nave com quatro capelas laterais. 
A capela-mor ostenta abóbada 
de nervuras, com seis mísulas 
rematadas por florão com a cruz 
de Cristo, encontrando-se revestida 
por azulejos do séc. XVIII.

IGREJA MATRIZ DE PORCHES
MAIN CHURCH OF PORCHES

No altar-mor destaca-se o retábulo em talha 
dourada onde figuram imagens do mesmo período.  
Ao caminhar pelas ruelas da povoação poderá contemplar 
alguns exemplares de chaminés algarvias típicas, 
nomeadamente as que subsistem em duas casas térreas 
atrás da igreja e a da Rua da Chaminé, esta última com 
decoração em relevo e inscrição com a data de 1793.  

Porches, Rua da Igreja
37°07’31.49’’N-8°23’55.72’’W

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Moderna (séc. XVI) e Idade Contemporânea 
(séc. XVIII - XIX)

Modern age (16th century) and Contemporary Age
(18th-19th century)
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ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

The bell tower of the Igreja de N. Sra. da Encarnação (Church 
of Our Lady of the Incarnation), with its spire that can be 
seen from a distance, takes us to the place where in the 
16th century there was a Manueline temple, of which only 
the main chapel was preserved, incorporated in the present 
building, remodeled in 1882. Once again, the destruction 
caused by the earthquake of 1755 had a great contribution 
for this renovation. It is a church of a good construction, 
with a sober facade, neoclassical style, on which there is a 
window topped by a royal crown. The plant is a single nave 
with four side chapels. The main chapel shows a ribbed 
vault, with six corbels topped by a florion with the cross of 
Christ, and a tile finish of the 18th century. In the main altar 
stands the retable of gilded carving where figures of the 
same period appear. When walking along the alleys of the 
village you can see some examples of the typical Algarve’s 
chimneys, namely those that exist in two houses behind 
the church and Rua da Chaminé, the latter with embossed 
decoration and inscription dating from 1793. 



Em Porches existem algumas 
das mais belas chaminés 
algarvias. Encantam-nos 
sobretudo pelos traços 
enigmáticos, constituindo 
uma das imagens de marca da 
povoação. É o caso da chaminé 
datada de 1793 e que dá nome 
à rua (Rua da Chaminé), mas a 
que se convencionou chamar  
Ex-líbris da Vila, erguida sobre 
o casario secular como se 
de uma torre de menagem 
em miniatura se tratasse. 
Os relevos dela envolvem 
interrogações na coroação em 
remates de pinhas, no círculo 
de extremidades de báculo, 
na roda de curiosos raios, na 
intrigante figuração humana. 

CHAMINÉS DE PORCHES
CHIMNEYS OF PORCHES

Porches, Rua Padre Gregório Cabrita e Rua da Chaminé
37°07’32.17’’N-8°23’52.68’’W (Rua da Chaminé – ex-líbris) 
37°07’32.64’’N-8°23’54.22’’W (Rua Padre Gregório Cabrita) 
37°07’33.38’’N-8°23’54.38’’W (Restaurante O Leão de Porches)
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Ali bem perto, na Rua Padre Gregório Cabrita, elevam-se 
outras chaminés, provavelmente também do séc. XVIII: 
uma que apresenta quatro faces que se elevam pelas 
frestas rasgadas na vertical, evidenciando na base quatro 
olhais circulares, um em cada face, e outra, que encima 
o edifício do restaurante O Leão de Porches, que ostenta 
um leão coroado com folhas de videira. Estas são as 
mais emblemáticas, mas se reparar nos telhados das 
casas, certamente irá encontrar mais merecedoras da sua 
atenção.

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

In Porches, there are 
some of the most 
beautiful chimneys in 
Algarve. They enchant us 
mainly by the enigmatic 
traces, being one of the 
trade images of the town.  

This is the case of the chimney dating from 1793 and that 
gives name to the street (Rua da Chaminé), but the one 
that was called Ex-libris of the Village, built on the secular 
house as if it was a miniature tower. Its reliefs involve some 
mystery in the top crowning with pinecone shapes, on the 
circle of crosier edges, on the wheel of curious rays, in 
intriguing human figuration. On Rua Padre Gregório Cabrita 
there are others, probably also from the 18th century: one 
that presents four sides that rise by the cracks torn in the 
vertical, showing in the base four circular eyebolts, one 
in each side, and another, on top of the building of the 
restaurant O Leão de Porches, which shows a lion crowned 
with vine leaves. These are the most emblematic, but if you 
notice the roofs of the houses, you will surely find others 
worthy of your attention.

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Contemporânea (séc. XVIII-XX)

Contemporary Age (18th-20th century)



OLARIA DE PORCHES - OLARIA PEQUENA
PORCHES POTTERY - THE LITTLE POTTERY

Porches, EN125
37°07’37.44’’N-8°24’09.50’’W (Olaria Pequena) 
37°07’34.09’’N-8°24’25.72’’W (Casa Algarve) 
37°07’35.07’’N-8°24’39.08’’W (Porches Pottery) 
37°07’37.42’’N-8°24’44.31’’W (Casa Grade)
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É antiga a tradição oleira de Porches. Na envolvente de 
Lagoa sempre abundou o barro, sendo o sítio de “Barros 
Brancos” um dos locais mais procurados para a sua 
extração. Mas, apesar de não se saber com exatidão a 
quando remonta, pelo menos desde o último quartel do 
séc. XVIII que a regulamentação e taxação da atividade 
deixa antever a sua importância a par da cortiça. Nos anos 
20 do século passado Lagoa tornava-se o grande centro 
oleiro da região algarvia. Em 1933, quando o emblemático 
oleiro Fernando Rodrigues nasceu, a indústria oleira 
estava na sua plenitude, e na década seguinte, o mestre 
Gregório, seu pai, era possuidor de uma das mais 
movimentadas oficinas de Lagoa. Nas feiras e mercados 
tem-se vindo a deixar de comercializar utensílios de barro. 
Restam agora os trabalhos de alguns e artistas e artífices 
que podem ser vistos e adquiridos em oficinas próprias e 
estabelecimentos de venda ao longo da EN125, como a 
Olaria Pequena, a Olaria Algarve, a Casa Grade ou a Casa 
Algarve, entre outros, e o fomento que a Escola de Artes de 
Lagoa tem vindo a promover.

