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Imagine um lugar com vista para o Oceano 
Atlântico, onde você não pode fugir do clima 
do Mediterrâneo: mais de 300 dias de sol e um 
clima ameno.

Um lugar onde cada dia é diferente e o tempo 
parece ter um ritmo diferente.

Um lugar com 200 km de praias para explorar 
e conhecer um dos mais deslumbrantes 
entardeceres que você pode imaginar. Tão 
incrível que ficará guardado em sua memória 
para sempre.

Um local com uma natureza deslumbrante e 
paisagens de tirar o fôlego, campos de golfe 
incríveis, gastronomia regada de estrelas 
michelins, vinhos, spas, tratamentos termais, 
parques temáticos para toda a família e 
diferentes opções de hospedagem. 

Tudo isso e muito mais a seu alcance.

Bem-vindo e descubra por si mesmo 
porque Algarve ainda é o segredo 
mais bem guardado da Europa.
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Praias de areias brancas com águas claras que com certeza
irão lhe surpreender e fazer sua viagem inesquecível. 
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VENHA E DESCUBRA PORQUE 
TEMOS O MELHOR DESTINO
NA EUROPA.

Você encontra todos os tipos de praias 
em Algarve. No ponto oeste, as praias 
rochosas e onduladas de Sagres e Costa 
Vicentina são um verdadeiro paraíso para 
os surfistas. Você também pode assistir 
ao pôr do sol mais famoso da Europa, em 
Cabo de São Vicente.

Indo para o leste, praias isoladas cercadas 
por falésias com formações surpreendentes 
e tons dourados, excelentes para a prática 
de esportes aquáticos. As águas azuis 
vibrantes e as falésias coloridas seguem
até a parte leste de Algarve.
Grandes extensões de areias brancas 
dominam a paisagem na região e as 
águas calmas e rasas são perfeitas para as 
famílias com crianças. Para os românticos 
de plantão, passear de barco pelas ilhas 
desertas (não possui acesso a carro ou a 
pé) é uma boa pedida e o destino certo é o 
pantanal de Ria Formosa.

São mais de cem praias esperando por 
você! Perfeitas para passeios em família, 
praticar esportes, fácil acesso para pessoas 
com mobilidade reduzida ou para quem 
procura as praias de Bandeira Azul, 
um reconhecimento internacional da 
qualidade das praias.
Ou mesmo para quem gosta de passear, 
sentir a água nos pés e ficar contemplando 
as manhãs e entardeceres, transformando 
cada canto num refúgio mágico.

Guia da Praia do Algarve | www.visitalgarve.pt
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O lindo mar do Algarve é conhecido pelo seu oceano
azul-turquesa, por suas ondas no litoral oeste e ótimos trechos

para nadar, pescar e até mesmo mergulhar.
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SE VOCÊ É AMANTE DE ESPORTES 
AQUÁTICOS PROCURE PELA PRAIA 
DA ROCHA EM PORTIMÃO, A RIA 
FORMOSA OU A ILHA DE TAVIRA, 
NO LESTE.

Se você gosta de surfe ou windsurfe, siga
as ondas da Costa Vicentina; há sempre 
um local perfeito, não importa se você é 
um surfista experiente ou não. Pergunte 
aos surfistas nativos por paraísos 
escondidos - você irá se surpreender.

Caso precise de aulas, não se preocupe, 
pois há muitas escolas de surfe na Costa 
Vicentina e em Portimão dispostas a 
ajudá-lo nesta aventura e a encontrar seu 
ponto de equilíbrio para a sua primeira 
onda.
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Para desbravar o mergulhador dentro 
de você, Portimão é o lugar indicado. 
Quatro navios da Marinha Portuguesa 
naufragaram aqui e transformaram o 
local em recifes artificiais. Hoje eles são 
habitados pelas espécies mais incríveis 
da flora e fauna marinha que se possa 
imaginar. Este local único na Europa é um 
paraíso para todos os mergulhadores e 
àqueles que aspiram a sê-lo.

Mais a leste, cardumes de atum esperam 
por você em mar aberto perto de Olhão.
Uma experiência de mergulho como 
nenhum outro.

