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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.



Ferragudo apresenta-se como um aglomerado 
labiríntico de casario branco com forte ligação ao mar. 
A origem do topónimo encontra-se presente no “Codex  
Pseudo-calixtinus” cujo texto narra a presença de um 
gigante árabe defensor da causa Maometana chamado 
“Ferracutus”. Com Reconquista definitiva do Algarve no 
século XIII, os membros da Ordem de Sant’Iago, conhecedores 
e impulsionadores desta lenda, trazem-na para o  
Al-gharb considerando que a zona onde assenta esta Vila, 
junto ao rio, iria ser ponto de encontro para combater 
simbolicamente o “gigante Islâmico” no Algarve, isto é, 
Silves. Aqui no alto da Vila, em 1520, foi erguida a Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição. Em 1755 o terramoto 
destruiu-a e a sua reconstrução já não obedeceu aos 
parâmetros originais. A planta retangular e a cobertura em 
madeira e telhas guardam um interior provido de ornamentos,  
destacando-se os retábulos de talha dourada e polícroma 
e o fragmento de cruzeiro oriundo do Ilhéu do Rosário, com 
a representação de Nossa Senhora e de Cristo Crucificado 
em dupla face (sécs. XV-XVI). Guarda ainda uma imagem 
de São Sebastião (séc. XVI), outras dos sécs. XVII e XVIII e 
importantes testemunhos de arte popular encomendada: 
os ex-votos de mareantes e pescadores dos sécs. XVIII e 
XIX, com promessas feitas à padroeira e aos milagres por 
ela realizados. A nascente da igreja, a Torre do Moinho é 
uma estrutura de vigia do séc. XV muito alterada pelas 
distintas utilizações, uma delas como moinho. Mais 
abaixo, nos restaurantes da zona ribeirinha, o prato forte é 
o saboroso peixe fresco.

IGREJA MATRIZ DE FERRAGUDO
MAIN CHURCH OF FERRAGUDO

Ferragudo, Largo da Igreja
37°07’24.14’’N-8°31’18.80’’W
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Ferragudo has a deep connection to the sea. Ferragudo is a 
labyrinthine cluster of whitewashed buildings with a strong 
connection to the sea.  The origin of the name is explained 
in the “Codex Pseudo-calixtinus”; the text tells of a giant 
Arab defender of the Muslim cause whose name was 
“Ferracutus”. When the Algarve was finally and definitively 
reconquered in the thirteenth century, the members of 
the Order of Saint James, who were acquainted with and 
propagated this legend, brought it to the Al-gharb; they 
considered that the area where the town stands, next to 
the river, would be a meeting point for the symbolic combat 
against the “Islamic giant” in the Algarve, i.e. Silves. 

The Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Church of 
Our Lady of the Conception) was built here in the upper 
part of the town in 1520. In 1755, it was destroyed by the 
earthquake and its renovation didn’t obey to the original 
features. The rectangular plant and the wooden and tile 
roof protect an interior full of ornaments, with polychrome 
and gilded wood retable, a ship’s fragment from the small 
Island of the Rosary with the representation of Our Lady 
and Crucified Christ in double face (15th-16th century). It 
also keeps an image of Saint Sebastian (16th century) 
and others from the 17th and 18th centuries, and important 
testimonies of popular art: former promises from seafarers 
and fishermen from the 18th and 19th centuries with 
promises made to the Patron Saint and her miracles. The 
Torre do Moinho (Mill Tower) is a structure from the 15th 
century that has been severely altered due to its usage, one 
of them as a mill. Down at the restaurant area, the main 
dish is the delicious fresh fish.