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

The pottery tradition of Porches is quite old. In the 
surroundings of Lagoa, clay has always been abundant, 
and the “Barros Brancos” site is one of the most sought 
for its extraction. But, although we do not know exactly 
when it dates back, at least since the last quarter of the 
18th century, that the regulation and taxation of the activity 
allowed us to foresee its importance along with cork. In 
the 1920s, Lagoa became the great pottery centre in the 
Algarve. In 1933, when the emblematic potter Fernando 
Rodrigues was born, the pottery industry was at its fullest, 
and in the following decade, the master Gregório, his father, 
owned one of the busiest workshops in Lagoa. In fairs and 
markets, clay utensils have been hardly put on sale. Now 
there is only the work of some artists and craftsmen who 
can be seen and acquired in their own workshops and sale 
outlets along the EN125, such as Olaria Pequena, Olaria 
Algarve, Casa Grade, or Casa Algarve, among others, and 
the stimulation the School of Arts of Lagoa has been 
promoting.

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Contemporânea (séc. XX)

Contemporary Age (20th century)



OLARIA DE PORCHES - OLARIA ALGARVE
PORCHES POTTERY - ALGARVE POTTERY

Porches, EN125
37°07’37.44’’N-8°24’09.50’’W (Olaria Pequena) 
37°07’34.09’’N-8°24’25.72’’W (Casa Algarve) 
37°07’35.07’’N-8°24’39.08’’W (Porches Pottery) 
37°07’37.42’’N-8°24’44.31’’W (Casa Grade)
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É antiga a tradição oleira de Porches. Na envolvente de 
Lagoa sempre abundou o barro, sendo o sítio de “Barros 
Brancos” um dos locais mais procurados para a sua 
extração. Mas, apesar de não se saber com exatidão a 
quando remonta, pelo menos desde o último quartel do 
séc. XVIII que a regulamentação e taxação da atividade 
deixa antever a sua importância a par da cortiça. Nos anos 
20 do século passado Lagoa tornava-se o grande centro 
oleiro da região algarvia. Em 1933, quando o emblemático 
oleiro Fernando Rodrigues nasceu, a indústria oleira 
estava na sua plenitude, e na década seguinte, o mestre 
Gregório, seu pai, era possuidor de uma das mais 
movimentadas oficinas de Lagoa. Nas feiras e mercados 
tem-se vindo a deixar de comercializar utensílios de barro. 
Restam agora os trabalhos de alguns e artistas e artífices 
que podem ser vistos e adquiridos em oficinas próprias e 
estabelecimentos de venda ao longo da EN125, como a 
Olaria Pequena, a Olaria Algarve, a Casa Grade ou a Casa 
Algarve, entre outros, e o fomento que a Escola de Artes de 
Lagoa tem vindo a promover.

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Contemporânea (séc. XX)

Contemporary Age (20th century)

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

The pottery tradition of Porches is quite old. In the 
surroundings of Lagoa, clay has always been abundant, 
and the “Barros Brancos” site is one of the most sought 
for its extraction. But, although we do not know exactly 
when it dates back, at least since the last quarter of the 
18th century, that the regulation and taxation of the activity 
allowed us to foresee its importance along with cork. In 
the 1920s, Lagoa became the great pottery centre in the 
Algarve. In 1933, when the emblematic potter Fernando 
Rodrigues was born, the pottery industry was at its fullest, 
and in the following decade, the master Gregório, his father, 
owned one of the busiest workshops in Lagoa. In fairs and 
markets, clay utensils have been hardly put on sale. Now 
there is only the work of some artists and craftsmen who 
can be seen and acquired in their own workshops and sale 
outlets along the EN125, such as Olaria Pequena, Olaria 
Algarve, Casa Grade, or Casa Algarve, among others, and 
the stimulation the School of Arts of Lagoa has been 
promoting.



ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
TOWN HALL

Lagoa, Rua da Liberdade
37°08’05.91’’N-8°27’20.82’’W

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Moderna (séc. XIV), Idade Contemporânea 
(finais séc. XX)

Modern Age (14th century), Contemporary Age
(late 20th century)
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O edifício dos Antigos Paços do Concelho foi o primeiro 
construído com o propósito de sede de um concelho que 
já o era há quase um século, desde 1773. Aproveitou a  
pré-existente Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, 
adquirida pela Câmara Municipal em 1859 e cuja origem 
poderá remontar ao séc. XIV, ao tempo em que se 
peregrinava até ao local onde havia uma cruz. Em 1683 a 
ermida já existia, já que o Bispo do Algarve, Dom Joseph 
de Figueiredo, veio ali em visita pastoral cerca de 100 anos 
antes de esta ter sido vendida e profanada. Até à década de 
1970 ainda eram visíveis os traços da torre sineira, mas aos 
dias de hoje chegaram apenas elementos arquitetónicos 
do interior, como a abóbada ornada com motivos florais. 
Resta ainda o topónimo da rua a nascente do edificado, 
e as memórias paralelas, durante algum tempo, à das 
funções de sede municipal, como as da adaptação a 
estabelecimento prisional patenteadas nos gradeamentos 
das janelas. Ei-lo perante o edifício que primitivamente 
foi ermida, depois cadeia e Câmara Municipal. Para que 
outros fins está reservado.