E QUANTO AOS CAVALOS
MARINHOS EM RIA FORMOSA?
VOCÊ SABIA QUE ESTAS 
ÁGUAS GUARDAM A MAIOR 
CONCENTRAÇÃO DO MUNDO
DESTES SURPREENDENTES 
SERES?

06



Mar | www.algarvepromotion.pt 

Para completar toda a experiência do 
mar, pegue um barco para visitar pontos 
turísticos por toda a costa do Algarve.
É uma boa maneira de conhecer todas as 
diferentes paisagens que fazem deste um 
destino único.

Você ficará surpreso com a mudança da cor 
do mar, com as marolas, ondas grandes e 
piscinas naturais.

E se tiver sorte, terá a companhia de 
golfinhos e baleias ao longo de sua 
jornada. Olhe com atenção ao passar por 
Lagos, Albufeira, Faro e Olhão.

QUE TAL UM PASSEIO 
ROMÂNTICO NUM BARCO
A VELA COM MASSAGEM A 
BORDO?
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Se você é um amante de história mundial, você deve saber
que o nome Algarve vem do árabe “Al Gharb”,

que significa “O Ocidente”.
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Guia para o Patrimônio Cultural
www.visitalgarve.pt 

Mas mesmo antes dos mouros serem 
expulsos por Sancho II, fenícios,
cartagineses, gregos, romanos, godos, 
magrebinos e mauritanos desbravaram 
essas terras deixando suas marcas.
O resultado, inevitavelmente, foi uma 
mistura de culturas, tradições, patrimônio 
e arte.

Você ainda pode apreciar essa herança 
histórica através dos conventos, igrejas, 
dentro das fortalezas ou visitando os 
museus. Os vestígios desses povos antigos 
podem ser encontrados tanto no litoral,
onde o mar mergulha no horizonte, como
no interior, rodeado pelas montanhas.

PEGUE UM MAPA E MARQUE OS 
SEGUINTES LUGARES:  ALJEZUR, 
SAGRES, LAGOS, SILVES, LOULÉ, 
VILAMOURA, FARO, ESTOI, TAVIRA, 
CASTRO MARIM. DESCUBRA 
PORQUE ELES SÃO IMPORTANTES 
PARA ENTENDER ESTA REGIÃO. 
OS HABITANTES LOCAIS FICARÃO 
CONTENTES EM AJUDÁ-LO.
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Você já se perguntou como a cesta e os 
potes são feitos?
Loulé criou recentemente o conceito de 
Turismo Criativo, que permite aprender 
o ofício trabalhando lado a lado com os 
artesãos da região e você ainda pode levar 
consigo sua obra de arte para casa.
 
Sabia que Portugal é o maior produtor 
mundial de cortiça? Muito do que é 
fabricado encontra-se em Algarve.
A cortiça, juntamente com a cerâmica e a 
cestaria, são as fontes de renda de grande 
parte dos artesões. Você pode encontrá-los 
principalmente nas cidades de Porches, São 
Brás, Loulé e Alcoutim.

Se você quiser vivenciar as atividades da 
região, temos outras opções em nosso 
calendário de festivais e eventos como: 
música, gastronomia, história medieval, 
esportes, carnaval, festas religiosas, 
esculturas na areia, entre outros. Tudo isso 
pode ser visto em Portimão, Silves, Lagoa, 
Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Castro Marim. 
Venha e divirta-se com os habitantes 
locais.
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Eventos | www.visitalgarve.pt

E POR FALAR EM DINHEIRO… 
VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE 
VISITAR NOSSOS CASINOS.

Entretenha-se com a dança folclórica, tente dançar o “corridinho algarvio”, ou assista
a um show de fado. Você se surpreenderá.

Em Algarve, levamos a vida noturna muito 
a sério. Se você preferir beber com um 
grupo de amigos ou só em um bar de um 
hotel luxuoso, há varias opções para todos 
os gostos e bolsos.
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Você joga golfe?
Você será um golfista feliz no Algarve.

Fomos premiados com o «Best Europe Golf Destination»
por diversas vezes e é fácil entender o porquê.
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Guia de Golf em Algarve | www.visitgolfalgarve.com 

TODOS OS MAJESTOSOS 
CAMPOS DE GOLFE, A MAIORIA 
PROJETADA POR RENOMADOS 
ARQUITETOS INTERNACIONAIS, 
E ALGUNS ENTRE OS “TOP 100“ 
MELHORES DO MUNDO.