A separar a Praia Grande da antiga Baía da Angrinha, 
o Castelo de São João de Arade é uma edificação 
erguida em cima de um rochedo, no reinado de  
D .João II ( séc. XV), provavelmente de vigia e 
defesa da barra de Silves, posteriormente fortificado 
no séc. XVII.  O terramoto em 1755 provocou 
inúmeros danos tendo sido restaurado no reinado de  
D. Maria I. Chegou a servir para controlo de tráfego 
das embarcações, mas em 1896 foi preterido nas 
suas funções sendo desartilhado, desguarnecido 
e posteriormente desclassificado militarmente. 
Foi vendido em hasta pública por 600$000 réis.  
Nos finais do séc. XIX, sob evocação de  
S. João Baptista, foi salão literário. Nos inícios do  
séc. XX o Poeta Joaquim Coelho de Carvalho adaptou-o 
a residência, mas apesar das obras manteve o baluarte 
artilhado em distintos planos para canhoeiras de fogo alto 
e rasante.  É imóvel classificado desde 1974 e, depois de 
pertencer ao ex-ministro Francisco Vieira Machado, foi 
adquirido pelo atual proprietário. 

CASTELO DE S. JOÃO DE ARADE
CASTLE OF S.JOÃO DE ARADE

Ferragudo, Rua Dr. Coelho de Carvalho
37°07’10.74’’N-8°31’21.03’’W
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Separating Praia Grande and the old Baía da Angrinha, 
the Castle of São João de Arade was built atop a rock 
during the reign of D. João II (fifteenth century). It probably 
served as a lookout point and defensive structure for Silves 
harbour and was later fortified in the seventeenth century.
Having been severely damaged by the 1755 earthquake, it 
was restored during the reign of D. Maria I. The building 
was also used to monitor the traffic of ships. However, in 
1896 the artillery was removed, and it was demilitarized 
and subsequently decommissioned. It was sold at public 
auction for the sum of 600,000 réis (a former Portuguese 
currency). In the late nineteenth century, under evocation 
of Saint John the Baptist, it was used as a literary salon. 
In the early twentieth century, poet Joaquim Coelho de 
Carvalho converted it for use as a dwelling. However, he 
kept the battlements, crenellated at different levels for high 
and low cannon fire.  The building has been classified since 
1974 and was purchased by its current owner after having 
belonged to former Minister for the Portuguese Colonies, 
Francisco Vieira Machado.



Os faróis são usados desde tempos antigos para auxiliar 
a navegação. Situado num promontório ocupado desde 
os tempos pré-históricos para ancestrais ritos pagãos, 
o Farol da Ponta do Altar foi construído em 1893 numa 
obra que custou pouco mais de dois contos de réis. Da 
lanterna cilíndrica vermelha da sua torre prismática de 
10m de altura e 2,7m de lado, começou por emanar uma 
fonte luminosa fixa, a petróleo, sendo a sua cor branca. Em 
Ferragudo, dois farolins, um fixo e outro móvel, articulavam-
se com o farol e guiavam as embarcações nas suas rotas. 
Em 1948 o facho de luz passou a ser de ocultações de cor 
vermelha com um alcance de 10 milhas. Em 1954 o farol 
começou a utilizar gás acetileno e em 1976 foi ligado à 
rede elétrica, embora continuasse a ser alimentado a gás 
até 1983, data em que passa a funcionar de forma mista. 
Em 1992 foi automatizado e passa a ser telecontrolado a 
partir do Cabo de S. Vicente. Já em 2001 a cor voltou ao 
branco, tendo-se aumentado o alcance em seis milhas. 
Enquadram este farol as mais belas arribas que formam 
grandes e misteriosas grutas.

FAROL DA PONTA DO ALTAR
LIGHTHOUSE OF PONTA DO ALTAR

Ferragudo, promontório da Ponta do Altar
37°06’20.98’’N-8°31’10.60’’W
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Lighthouses have been used since ancient times to help 
navigation. The Farol da Ponta do Altar (Ponta do Altar 
Lighthouse) was built in 1893, on a promontory used 
since prehistory for pagan rituals, and its construction 
was not very expensive. From the red cylindrical lantern of 
its prismatic tower of 10 m high and 2.7 m wide, the light 
emanated using petroleum was white. In Ferragudo, two 
lit moles, one fixed and another mobile, worked together 
with the lighthouse to guide the boats on their routes. In 
1948, the light was changed to red with a range of 10 miles. 
In 1954, the energy power was gas and in 1976 it became 
electrical, although the gas was still in use until 1983. 