The building of the Old Town Hall was the first being 
built for the headquarter of a parish that was it already 
for almost a century, since 1773. It took advantage of 
the pre-existing Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz 
(Hermitage of Our Lady of Foot of the Cross), acquired in 
1859 and whose origin may date from the 14th century, 
to the time of pilgrimage to the place where there was a 
cross. In 1683 the hermitage already existed, since the 
Bishop of Algarve, Dom Joseph de Figueiredo, went there 
on pastoral visit about 100 years before it was sold and 
desecrated. Until the 1970s the features of the bell tower 
were still visible, but to this day only architectural elements 
of the interior remain, such as the ornate vault with floral 
motifs. There remains the toponym of the street to the east 
of the building, and the parallel memories, for some time, 
to the functions of municipal headquarters, such as those 
of adaptation to a prison establishment patented in the 
windows railing. It is standing before the building that was 
originally a hermitage, then a prison and a town hall.

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos



ARQUIVO MUNICIPAL
MUNICIPAL ARCHIVES

Lado a lado com o edifício da Biblioteca Municipal, o 
edifício que alberga o Arquivo Municipal de Lagoa começou 
a ser construído em 1887, servindo durante meio século, 
como depósito de água para colmatar a necessidade de 
abastecimento da vila, particularmente no período do estio, 
e de canalizar as águas do Poço Partido para limpeza das 
bancadas do mercado em construção. Após longo período 
de inatividade foi reconvertido em Biblioteca Municipal, 
entre 1983 e 1997. Em 1999, a Câmara Municipal promoveu 
a sua adaptação a arquivo, tendo este sido inaugurado a 6 
de setembro de 2002. 

Lagoa, Largo dos Combatentes da Grande Guerra
37°08’08.48’’N-8°27’16.63’’W

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Contemporânea (finais séc. XIX-XXI)

Contemporary Age (late 19th century – 21st century)
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A documentação que inicialmente 
foi depositada no Arquivo esteve 
cerca de duas décadas depositadas 
nas salas do Convento S. José, 
sendo que a documentação 
que o Arquivo integra, para 
além da documentação que se 
foi “acumulando” da Câmara 
Municipal, inclui um acervo 
bastante significativo e valioso. 
Na sua fachada seccionada em 
quatro destacam-se os arcos 
de volta perfeita separados por 
pilastras e a platibanda com os 
balaústres, encimada por uma 
estátua feminina ao centro. Lá 
dentro há toda uma história por 
descobrir da cidade que já foi vila e 
do seu território concelhio.

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

Right next to the building of the Municipal Library is the 
Lagoa Municipal Archive; construction work on the building 
in which it is housed today started in 1887, and for half a 
century it functioned as a water tank to meet the town’s 
needs, especially during the summer, and to channel water 
from Poço Partido for cleaning the stall counters at the 
market that was under construction. After a long period of 
disuse, it was converted into the Municipal Library, which 
operated there from 1983 to 1997. In 1999, the Municipal 
Council had it turned into the archive, which was opened on 
6th September 2002. The documentation that was initially 
deposited in the Archive had been stored for two decades 
in the rooms of the Convent of S. José; the documents held 
by the Archive include, in addition to documentation of the 
Municipal Council that had been accumulated, a significant 
and valuable collection (documentation from the Municipal 
Administration, from local companies and associations, 
religious organisations and other administrative bodies at 
district level, as well as from different family collections). 
The main features of its façade, which is divided into 
four sections, are the semi-circular arches separated by 
pilasters and the balustrade parapet surmounted in the 
middle by a statue of a woman. Inside, there is a whole 
history waiting to be discovered of the city that was once a 
town, and of the land that makes up the municipality.



PAIXÃO DE CRISTO
PASSION OF CHRIST

Dispersas na malha urbana 
antiga da cidade de Lagoa, as 
três capelas ou oratórios da 
Paixão de Cristo representam 
alguns dos passos da Via 
Sacra. No interior dos oratórios 
pode-se observar painéis 
de azulejos polícromos que 
representam o trajeto da vida 
de Jesus, da condenação 
à morte por crucifixão ao 
sepultamento, numa expressão 
de religiosidade e devoção 
da população local. Os 
frontispícios em relevo são 
de alvenaria decorada com 
bastantes similitudes entre 
os sobreviventes das ruas 
Coronel João Bernardo e Luís 
de Camões e do largo Dr. Guerra 
Júdice. Um quarto passo 
encontrava-se no largo Alves 
Roçadas, mas dele mais nada 
se sabe. São peças típicas da 
arquitetura local, imbuídas de 
simplicidade, mas igualmente 
ímpares, o que os torna pontos 
de passagem obrigatória em 
diversas festividades, por 
exemplo na procissão de  
N. Sra. da Luz. Ao todo os 
passos da paixão são 14, mas 
não se sabe quantos existiram 
em Lagoa e de quando data a 
sua construção. O terramoto 
de 1755 ou o crescimento da 
cidade podem estar na origem 
do seu desaparecimento. 

Lagoa, Centro histórico
37°08’06.12’’N-8°27’07.44’’W – Passo 1 Rua Coronel João 
Bernardo 
37°08’03.17’’N-8°27’12.03’’W – Passo 2 Largo Dr. Guerra Júdice 
37°08’03.17’’N-8°27’12.03’’W – Passo 3 Rua Luís de Camões

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY

Idade Contemporânea (séc. XIX?)