É difícil falar de Algarve sem pensar em 
golfe, mas o esporte somente surgiu nesta 
ensolarada região litorânea em 1966.

Após meio século, nossa sedutora região 
se tornou não apenas um dos pontos 
turísticos mais importantes da Europa, 
mas também um destino prestigiado aos 
praticantes de golfe.

Mais da metade deles decoram o litoral de 
241,4 km.

Diversas conexões para Algarve estão 
disponíveis em várias cidades na Europa 
e você será muito bem recebido por toda 
rede hoteleira.

Algarve é o destino perfeito para golfistas 
de todas as idades, habilidades, gostos e 
orçamentos. Um destino único onde você 
terá a melhor experiência de sua vida!

COM SENSACIONAIS
42 CAMPOS DE 9 OU 18 
BURACOS PARA JOGAR AO 
LONGO DE TODO O ANO.
NÃO É À TOA QUE ALGARVE 
RECEBA CENTENAS DE MILHARES 
DE JOGADORES EM SEUS 
GRAMADOS TODOS OS ANOS.
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Você provou nosso peixe enlatado?
É uma deliciosa iguaria que certamente vale

a pena experimentar.
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Apesar da pesca e do processamento de 
peixe, o Algarve nunca foi uma região 
industrial. Isso facilitou a adoção de boas 
práticas de sustentabilidade, com sólidas 
preocupações ambientais.

O Parque Natural da Costa Vicentina, com 
suas escarpas íngremes, praias, dunas 
e montanhas, é um santuário de vida 
selvagem com 750 plantas identificadas, 
200 espécies de aves, incluindo a águia 
Bonelli e o falcão peregrino. O Parque é 
um local excepcional para observadores 
de aves, juntamente com outras áreas 
naturais da região.

Mais adiante, na Serra de Monchique, perto 
do Pico da Fóia, encontra-se o habitat de 
algumas espécies de animais como lontras, 
raposas, javalis, texugos, gatos selvagens e 
o famoso lince ibérico.

ESTE EMPENHO É MOSTRADO 
EM RESERVAS NATURAIS E 
PARQUES, INCLUINDO A COSTA 
VICENTINA, A RIA DE ALVOR, 
O PARQUE NATURAL DE RIA 
FORMOSA E AS SALINAS DE 
CASTRO MARIM.
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O PARQUE NATURAL DA RIA 
FORMOSA É UM SISTEMA 
DE LAGOAS ÚNICO QUE 
CONTINUAMENTE SE ALTERA 
DEVIDO A AÇÃO DOS VENTOS, 
CORRENTES E MARÉS.

Portanto, não é à toa que se tornou um 
habitat de uma fauna variada:
flamingos, abutres, galinholas e guarda-
rios. O “swamphen roxo”, uma espécie rara 
que em Portugal só reproduz nestes lagos, 
é um símbolo deste maravilhoso parque 
natural. Outro habitante desta região 
pantanosa é o camaleão, infelizmente 
em risco de extinção em outras partes da 
Europa. Você pode descobrir muito mais 
caminhando por trilhas ou através de 
barcos.

E se pensarmos em espécies nativas, não 
devemos esquecer-nos dos cães da raça 
“água português”. Bo e Sunny, que viveram 
com Obama na Casa Branca, são os 
melhores embaixadores dessa raça.

Na foz do rio Guadiana encontra-se a 
Reserva Natural de Castro Marim e Vila 
Real de Santo Antônio, que abriga cerca 
de 153 espécies diferentes ao longo do 
ano. Entre eles: os charmosos flamingos, 
mas também cegonhas, avocetas, pilrito-
comum, tarambolas de areia e caramujos 
vermelhos. Prepare sua câmera e suas
redes sociais!

Observação de Aves no Guia do Algarve
www.visitalgarve.pt
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www.viaalgarviana.org | www.rotavicentina.com
www.rotadacortica.pt

Guia de Turismo da Natureza | www.visitalgarve.pt

A Rota Vicentina possui 400 km de 
percurso ao longo da mais bela costa 
litorânea do sul da Europa. Sem exageros. 
Há o Caminho Histórico, a Trilha dos 
Pescadores e caminhos secundários. Você 
pode escolher um ou, por que não conhecer 
todos?