In 1992, the lighthouse was 
automatized to telecontrol 
from Cabo de S. Vicente 
(Cape St. Vincent). In 2001, 
its colour became white 
again with a range of 16 
miles. This lighthouse is 
surrounded by some of the 
most beautiful cliffs that 
form big and mysterious 
caves.



A Torre da Lapa é uma estrutura de vigilância costeira, 
provavelmente construída no séc. XVII, sabendo-se 
que já existia em 1693, como provam registos da época 
existentes no Tombo da Igreja Matriz de Lagoa. Fazia parte 
de um conjunto defensivo e de vigilância ao longo da costa 
algarvia que começou a ser erigido após a reconquista 
cristã, reforçada nos reinados de D. João III e D. Sebastião. 
Trata-se de uma atalaia, de planta circular, com 6m de 
diâmetro, construída em alvenaria de pedra argamassada 
e rebocada.
Da arriba onde foi erguida, perto de Vale da Lapa, avista-
se a foz do rio Arade e uma vasta extensão do oceano. 
Acedendo ao alto da torre por uma escada amovível, seria 
possível avistar ao longe embarcações piratas oriundas 
sobretudo do norte de África para roubar e sequestrar. 
Perante o perigo eminente, quem estivesse de atalaia 
poderia fazer fumo de dia e fogo de noite, avisando assim 
as populações e as guarnições das fortificações costeiras.
Hoje, a Torre da Lapa, como outras ao longo da extensa 
costa algarvia,  perdeu a função de vigilância mas dali 
continua a ser possível contemplar um fascinante cenário 
natural. Não longe, a Torre do Moinho, hoje rodeada pela 
povoação de Ferragudo e já muito descaracterizada, 
deveria ter a mesma função.

TORRE DA LAPA
WATCHTOWER OF LAPA

Ferragudo, Vale da Lapa
37°08’02.82’’N-8°30’08.38’’W
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The Torre da Lapa (Lapa Tower or the Marinha Tower) is 
a surveillance coastal structure, probably built in the 17th 
century, as it already existed in 1693, according to the 
records of the time in Tombo of the Main Church of Lagoa. 
It was part of a defensive and surveillance set along the 
Algarve’s coast that started being built after the Christian 
Reconquest, reinforced during the reigns of D. João III e 
D. Sebastião (King John III and King Sebastian). It is a 
watchtower with 6 m wide and was built using stone and 
mortar.
From the cliff where it was built, near Lapa Valley, you can 
see the mouth of the River Arade and the vast extension 
of the ocean. From the top of the tower people could see 
the ships coming mostly from Africa to loot and kidnap. 
People were then warned about the threat by setting up 
fire at night or making smoke during the day. The tower is 
no longer used for surveillance, but people can still visit 
it and contemplate the beautiful natural scenery. Not far 
from it, the Torre do Moinho (Tower Mill), now surrounded 
by the population of Ferragudo and long featureless, was 
probably used for the same purpose.



O Algarve divide-se em quatro regiões vinícolas com 
Denominação de Origem Protegida (DOP), sendo a de Lagoa 
a que mais produtores apresenta. O Monte dos Salicos 
surge como um recente produtor que rapidamente se 
afirmou no mercado. António Cabrita decidiu reaproveitar 
a vinha abandonada por entre as laranjeiras e alfarrobeiras 
da quinta que herdou. Ao longo dos 13 hectares de terreno, 
entre Lagoa e Carvoeiro, o clima tipicamente mediterrânico 
alia-se aos solos argilo-calcários para proporcionar um 
excelente terroir para as castas tradicionais, bem como 
para as internacionais. O sonho de ter um vinho próprio 
a partir das melhores castas do monte, a Aragonês, 
a Touriga Nacional, a Syrah e a Cabernet Sauvignon, 
levou o filho, Pedro Cabrita, a apostar em dois tintos que 
ganharam o nome da herdade – MDS. O aperfeiçoamento e 
crescimento da produção e a diversificação da oferta com 
variedades de brancos e rosés está no horizonte deste 
produtor. Convidamo-lo a percorrer as vinhas e a provar os 
seus maravilhosos néctares.