Contemporary Age (19th century?)
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ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

Scattered in the old part of Lagoa, the three chapels of 
Paixão de Cristo (Passion of Christ) represent some of the 
steps on the Way of the Cross. Inside the oratories you can 
see panels of polychrome tiles that represent the path of 
the life of Jesus, from the death sentence by crucifixion 
to his burial, in an expression of religion and devotion of 
the local population. The embossed frontispieces are 
of masonry decorated with many similarities between 
those remaining in the streets Coronel João Bernardo 
and Luís de Camões and the square Dr. Guerra Júdice.  

A fourth step was in the square 
Alves Roçadas, but there is 
no other information about 
it. They are typical pieces of 
local architecture, imbued with 
simplicity but equally unique, 
making them mandatory points 
of passage in the procession 
of N. Sra. da Luz (Our Lady of 
Light). There is a total of 14 
steps of the passion, but it is 
not known how many existed 
in Lagoa and the dates of their 
construction. The earthquake of 
1755 or urban growth may be at 
the root of its disappearance.



MERCADO MUNICIPAL
MUNICIPAL MARKET

Na história do Mercado 
Municipal, um dos mais 
antigos do Algarve, 22 de 
Março de 1879 consta como 
data da primeira diligência 
para configuração de 
um espaço salubre 
para venda de produtos 
alimentares em simultâneo, 
particularmente peixe, 
carne e hortaliças oriundos 
das redondezas. Este viria 
a ser construído entre 1894 
e 1895 e regulamentado 
ao nível das condições de 
venda, horário e preçários, 
no ano seguinte. Em Lagoa, 
é seguramente a construção 
mais representativa da 
arquitetura do ferro, típica 
dos finais do séc. XIX, e um 
dos mais emblemáticos 
edifícios. Na fachada, 
dividida por três pilastras, 
destaca-se uma sineta 
utilizada para anunciar a 
chegada de peixe fresco, 
cujo toque era por todos 
reconhecido e ainda hoje 
lembrado. 

Lagoa, Praça da República
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No interior foram tendo 
lugar as necessárias 
obras de conservação 
e melhoramento 
até ser pensada a 
deslocalização para a 
parte nova da cidade. 
Contudo, a autarquia, 
respeitando a história e 
a vontade da população, 
manteve o mercado na 
sua primitiva casa. É 
casa da tradição e um 
verdadeiro centro de 
convívio para o povo 
lagoense. 

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
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In the history of the Municipal Market, 
one of the oldest in the Algarve, 
March 22nd, 1879, was the day of the 
first diligence to the configuration 
of a space to sell food products, 
namely fish, meat, and vegetables 
from the neighbourhood. It was 
built between 1894 and 1895 and 
regulated according to the sales, 
timetable, and price conditions in the 
following year. In Lagoa, this is the 
most representative construction of 
the iron architecture, typical of the 
late 19th century and one of the most 
emblematic buildings. In the facade, 
there is a bell used to announce the 
arrival of fresh fish, whose sound 
was known by everybody and it is 
still remembered today. In the interior, 
there were some renovation work until 
the decision of relocating it to the 
new part of the town. However, the 
autarchy decided to keep the market 
in its first home, thus respecting the 
history and the people’s wish. It is a 
place of tradition and a leisure centre 
for the people of Lagoa.



IGREJA DA MISERICÓRDIA DE LAGOA
MERCY CHURCH OF LAGOA

Edificada no século XVI, a Igreja da Santa Casa da 
Misericórdia de Lagoa, ou de Nossa Senhora da Visitação, 
encontra-se implantada no coração da malha urbana da 
cidade. A frontaria, reconstruída após os parcos estragos 
provocados pelo terramoto de 1755, exibe um frontão 
recortado, enquadrado por dois volumosos pináculos, com 
escudo encimado por coroa real em relevo ao centro, que 
substituiu o anterior, mais ornamentado. O seu interior, de 
planta retangular e cobertura em madeira e telhas, no lugar 
da primitiva abóboda, é decorado por painéis de azulejos 
do séc. XVII e um friso de açafates floridos enquadrados 
por folhagem barroca. Na capela-mor pode-se observar 
um primoroso retábulo em talha dourada, obra dos finais 
do séc. XVII, onde se enquadra uma belíssima pintura da 
Visitação, da autoria de Pedro Girão de finais do séc. XX.  
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Built in the 16th century, Igreja da Santa Casa da Misericórdia 
de Lagoa (Mercy Church of Lagoa), or Nossa Senhora 
da Visitação (Our Lady of the Visitation), is in the urban 
centre of the city. The frontage, rebuilt after the damages 
of the earthquake of 1755, presents a cut-away pediment 
framed with two large pinnacles and a shield with an 
embossed royal crown in the centre, which has replaced 
the former, which was more ornamented. The interior, with 
a rectangular plant and covered in wood and tile, replacing 
the primitive dome, is decorated with ceramic tiles from 
the 17th century and a frieze of colourful açafates framed 
by baroque foliage. The main chapel has an altarpiece 
in gilded wood from the late 17th century, where there is 
a beautiful painting of Visitação, from Pedro Girão, from 
the late 20th century. Worthy of note is the painting of the 
Senhor Crucificado (Crucified Lord) and the paintings of 
the 18th century, gathered in niches painted in red, of e São 
João Baptista e de Santa Isabel (Saint John the Baptist 
and Saint Elizabeth, Queen of Portugal). Among the most 
curious aspects connected to this Church is the existence 
of an old alleyway, the primitive shelter or the hospital and 
the sisterhood cemetery.

De destacar uma imagem do 
Senhor Cruxificado e ainda 
as imagens do séc. XVIII, 
colocadas em nichos pintados 
a vermelho, de São João Batista 
e de Santa Isabel, Rainha de 
Portugal. De referir, entre os 
aspetos mais curiosos ligados 
à Misericórdia, a existência 
de uma antiga azinhaga, o 
primitivo albergue ou hospital e 
o cemitério da irmandade.