E não se esqueça da Rota da Cortiça. 
Pode-se ir a São Brás de Alportel, e percorrer 
por toda as etapas da produção de cortiça, 
começando pelos carvalhais, passando 
pela extração e terminando com o processo 
final.

Se você está cansado de andar, alugue 
uma bicicleta e percorra nossas famosas 
ciclovias - a maioria fica perto da costa e 
você sentirá a brisa do mar em seu rosto 
enquanto pedala. Ciclismo é um esporte 
bastante praticado em Algarve e você pode 
pedalar pela cidade.

Gosta de caminhar? Amantes de 
caminhadas ao ar livre encontram
diversas trilhas em Algarve, as quais são 
bem sinalizadas, possuem guias e material 
de apoio. Ótima pedida para conhecer 
melhor o interior da região. Paisagens, 
gastronomia, história, cultura, tradições, 
costumes, produção de cortiça, tudo isso
ao seu alcance.

A Via Algarviana é um excelente percurso 
que liga Alcoutim e Cabo de São Vicente, 
ou seja, você pode literalmente conhecer 
Algarve de ponta a ponta.
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Traga seu apetite para o Algarve.
Você vai se surpeender com a gastronomia local.
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A comida leve mediterrânica e os mais 
pitorescos pratos típicos portugueses são 
uma mistura incrível. Visite os restaurantes 
do litoral e das montanhosas e sinta as 
principais diferenças de ambas. A riqueza 
da gastronomia irá aguçar seu paladar.

200 km de costa litorânea permitem a 
pesca de ótimos peixes e frutos do mar.
Em Algarve, o peixe é tão fresco que parece 
ter saltado direto do mar para o prato. 
Pratos típicos da região são a caldeirada 
de peixe, sendo a mais famosa a cataplana 
(mariscos cozinhados em uma panela 
tradicional), as amêijoas ou o polvo, 
preparados por experientes cozinheiros
de diversas maneiras.

Azeitonas, queijo e pão são sempre servidos 
à mesa, assim como o tradicional presunto 
conhecido como «presunto» e curado 
enchidos de Monchique. Experimente o 
tradicional grão de bico cozido e repolho. 
Ou o javali com feijão. Ou o “xerém com 
toucinho”, ou… nós simplesmente não 
conseguimos parar de indicar pratos 
deliciosos.

MAIS PARA O INTERIOR,
NAS ÁREAS DA MONTANHA, 
VOCÊ ENCONTRARÁ COMIDA 
CASEIRA QUE O FARÁ SENTIR-
SE EM CASA.
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Há um prato típico que reúne todos os 
sabores de Algarve: o frango da Guia ou 
frango piri-piri como os turistas gostam de 
chamá-lo. Esse é o nosso famoso frango 
grelhado picante. Atrai grandes multidões 
de toda a região e você tem que descobrir o 
porquê. É uma explosão de sabores.
 
Guardou espaço para a sobremesa?
O Algarve é um lugar açucarado.
Uma das muitas vantagens do clima 
ameno de Algarve é a capacidade de 
produzir os ingredientes mais importantes 
da cozinha mediterrânica como, por 
exemplo, o azeite, figos, amêndoas, 
laranjas e mel. Suas combinações de 
acordo com receitas antigas, algumas 
testadas e montadas atrás das paredes 
de mosteiros e conventos, é um resultado 
mágico. A sobremesa mais famosa é o Dom 
Rodrigo, uma das maravilhas da culinária 
portuguesa, preparado com gemas de ovos, 
açúcar e amêndoas típicas.

PARA AJUDAR EM SUA 
DIGESTÃO, BEBA O FAMOSO 
MEDRONHO, TAMBÉM 
CONHECIDO COMO ÁGUA DE 
FOGO, FEITO COM O FRUTO
DA ÁRVORE DE ARBUTUS.
É IMPERDÍVEL.