MONTE DOS SALICOS
MONTE DOS SALICOS

Lagoa, Quinta Monte dos Salicos, perto da Estrada de 
Carvoeiro 
37°06’59.94’’N-8°27’00.54’’W
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Algarve is divided in four wine regions with Protected 
Designation of Origin (DOP), and Lagoa is the one with 
more producers. Monte dos Salicos is a recent producer 
that quickly asserted itself in the market. António Cabrita 
decided to reuse the abandoned vineyard among the 
orange and carob trees of the property he inherited. 
Along 13 hectares of land, the Mediterranean climate 
together with the clay-lime soil make the perfect terroir for 
traditional and international wine varieties. With the dream 
of having their own wine produced using the best grape 
varieties Aragonês, Touriga Nacional, Syrah and Cabernet 
Sauvignon, his son, Pedro Cabrita, bet on two red wines 
named after the property – MDS. One of the aims of this 
producer is to perfect and grow the production and diverse 
the offer with white and rosés varieties. We invite you to 
walk through the vineyards and to taste their wonderful 
nectars.



Mandada edificar no alto da arriba nascente à Praia do 
Carvoeiro, entre 1670 e 1675, por Nuno de Mendonça, 
capitão-general do Reino do Algarve, a Fortaleza de Nossa 
Senhora da Encarnação protegia o porto piscatório. Dela 
resta um muro e o pórtico de acesso. A sua planta era 
poligonal e as baterias, voltadas para o mar, possuíam 
duas ou três bocas-de-fogo. No espaço amuralhado 
existiam várias instalações, desde o paiol de pólvora, 
os aposentos da guarnição, posteriormente utilizados 
pela Guarda Fiscal, uma cisterna e uma capela dedicada 
à Senhora da Encarnação, provavelmente mais antiga 
que o dispositivo defensivo, mas muito alterada pelas 
reconstruções de 1796 e 1840. No séc. XVIII a capela 
era abobadada e tinha telhado piramidal de oito lados.  
A descaraterização deve-se em parte às investidas do mar 
e ao terramoto de 1755. Em 1861 o forte é desativado e 
em 1937 parte do amuralhado derrubado para dar lugar 
à estrada do Algar Seco. O passadiço em madeira, com 
zonas de descanso, é uma alternativa de acesso a este 
sítio. Atreva-se a percorrê-lo.

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

Carvoeiro, arriba nascente da praia do Carvoeiro
37°09’44.72’’N-8°47’05.32’’W

CRONOLOGIA | CHRONOLOGY 
 
Idade Moderna e Idade Contemporânea (séc. XVII-XIX)

Modern and Contemporary Age (17th-19th century)

15

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

The Fortaleza de Nossa Senhora da Encarnação (Fortress 
of Our Lady of the Incarnation) protected the fishing 
port and was built between 1670 and 1675 by Nuno de 
Mendonça, captain general of the Kingdom of the Algarve. 
From it there’s only a wall and an access portico. Its plant 
was polygonal and the batteries had two or three cannons. 
The walled space contained the powder barn, the garrison 
chambers, later used by the Fiscal Guard, a cistern and 
a chapel dedicated to Our Lady of Incarnation, which is 
probably much older than the fort but it was much altered 
in the renovations in 1796 and 1840. In the 18th century 
the chapel was domed and had an eight-side pyramidal 
roof. The sea erosion and the earthquake in 1755 much 
contributed to these changes in its aspect. In 1861, the fort 
is deactivated and in 1937 part of the wall is broken down 
to give place to the road of Algar Seco. The wooden path, 
with resting areas, is an alternative of access to this place. 
Don’t be afraid to walk it.



Verdadeiro ex-líbris de Lagoa, o Algar Seco é um anfiteatro 
natural palco de um cenário quase selvático e um dos 
locais mais aprazíveis de toda a costa algarvia. A erosão 
terrestre e as investidas do mar moldaram as rochas 
calcárias em formas graciosas. Descendo os degraus 
pode-se apreciar de perto, embalados pelos sussurros das 
ondas, grutas marinhas e recantos onde a natureza fez o 
que o homem pouco conseguiu destruir. As rochas formam 
“porches”, autênticas varandas e janelas românticas sobre 
o mar, como A Boneca, de onde se sente a leve brisa 
que dele sopra. Este é um sítio altamente recomendado 
para as gentes que visitam Carvoeiro, os amantes da 
fotografia, e não só. O passadiço em madeira com cerca 
de 570m de comprimento e zonas de descanso que daqui 
parte requalificou o troço costeiro até ao Forte e Capela 
de N. Sra. da Encarnação. Se ainda não o percorreu, 
convidamo-lo a fazê-lo. Aproveite o passeio para 
contemplar as espécies de plantas autóctones e outros 
caprichos que a mãe natureza aqui nos revela.