CONVENTO DE S.JOSÉ
CONVENT OF S.JOSÉ

O Convento de São José é um edifício sóbrio marcado 
pelo estilo rural da primeira metade do séc. XVIII. Foi 
construído com o propósito de servir o recolhimento de 
mulheres e o acolhimento de crianças, tendo funcionado 
durante cerca de um século sob orientação de uma ordem 
religiosa de freiras mendicantes. É dessa época a roda 
dos expostos, a qual pode ser vista à entrada. Após a 
extinção das ordens religiosas, em 1834, o edifício foi 
adaptado a colégio de educação de meninas e orientado 
por um grupo de religiosas dominicanas, tendo funcionado 
até à instauração da República. Em finais da década de 
80 do séc. XX a autarquia levou a cabo a recuperação e 
adaptação do edificado para, a partir de 1993, passar a ser 
um dos polos da atividade cultural de Lagoa. Os elementos 
emblemáticos são a torre mirante, de janelas de rótula, a 
capela, cujo altar ostenta uma imagem de São José, o 
claustro, em cujo centro ainda subsiste uma cisterna 
com boca octogonal, ou o menir proveniente de um sítio 
arqueológico da zona de Porches e datado de entre 5000 a 
4000 anos antes de Cristo. 

Lagoa, Rua Joaquim Eugénio Júdice
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The Convento de São José (Convent of Saint Joseph) is a 
sober building with a rural style from the first half of the 
18th century. It was built to shelter women and children and 
it worked for a century directed by an order of mendicant 
nuns. At the entrance, there is a foundling wheel from the 
18th century. After the extinction of the religious orders, 
the building became a girl’s college under the direction of 
a group of Dominican nuns until the establishment of the 
Republic. In the late 1980s, the autarchy recovered and 
adapted it to become one of the cultural places of Lagoa, 
since 1993. The most emblematic elements are the tower, 
the shutters, the chapel with the picture of São José (Saint 
Joseph) at the altar, the cloister with the tank in the middle 
or the menhir from an archeological site in the area of 
Porches, dating from 5000 or 4000 BC.



IGREJA MATRIZ DE LAGOA
MAIN CHURCH OF LAGOA

Dedicada a Nossa Senhora da Luz, a Igreja Matriz de 
Lagoa remonta a meados do séc. XVI, porém são escassos 
os vestígios da primitiva construção manuelina dada a 
destruição provocada pelo terramoto de 1755. Um dos 
elementos que subsiste é o portal lateral, de acesso à torre 
sineira, com o seu arco de volta inteira com colunetas 
encimadas por capitéis. A reconstrução da igreja, 
iniciada pouco depois, reflete influências neoclássicas 
na imponente fachada com vãos encimados por frontões 
triangulares constituída nos inícios do séc. XIX. Já a 
atarracada torre sineira remete para o barroco. Entre 
o diversificado património artístico-religioso realça-se 
o magnífico retábulo em talha dourada e polícroma da 
Capela-mor e onde figuram imagens de São Sebastião 
e Nossa Senhora da Luz, a última atribuída ao escultor 
Machado de Castro. Dignos de referência são ainda os 
relicários e imagens do séc. XVIII, como a do menino 
deitado numa cama de madeira ao gosto rocaille, ou alfaias 
litúrgicas como a naveta (vaso) de prata ou o arcaz (móvel) 
em madeira do Brasil. 

Lagoa, Largo dos Combatentes da Grande Guerra
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Dedicated to Nossa Senhora da Luz (Our Lady of Light), 
this Main Church of Lagoa dates from the mid 16th century, 
although there aren’t many traces of its first Manueline 
construction due to the destruction caused by the earthquake 
in 1755. One of the lasting elements is the side portal, 
which leads to the bell tower, with its round arch and small 
columns with capitals. The church reconstruction, initiated 
not long after, reflects a neoclassical influence present in 
the façade of triangular pediments built in the beginning of 
the 19th century, but its bell tower has a baroque influence. 
Among the diverse religious and artistic patrimony. 

We highlight the 
magnificent polychrome 
and gilded wood retable 
of the main Chapel, with 
images of São Sebastião 
e Nossa Senhora da Luz 
(Saint Sebastian and Our 
Lady of Light), the latter 
from the sculptor Machado 
de Castro. Also worthy 
of note are the relics and 
images of the 18th century, 
like the one of Jesus lying 
on a wooden bed in a 
rococo style or the incense 
silver boat (vase) and the 
wooden chest from Brazil.



PALACETE COR-DE-ROSA
PINK PALACE

Adquirido pela Câmara Municipal 
de Lagoa em 1935, o Palacete 
Cor-de-Rosa, anteriormente 
designado por Palácio da 
Independência, é um edifício que, 
apesar das várias remodelações 
sofridas, essencialmente no seu 
interior, assume uma tendência 
arquitetónica neoclássica. 
Características como o 
embasamento em pedra e o avanço 
do volume central conferem 
dinâmica e dignidade ao plano 
marginal da fachada. De salientar 
a riqueza formal das vergas das 
janelas em cantaria de lioz, com 
arcos abatidos nos volumes laterais 
e pilastras laterais com capitel. Na 
sequência de outras construções 
e recuperação de imóveis para o 
património municipal, a autarquia 
mandou construir o novo edifício 
sede ao lado. O palacete alberga 
atualmente os serviços municipais 
da área financeira.

Lagoa, Largo Miguel Bombarda
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The Pink Palace, formerly named Independence Palace, 
belongs to the City Hall of Lagoa since 1935, and, despite 
all the renovations it has had, it shows a neoclassical 
architecture, mainly in its interior. Features like the stone 
foundation and central volume bring some dynamic and 
dignity to the waterfront façade. Note the formal richness 
of the windows lintel in lioz, with segmental arches on 
the lateral volumes and side pilasters with capital. In 
the sequence of the construction of the new autarchy’s 
headquarter building, the palace currently houses the 
financial department of the municipal services.