Guia de Culinária Regional | www.visitalgarve.pt

Restaurantes | www.visitalgarve.pt
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Estrelas Michelin brilham em Algarve. 
Além de praias deslumbrantes e hotéis de 
alto padrão, o Algarve vem se consolidando 
como celeiro de grandes chefs e atraindo 
visitantes de todo o mundo para seus 
restaurantes. Em Portugal, a região é a que 
concentra o maior número de restaurantes 
reconhecidos com estrelas do tradicional 
guia Michelin: Existem dois restaurantes 
de duas estrelas e quatro de uma estrela, 
localizados em Albufeira, Almancil, 
Alporchinhos, Carvoeiro e Vilamoura. 
Você encontrará uma requintada culinária 
com os melhores ingredientes, a maioria 
deles de Algarve. Aconselhamos efetuar 
reserva com antecedência.

Quando você come em Algarve você 
deve beber de acordo. Nos últimos anos, 
a qualidade e consistência dos vinhos 
produzidos na região sofreram uma 
evolução notável. Produzidos a partir de 
uma vasta variedade regionais, vinhos 
brancos, rosados e tintos são ideais para 
um aperitivo, para acompanhar sua 
refeição, sobremesa ou queijo.

Particularmente nas regiões de Algoz e 
Lagoa, é possível visitar as vinhas e adegas 
e assim, descobrir a origem desses vinhos. 
Alguns produtores podem despachar 
direto para sua residência uma ou duas 
caixas desses vinhos, permitindo que você 
pegue o seu voo tranquilamente e viaje 
despreocupado.

Guia de Vinhos do Algarve | www.visitalgarve.pt

21



Talassoterapia pode até ser uma palavra longa, mas seu
significado é muito simples: uso terapêutico da água do mar, 
algas e clima marinho estimulando o bem-estar e a saúde.
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No interior de Monchique, além do spa, 
você pode desfrutar dos tratamentos 
termais naturais das Caldas de Monchique, 
ricos em bicarbonato, sódio e flúor, 
perfeitos para tratar ou prevenir algumas 
doenças e evitar problemas de saúde. 

Algarve tem algo que você realmente 
deveria buscar: sol e vitamina D.
Não é nenhum segredo a importância 
do sol que produz vitamina D e aqui em 
Algarve nós temos mais de 300 dias de sol 
ao ano.

Em Algarve, esses ingredientes nunca faltam e há muitos spas modernos. Alguns deles em 
hotéis onde você pode relaxar, aliviar o estresse, sentir-se bem. Misture essa experiência 
com descanso e uma dieta saudável e você se sentirá 10 anos mais jovem!
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Divirta-se nos animados Parques Temáticos do Algarve,
um excelente lugar para o lazer de toda família. 

Procurando por adrenalina?
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Se tiver sorte, você pode realmente 
nadar com eles. Parece clichê, mas é uma 
experiência inesquecível. Além disso, você 
pode aprender sobre as espécies marinhas 
que vivem em nosso ecossistema ou 
simplesmente pode relaxar na piscina. 

Mas se você gosta de animais marinhos, 
há também outros parques temáticos com 
animais e até mesmo um zoológico que 
oferecem programas que garantem um dia 
bem divertido.

Pensando nos pais, Algarve tem uma 
pista onde pode assistir a corridas de 
campeonato de duas ou quatro rodas, ou 
apenas para a diversão, vivenciando uma 
inesquecível experiência de condução. Caso 
você opte por levar as crianças, há também 
um circuito de karting adequado para toda 
a família.

QUARTEIRA TEM A MAIOR 
MONTANHA RUSSA DA 
EUROPA E NO OESTE, OUTRAS 
DIVERTIDAS ATIVIDADES 
AQUÁTICAS. VOCÊ PODE 
ENCONTRAR GOLFINHOS 
AMIGÁVEIS E ASSISTIR A 
INCRÍVEIS SHOWS.
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Durma com estilo, não importa quanto você pense em gastar. 
Reserve um quarto em um aconchegante hotel de

três ou quatro estrelas ou desfrute da luxuosa
acomodação de um hotel cinco estrelas.
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VOCÊ PODE ENCONTRAR A 
HOSPEDAGEM QUE DESEJA 
EM ALGARVE, SEJA NAS ÁREAS 
MAIS AGITADAS OU EM LOCAIS 
MAIS TRANQUILOS.

Se você gosta de natureza, pode 
hospedar-se em um “Farm Hotel”. Se quer 
se sentir em casa longe de casa pode 
desfrutar de nossas casas e apartamentos 
autossuficientes. Os golfistas, é claro, 
podem praticar o esporte a poucos metros 
de distância de seus quartos, em um de 
nossos hotéis de golfe.