ALGAR SECO
ALGAR SECO

Carvoeiro
37°05’34.73’’N-8°27’56.08’’W
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A true ex-libris of Lagoa, 
Algar Seco is a natural 
amphitheatre stage of an 
almost wild scenery and one 
of the most pleasant of all 
the coast of Algarve. The 
sea erosion shapes the lime 
stones into graceful shapes. 
If you walk down the steps, 
you can enjoy of close some 
of the caves and sea corners 
that nature has created. The 
rocks form “porches”, real 
windows to the sea, like A 
Boneca (The Doll), where you 
can feel the gentle sea breeze.  

It is a recommended place not only for the photography 
lovers but for everybody that visits Carvoeiro. The wooden 
path with almost 570 m length and resting areas leads 
to the Forte e Capela de N. Sra. da Encarnação (Fortress 
and Chapel of Our Lady of the Incarnation). If you haven’t 
walked it, we invite you to do so. And while you are there 
contemplate the native species of plants and other 
vagaries that mother nature has to reveal.



Desde 1883 que estava projetada a construção, na ponta 
do Carvoeiro, do Farol de Alfanzina, mas esta só seria 
efetivada em 1919. A construção deste farol está de acordo 
com os projetos das escolas de engenharia oitocentistas, 
onde domina o espírito racionalista, tal como acontece 
com outros faróis da época, como o da Ribeirinha da 
Ilha do Faial ou o do Cabo Sardão. Em meados do século 
este engenho ainda não tinha sido eletrificado. Por esta 
altura dá-se uma ampliação e é anexada uma habitação 
para o faroleiro. A odisseia da sua eletrificação prolonga-
se pelas décadas seguintes e junta-se a outra luta, a da 
materialização da via de acesso ao farol. Deduz-se a 
partir daqui que em meados do século o local que hoje é 
alvo de forte incremento urbanístico impulsionado pelo 
turismo não era mais que um ermo. Hoje, do alto da torre 
de 15m que se ergue sobre o corpo térreo, as duas lentes 
de rotação completa de 15 segundos projetam dois flashes 
de luz intervalados por penumbras de 3,6 e 11 segundos, 
que são vistos a 29 milhas. As lâmpadas que utiliza são de 
1000 w / 220 v.

FAROL DE ALFANZINA
LIGHTHOUSE OF ALFANZINA

Carvoeiro, Alfanzina
37°05’12.44’’N-8°26’34.21’’W
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The Farol de Alfanzina (Lighthouse of Alfanzina) was 
projected in 1883 but was only built in 1919. This lighthouse 
is according to the parameters of the engineering schools of 
the 19th century, where the rational spirit was predominant, 
as it happens in other lighthouses of the time, like the one 
in Ribeirinha in Faial Island (Azores) or the one in Cabo 
Sardão. It took decades until the lighthouse could be used 
with electrical power. It was also hard to build an access 
path that led to it. We believe that this place, which today 
has a strong urbanistic increase due to the tourism, was 
no more than an isolated place. Now, from the top of the 
15-metre tower, two lenses emanate two flashes of light 
with 3.6 and 11 second intervals that can be seen for 29 
miles. It uses lights of 1000 w / 220 v.



A Praia de Benagil, que outrora foi domínio das gentes 
do mar, é atualmente destino de veraneio devido às suas 
águas calmas e cristalinas. As embarcações de madeira 
continuam a dar colorido à paisagem marítima e a receber 
que visita o local. Esta é, sem sombra para dúvidas, uma 
das mais belas praias de entre as mais de 40 do concelho. 
A par do Algar da Praia de Benagil, o algar da praia de 
Benagil é um dos ex-líbris naturais de Lagoa e um dos 
locais mais divulgados quando as praias do Algarve são 
assunto. 