HOSPITAL DA MISERICÓRDIA
MERCY HOSPITAL

O Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia de Lagoa nasce ao 
jeito de pequeno albergue contíguo 
à Casa do Despacho, por sua vez 
anexa à igreja. Durante centenas 
de anos distribuiu assistência e 
caridade aos mais necessitados. 
Até 1854 o edifício manteve a sua 
modesta traça, mas em 1862, o 
então Provedor da Santa Casa 
propôs que se fizesse dele um 
edifício alto, bem proporcionado e 
espaçoso. Joaquim António Pinto, 
irmão e tesoureiro da mesma 
instituição, esteve por detrás do 
projeto de melhoramento, notável 
para a época. O novo edifício, 
inaugurado em 1867, satisfazia 
assim as necessidades do povo. 
Foi esse o visado por D.  Carlos 
e D. Amélia na sua Visita Real ao 
Algarve, em 1897. Mas este segundo 
hospital viria a ser destruído por um 
devastador incêndio, deflagrado a 
28 de abril de 1900. 
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Quando se pensou reativá-lo houve unanimidade em não o 
fazer no edifício incendiado, por ser aquele um local pouco 
higiénico, junto à praça do peixe. Foi a 17 de abril de 1910, 
junto à saída sul da vila, que se procedeu à inauguração 
do terceiro e mais moderno hospital, aquele que hoje é 
reconhecido como tal.
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The first Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lagoa  
(Mercy Hospital of Lagoa) started as a hostel contiguous 
to the Casa do Despacho, which was next to the church. 
For hundreds of years it gave assistance and charity to the 
ones in need. Until 1854 the building kept its modest trace, 
but in 1862, the Director of Santa Casa suggested creating 
a higher and more spacious building. Joaquim António 
Pinto, brother and treasurer of this institution, was in 
charge of the renovation project, which was remarkable for 
that time. The new building, inaugurated in 1867, satisfied 
all the people’s needs. It was endorsed by D. Carlos and  
D. Amélia in their Royal Visit to the Algarve, in 1897, but 
this second hospital was destroyed by a fire on 28th April 
1900. With the thought of building the hospital again, 
nobody wanted to do it in the burnt place, as it was not 
much sanitary for being next to the fish market. 

On 17th April 1910, near the 
south exit of the village, 
the third and more modern 
hospital, the one that is known 
today, was inaugurated.



ÚNICA - ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE
ÚNICA - WINE CELLAR

 É comum ouvir-se dizer, que Lagoa foi, em tempos que 
vêm de muito longe, conhecida por «cuba do Algarve», tal 
era a abundancia de uva. A Adega Cooperativa de Lagoa 
foi uma iniciativa do Grémio da Lavoura e com o apoio 
da Junta Nacional do Vinho. Formada por agremiação de 
agricultores locais em 1944 e oficialmente declarada a 
20 de Dezembro de 1951, foi a primeira do país onde se 
formularam os processos legais e os procedimentos que 
estiveram na base da criação e funcionamento das muitas 
que se lhe seguiram. Apesar da sua importância vital para 
a riqueza do concelho, e juntamente com a importância do 
vinho e da vinha, quase foi relegada para o esquecimento. 
Em 2008, com o intuito de potenciar o melhor dos vinhos 
algarvios e manter viva a tradição vinícola da região, a 
cooperativa de Lagoa funde-se com a de Lagos na Única 
– Adega Cooperativa do Algarve, tornando-se num dos 
marcos definidores da economia do concelho e da região. 
Esta fortaleza de betão, debruçada para a EN125, é no 
mínimo candidata a ex-libris do concelho e da região que 
serviu.

Lagoa, EN125
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Lagoa was once known as the “Algarve’s vat”, due to the 
abundance of grapes. The Winery Cooperative of Lagoa was 
an initiative of the Farming Association with the support of 
the National Wine Board. Formed by association of local 
farmers in 1944, and officially declared on 20th December 
1951, it was the first winery in the country where the legal 
procedures that were the starting point for many other 
wineries took place. Although it was of vital importance to 
the municipality, it was almost forgotten. In 2008, with the 
aim to boost Algarve’s wines and keep the winery tradition 
alive, Lagoa’s winery merges with the one in Lagos and 
together they create Única – Winery Cooperative of Algarve, 
becoming of great importance to the municipality and 
the region. This concrete fortress is at least candidate to  
ex-libris of the municipality and region that has served.