Os pequenos não foram esquecidos, pois o 
Algarve oferece vários hotéis especialmente 
concebidos para famílias que asseguram 
tudo o que possa precisar quando viaja 
com bebés, crianças ou adolescentes.

Se você está aqui a negócios, os hotéis da 
região oferecem excelentes condições que 
tornarão o seu evento inesquecível.

E o melhor de tudo é que aqui se encontram 
as melhores tarifas de estadia.

Hospedagem | www.algarvepromotion.pt 
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Podemos dizer que a alma do Algarve é composta
por pessoas, sons, cores, cheiros, paixão de verão

e amigos para a vida.
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As encantadoras aldeias tradicionais 
de Aljezur, Querença, Alte, S. Brás de 

Alportel, Vila Real de Santo Antônio ou 
Alcoutim, onde as casas são brancas, 

possuem chaminés originais à época de 
construção e os habitantes se encontram 

todos os domingos na missa da igreja.

Tem gosto de batata doce que cresce 
em nossas terras, adoçada pelo sol e tão 
cheia de sabor que os grandes chefs não 
resistem em usar em suas criações.

Tem o pontapé do medronho,
um fruto cultivado nas montanhas que uma 

vez capturado, fermentado e processado é 
transformado no licor de medronho.

Cheira a laranjas frescas, suculentas e 
doces, uma marca de qualidade conhecida 
em todo o país e na Europa.  Um sabor 
inesquecível.

É esculpida em todas as rochas do mar, 
onde cracas e mexilhões são colhidos. 
E eles têm gosto do mar no seu prato.

Podemos dizer que a alma do Algarve é composta
por pessoas, sons, cores, cheiros, paixão de verão

e amigos para a vida.
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Ele brisa nos terraços de casas 
tradicionais, onde figos voluptuosos e 

alfarrobas secas dão lugar a mais espaço 
de vida em nossos dias.

Tem gosto de flor de sal, um tempero feito 
a partir de finos cristais recolhidos das 
salinas do Algarve.  Um produto gourmet 
saudável que realça o sabor.

Nada como a beleza do movimento 
dos cavalos marinhos, uma espécie 

em extinção que tem a sua maior 
concentração no mundo em Algarve.

Ele muda de cor como os camaleões, 
aqueles pequenos seres que parecem 
saídos da Era Jurássica.

Tem cheiro de amendoeiras, pequenas 
flores brancas em árvores delicadas, que 
de acordo com as antigas lendas árabes, 
salvaram o amor de uma linda princesa do 
norte e seu príncipe “algarvio”.
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COM TODOS ESTES 
INGREDIENTES INCRÍVEIS E 
OUTROS QUE NÓS DEIXAMOS 
DESCOBRIR POR CONTA 
PRÓPRIA, VOCÊ TEM TODOS 
OS INGREDIENTES PERFEITOS 
PARA VISITAR O ALGARVE. 
ESPERAMOS POR VOCÊ!

Conta histórias dos descobrimentos portugueses. Fortaleza de Sagres nos leva ao 
icônico Henrique, o Navegador. Uma das cidades mais bonitas da região, Lagos, deve sua 
grandiosidade à expansão marítima. Há 600 anos, a localização estratégica da região e a 
tradição dos marinheiros de Algarve trouxeram o mundo para a Europa.
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NÚMERO NACIONAL
DE EMERGÊNCIA 

LINHA DE INTOXICAÇÃO

CRUZ VERMELHA (FARO)

PROTEÇÃO CIVIL

LINHA DE PROTEÇÃO FLORESTAL

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO

CP - RODOVIAS PORTUGUESAS

TRANSPORTES EVA

SOS 112

(+351) 808 250 143

(+351) 289 899 903

(+351) 289 887 510

117

(+351) 289 800 800 | www.ana.pt

(+351) 808 208 208 | www.cp.pt

(+351) 289 899 700 | www.eva-bus.com
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Visite-nos:www.visitalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt

www.algarveconvention.pt
www.visitgolfalgarve.com

www.cyclingwalkingalgarve.com

http://www.visitalgarve.pt
http://www.visitgolfalgarve.com
http://www.cyclingwalkingalgarve.com
https://www.instagram.com/algarvetourism/
https://twitter.com/algarvetourism_
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