PRAIA DE BENAGIL
BENAGIL BEACH

Lagoa, Benagil
37°05’14.96’’N-8°25’32.63’’W
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Diariamente, entre o Farol de Alfanzina e a Praia Nova, 
partem dezenas de barcos que proporcionam visitas a 
estas magníficas cavidades marinhas. Por aqui passam os 
trilhos dos 7 Vales Suspensos, um percurso pedonal que 
se estende por 5,7km ao longo da arriba, ligando a Praia de 
Vale de Centeanes à Praia da Marinha, sendo no Benagil 
que o percurso atinge a cota mais baixa, apenas 7,50m 
acima do nível do mar. Nota ainda para a ocorrência de 
vestígios arqueológicos pré-históricos no prolongamento 
do Vale d’El Rei, um pouco a Noroeste da praia.

ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

Benagil Beach, once dominated by the seafarers, is now 
a summer destination due to its crystal and calm waters. 
The wooden boats continue to colour the water landscape 
and to welcome the visitors. This is, without a doubt, one of 
the most beautiful beaches amongst the 40 existing in the 
council. Like Algar da Praia de Benagil, the algar at Benagil 
Beach is a natural ex-libris and one of the most famous of 
Lagoa.

Between the Farol de Alfanzina (Lighthouse of Alfanzina) 
and Nova Beach, there are dozens of tour-boats to these 
amazing water caves. It is part of the Seven Hanging 
Valleys walk, which is a walking trail extending for 5.7 
Km along the cliff that joins Vale de Centeanes Beach to 
the Marinha Beach, being Benagil the lowest point of the 
trail, reaching 7.50 m above the sea level. Nearby there are 
some prehistorical archaeological traces on Vale d’El Rei, a 
little to the Norwest of the beach.



Não é por acaso que a Praia da Marinha foi galardoada 
com a Bandeira Dourada e colocada entre as 100 mais 
belas do mundo. Aqui, da arriba sobranceira a um mar  
azul-esverdeado, a natureza excedeu-se ao forjar 
um recanto magnífico. E quem pensa que as arribas 
alcantiladas, talhadas pelos agentes atmosféricos, e 
pintadas de cores diversas esgotam o encanto desta praia,  
engana-se. Os gritos das aves marinhas que buscam por peixe  
conduzem-no ao reino submarino e a estonteantes 
maravilhas. Uma máscara de mergulho e barbatanas é 
tudo o que necessita para nelas ingressar. Este património 
natural, que é de Lagoa mas sobretudo do mundo, já 
mereceu a atenção de entidades como a Universidade do 
Algarve ou a CCR Algarve, bem como do próprio município, 
para estabelecer um conjunto de percursos subaquáticos 
que levam à aventura num verdadeiro mar de emoções. Em 
alternativa, prossiga para nascente pela vereda no topo 
da falésia até ao grande algar onde o painel informativo 
explica como estas cavidades se formam em zonas 
costeiras calcárias.

PRAIA DA MARINHA
MARINHA BEACH

Lagoa, Marinha
37°05’23.35’’N-8°24’45.48’’W
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ACOMPANHE O PERCURSO ONLINE!
Follow the online route!

www.cm-lagoa.pt/percursos

There is a reason why Marinha Beach has been awarded 
with a Golden Flag and classified as one of the 100 most 
beautiful beaches in the world. Here, nature has left its 
beautiful traces in these cliffs and awarded this beach 
an amazing greenish-blue sea. But don’t think this beach 
only has colourful and shaped cliffs to offer. The sound of 
the birds searching for fish will take you to the underwater 
realm. You only need a diving mask and some fins to get into 
the wonders this beach has to offer you. This patrimony, 
which belongs to Lagoa, but mostly to the world, has had 
the attention of some entities, like the University of the 
Algarve or the CCR Algarve, as well as its own Municipality, 
to set underwater trails that lead you to an adventure full 
of emotions. You can also go to the big algar, where the 
information board will explain you how these caves are 
formed in lime coastal areas.
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