SOLAR GAIVÃO
HOUSE OF GAIVÕES FAMILY

Lagoa, EN125
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Casa de dois pisos, com origem no século XVII e 
grandemente remodelada no séc. XVIII, conforme nos 
atesta a inscrição cravada (ao contrário) na cantaria de 
uma janela do edifício (1729), sofrendo, ainda, no seculo XIX 
obras de ampliação. Ainda na mesma centúria, no decurso 
da guerra civil portuguesa entre liberais e miguelistas, 
a casa sofre um assalto pelo  célebre guerrilheiro José 
Joaquim de Sousa Reis, de alcunha Remexido, defensor 
da causa miguelista e mentor de vários ataques às 
localidades cujas defesas militares o próprio conhecia ao 
pormenor, nomeadamente Estombar, de onde era natural. 
Exteriormente a casa apresenta janelas e porta 
com cantaria da região de arestas chanfradas e 
telhado de quatro águas, coberto de telha de canudo 
e beiral revirado, evocando a inspiração oriental. 
O solar é propriedade da família Gaivão há cerca de 
6 gerações, família distinta que desdobra os seus 
pergaminhos pela região e com lugar destacado na 
“galeria” das famílias ilustres deste concelho, que pelos 
seus méritos e serviços prestados à sua terra e ao seu 
país, souberam ser dignos de consideração, respeito e 
estima de todos os seus conterrâneos.
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A two-storey house dating from the 17th century and 
extensively remodelled in the 18th century, as evidenced 
by an inscription carved (upside down) in the stonework 
of a window in the building (1729); it also underwent 
work to extend it in the 19th century. In the same century, 
during the Portuguese civil war between the Liberals and 
the Miguelists, the house was attacked by the celebrated 
guerrilla José Joaquim de Sousa Reis, known as Remexido, 
who supported the Miguelist cause and was the leader of 
a number of attacks on villages whose military defence he 
knew in detail, in particular Estômbar, where he was born. 
On the outside, the house has windows and doors 
made of regional stone with bevelled edges, and 
a hip roof, covered with semi-cylindrical “canudo” 
tiles and with upturned eaves, oriental in inspiration. 
The manor house has been owned by the Gaivão family 
for some six generations, an eminent family whose history 
extends across the region and which occupies a prominent 
place in the gallery of illustrious families of the municipality; 
through their qualities and the services rendered to their 
region and their country, they were worthy of the highest 
consideration, respect and esteem from their compatriots.



IGREJA DE S.TIAGO
CHURCH OF S.TIAGO

Estômbar, Largo da Igreja
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A Igreja de S. Tiago de Estômbar, um dos mais notáveis 
exemplos da arquitetura religiosa do Algarve, foi construída 
em meados do séc. XVI no local onde terá existido uma 
antiga ermida dedicada a Santa Ana. Tal como outras 
igrejas da região, apresenta uma confluência de vários 
estilos, em virtude das profundas remodelações a que foi 
sujeita após o terramoto de 1755. Ostenta, na fachada 
principal, ladeada por duas torres simétricas, um riquíssimo 
pórtico manuelino decorado com motivos vegetalistas e 
encimado pelo símbolo de São Tiago (vieira), enquanto 
nas laterais, dois outros pórticos: um de verga simples e 
outro de verga quebrada. No interior, junto ao pórtico de 
entrada, evidencia duas colunas manuelinas profusamente 
esculpidas com figuras de todas das classes sociais e um 
desfile de músicos. 

A Capela-mor guarda um retábulo de talha dourada onde 
se identificam São Tiago e São José, e as capelas de 
cabeceira uma primorosa cenografia barroca em talha e 
azulejaria. É o único Monumento Nacional no concelho 
de Lagoa, tendo sido assim classificado em 1984. 
Destaca-se também a presença de uma estela funerária 
Templária presente junto à escadaria de acesso ao 
pórtico de entrada. A mesma testemunha a presença de 
Templários nesta zona, sobretudo durante a primeira 
tentativa de conquista de Silves como é narrado na “crónica 
do cruzado anónimo” onde é profusamente explanado este 
tema. Sendo que a Igreja tem como orago o Padroeiro da 
Ordem de Sant’Iago da Espada é inusitada a presença de 
Templários neste território.
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The Igreja de S. Tiago 
(Church of Saint 
James) of Estômbar, 
one of the most 
remarkable religious 
buildings in the 
Algarve, was built in 
the mid-16th century, in 
the same place where 
there once was an old 
hermitage dedicated 
to Saint Anne.  

Like other churches in the area, it has a mixture of styles 
due to the several renovations after the earthquake of 
1755. The façade with two symmetrical towers on the 
sides, shows a rich Manueline portico decorated with 
vegetable motifs and the symbol of Saint James (scallop), 
and on the sides two other porticos: one with simple 
lintel and another with broken lintel. In the interior, at the 
entrance there are two Manueline columns sculpted with 
figures of different social classes and some musicians. 
The retable of the main Chapel, where we can see Saint 
James and Saint Joseph, shows gilded wood. The side 
chapels also display a great scenography in baroque tiles. 
Also worthy of note is a funerary stela, which stands next 
to the stairway leading to the entrance portico. The stela 
bears witness to the presence of the Templars in this 
area, especially during the first attempt to conquer Silves, 
as is recounted in the “crónica do cruzado anónimo” 
(“anonymous crusader’s chronicle”), which discusses this 
topic in depth. Since the Church’s oracle is the Patron Saint 
of the Order of Saint James of the Sword, the presence of 
Templars in this territory is very unusual. In 1984, it was 
classified as a National Monument and it is the only one in 
the council of Lagoa.



IGREJA DA MISERICÓRDIA DE ESTÔMBAR
MERCY CHURCH OF ESTÔMBAR

Estômbar, Rua da Misericórdia
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A Igreja da Misericórdia de Estômbar é uma das 
misericórdias mais antigas do país, embora não seja 
reconhecida uma data exata sobre a sua fundação, não 
deixa de ser elucidativa a inscrição, cravada na verga da 
porta de acesso à sacristia onde se lê:

“ ESTE ESPITAL MANDOU FAZER DIº PINCHO/ESCUDEIRO 
DE LOPO FRZ GAGO MÕR EM ESTE/LUGAR DESTOMBAR 
A 18 DE ABRIL DE 1531”.

Neste local funcionou o hospital mandado edificar pelo 
Escudeiro Diogo Pincho conforme inscrição referenciada. 
A fachada deste templo, encimada por frontão triangular 
e pinaculado, conserva porta quinhentista, sob óculo e 
escudo com coroa real e campanário do sec. XVIII (1754). 
Apresenta nave única coberta por abóbada de berço. Tanto 
o arco triunfal como a capela-mor oferecem pinturas da 
mesma centúria (1767), sendo o retábulo do altar em talha 
dourada. Tem um crucifixo de madeira com o “resplendor da 
glória” e duas imagens de “roca” representando N. Sra. da 
Soledade e S. João Evangelista, possivelmente originárias 
da segunda metade do Seculo XVII. De salientar ainda a 
existência da imagem do Sr. Morto que se encontra sob o 
altar. As insígnias da Santa Casa encontram-se expostas 
na igreja tal como as varas do mando (9), todas do sec. 
XVII.
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The Igreja da Misericórdia 
de Estômbar (Estômbar 
Misericórdia Church) is one of the 
oldest Misericórdia charitable 
institutions in the country, and, 
although it is not known exactly 
when it was founded, some 
information is provided by the 
inscription carved on the lintel 
of the doorway to the sacristy, 
which says: 

“ ESTE ESPITAL MANDOU FAZER DIº PINCHO/ESCUDEIRO 
DE LOPO FRZ GAGO MÕR EM ESTE/LUGAR DESTOMBAR 
A 18 DE ABRIL DE 1531”. 

It was on this site that the hospital commissioned by 
Squire Diogo Pincho was built, according to this inscription. 
The façade of the church is surmounted by a triangular 
pediment with pinnacles, and it has a 16th century door 
under the ocular window and a coat of arms with the royal 
crown, and an 18th century bell-gable (1754). The church 
has a single nave covered by a barrel vault. Both the 
triumphal arch and the chancel contain paintings from the 
same century (1767), and it has a gilt carved altarpiece. 
It contains a wooden crucifix with the “brightness of his 
glory” and two “imagens de roca” (statues on a wooden 
frame) representing Our Lady of Solitude and St. John the 
Evangelist, possibly dating from the second half of the 17th 
century. Another notable feature is the statue of the dead 
Christ located under the altar. The insignias of the Santa 
Casa are displayed in the church, as well as the staffs of 
authority (9), all dating from the 17th century.



QUINTA DOS VALES
QUINTA DOS VALES WINE ESTATE

Estômbar, Sítio dos Vales
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A Quinta dos Vales é uma propriedade vinícola de 44 
hectares situada no coração do Algarve ocidental. É 
reconhecida internacionalmente como uma das melhores 
adegas no Algarve e visitada por milhares. Inúmeras são 
as experiências que aqui pode obter, desde aprofundar 
o conhecimento sobre a produção de vinho, a apenas 
aproveitar o dia explorando a história e beleza natural 
dos terrenos. Aqui tudo é pensado em função do lema 
“qualidade primeiro que quantidade”. Além de eventos 
públicos, provas de vinho e visitas diárias, existe uma 
gama variada de serviços, desde o alojamento à venda de 
vinho e arte. 

A história da quinta é igualmente rica. Um dos mais 
intrigantes vestígios do passado da propriedade é um 
poço com 30 metros de profundidade e 80 degraus de 
acesso, esculpidos na pedra e no solo. Este e outro poço 
semelhante encontrado nas proximidades são motivo 
de estórias e lendas arroladas ao período de ocupação 
islâmica de Estômbar. Do ponto de vista patrimonial 
realça-se as obras de recuperação do conjunto edificado 
da quinta ao longo das décadas.
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Quinta dos Vales is a winery property with 44 hectares 
located in the heart of the western Algarve.  It is known as 
one of the best wineries in the Algarve and many people 
visit it. Whoever visits it can learn more about wine or 
explore its beauty and history. Here everything is thought 
around the moto “quality over quantity”. Besides holding 
public events, wine tastings and daily visits, there is a wide 
range of services, from accommodation to the wine and art 
sales. Its history is equally rich. One of the most intriguing 
traces of its history is the 30-metre deep well containing 
80 steps sculpted on the stone and on the ground. This 
and another similar well gave origin to stories and legends 
during the Islamic occupation period in Estômbar. At 
a patrimony level, its renovation works throughout the 
decades stand out.



Sítio das Fontes is a unique natural place, due to the diversity 
of interesting aspects representing the Mediterranean 
landscape – the salt marsh, the mire, the shrubland, a 
temporary small lagoon, abandoned agricultural areas and 
many plans and water lines.
The countless springs that give name to this place have 
origin in the biggest phreatic zone in the Algarve, known as 
Lias-Dodger or the Querença – Silves.
Every year, thousands of people go to this creek of the 
River Arade to be in contact with the nature and to use the 
available equipment, like the Nature Interpretation Centre 
(CIN), the open-air Amphitheatre or the picnic area for 
cultural activities, discovering the nature and leisure time.
The Tide Mill and the Miller’s House, both recovered, are 
examples of a more vast industrial patrimony along the 
River Arade.

SÍTIO DAS FONTES
SÍTIO DAS FONTES (ESTÔMBAR SPRINGS)

Estômbar, Fontes
37°09’41.16’’N-8°29’05.75’’W
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O Sítio das Fontes é um espaço natural singular, pela 
diversidade de ambientes representativos da paisagem 
mediterrânica - o sapal, o paúl, o matagal, uma pequena 
lagoa temporária, zonas agrícolas abandonada e vários 
planos e linhas de água.
As numerosas nascentes que dão o nome ao local, têm 
origem no maior freático (lençol de água) algarvio, o  
Lias-Dodger, ou Querença – Silves.
A este esteiro do rio Arade acorrem milhares de pessoas 
por ano para o contacto com a natureza e uso dos 
equipamentos disponíveis, como o Centro de Interpretação 
da Natureza (CIN), o anfiteatro ao ar livre ou a área de 
piqueniques, para atividades culturais, de descoberta do 
meio e para lazer.
O Moinho de Maré e a Casa do Moleiro, ambos recuperados, 
são exemplos de um conjunto de património industrial 
mais vasto, agora em ruínas, ao longo do rio Arade.
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