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Porém — e se me permitir, claro — pretendo dar a
conhecer um outro Algarve. Mais intimista. Um outro Eu,
para ser mais preciso.
Um Eu onde encontrará as mais ricas experiências
vínicas e gastronómicas. Aldeias autênticas, de serra e
oceano, onde passaram — por mar e terra — romanos,
árabes e tantos outros que foram deixando sementes
regadas por quem veio a seguir.
Um Eu que carrega orgulhosamente um património
vasto e rico, composto por igrejas, castelos e outros
monumentos.

A CULTURA DA REGIÃO
NARRADA NA PRIMEIRA PESSOA.
Olá. Chamo-me Algarve, vivo em Portugal
e sou a região mais a sul do território
continental. Bem sei que provavelmente
já conhece as minhas praias de areia
branca e azul turquesa, os inúmeros
campos de golfe ou até a minha
relação íntima com o sol, que
me oferece mais de 300 dias
da sua presença.
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Um Eu que expõe a sua arte
e revela a sua criatividade.
Venha daí. Este sou Eu, o Algarve.
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AO LONGO DA MINHA HISTÓRIA TENHO
ASSISTIDO A ALGUMAS MUDANÇAS NA
FORMA COMO ESCREVEM O MEU NOME.
Hoje, Algarve. Antes, Al-gharb:
o Ocidente. É das influências, foram muitas.
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Sim, é verdade, fui bastante influenciado pela cultura
árabe. Dos nomes de vilas e cidades, passando pela
arquitetura dos monumentos ou pelos rendilhados dos
terraços e o branco da cal que forra as paredes dos
meus edifícios. Um legado bonito que, tenho a certeza,
irá apreciar bastante.

Ruínas Romanas de Milreu | Estoi
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Um pouco antes, fui íntimo dos romanos. A localização
da minha costa é e sempre foi privilegiada: banhada
pelo agitado Atlântico, paredes meias com o tépido
Mediterrâneo, serviu os portos daquele povo como
ponto de paragem e passagem para o Norte de África
e Europa. Também me deixaram recordações bonitas.
As estações arqueológicas são um exemplo.

Visitar é obrigatório.
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Nesta pequena e breve viagem pelas principais referências históricas do meu
território, existem ainda dois lugares incontornáveis: Lagos e Sagres. Ambos
ligados aos Descobrimentos e à sua figura maior: o Infante D. Henrique. Em
Sagres, por exemplo, irá encontrar um gigante dedo de pedra apontado ao
oceano Atlântico. Uma alusão aos navegadores algarvios que se fizeram ao
mar em busca de novos mundos.
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Mas há mais para conhecer a quem me visitar em
Aljezur, Castro Marim e Alcoutim. Bem como em Faro,
Silves ou Tavira.

Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa
Esperança (África do Sul) a bordo de uma Caravela,
embarcação usada pelos portugueses durante os
Descobrimentos. Cinco séculos depois, uma réplica
chamada Boa Esperança foi lançada à água, tendo sido
adquirida em 2001 pela Região de Turismo do Algarve
com o objetivo de projetar a História do Algarve em
todo o mundo. A minha História.

Estórias da minha gente e das suas tradições.
Vai adorar conhecê-las. Vivê-las. Experiencia-las.
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Cast

Venha daí!
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Não existe um ponto de partida para iniciar esta caminhada.
Eu, o Algarve, começo em Silves, na Sé construída em 1266
sobre a antiga mesquita que ali tinha morada. Tornou-se
igreja de estilo barroco mas o terramoto de 1755 destruiu
a capela-mor, mais tarde erguida em estilo manuelino.

Passe aqui e descubra
mais um pedaço
de história.
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Sino da Sé Catedral de Faro
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Que ostenta, mostra e fala do que
recheia a região com paixão desmedida,
mas, acredite, não há outra forma de o
fazer. Cada metro quadrado revela um
património edificado de valor inestimável.

Venha ver com
os seus olhos.
8

Sé de Silves

PODE CONSIDERAR-ME VAIDOSO.

Em Faro — 1577
Sé
— foi erguida a Sé
Catedral onde antes
existia o templo romano e a
mesquita muçulmana. Imitando a Sé de Silves, também
esta igreja sofreu remodelações: após a Restauração da
Independência foi construída uma capela-mor coberta por
uma abóbada de berço com caixotões, ornamentada com
retábulo maneirista. Consideram-no o meu melhor exemplar
da talha seiscentista. Eu não nego.
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Mas, perdoe-me: como não recomendar uma visita
à minha Igreja de São Lourenço, em Almancil, para
apreciar a sua bonita cúpula da capela-mor e as
paredes e abóbada revestidas de azulejos de estilo
barroco? Ou a Matriz de São Tiago de Estômbar, em
Lagoa, igreja considerada Monumento Nacional.
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Detalhe exterior | Igreja de São Lourenço
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Deslumbre-se
com as suas cores.

Permita-me aconselhar Tavira, cidade com mais de
20 igrejas. Falar de todas elas tornaria a história longa,
porém, a matriz de Santa Maria, edificada no século
XVI, é o seu exemplar mais robusto: o portal principal de
estilo renascentista formado por duas colunas dóricas
merece ser destacado.

do Castelo

Logo ali ao lado, vi nascer o Paço Episcopal
— ou Palácio Episcopal de Faro — o mais fino
representante da arquitetura chã da minha
região. É decorado com azulejos de estilo barroco
e rococó, o que lhe confere enorme riqueza
cromática.

ALGARVE CULTURAL | AS IGREJAS

Detalhe interior | Palácio Episcopal de Faro
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Eu, o Algarve, não tenho cidade ou vila no
meu território sem igreja matriz, arte sacra
ou convento. Não acredita? Percorra-me, do
barlavento ao sotavento, e tire as suas dúvidas.
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Em Loulé, parte do meu coração leva-me à Igreja Matriz
de São Clemente — século XIII — onde a torre sineira
foi adaptada do minarete muçulmano. A outra metade
transporta-me à magnífica ermida da Mãe Soberana.

Mais pequenas, as minhas ermidas estão igualmente
repletas de motivos para uma visita: em Albufeira,
a Senhora da Orada, e em Vila de Bispo, a Senhora
de Guadalupe, testemunha das orações do Infante
D. Henrique, das personalidades mais destacada nos
Descobrimentos portugueses.
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conhecer as duas.
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Igreja de Sant’Ana | Albufeira
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Parece-me justo começar pela Semana Santa. Na
Festa das Tochas Floridas, em São Brás de Alportel,
poderá observar uma enorme procissão que assinala
a Ressurreição de Cristo. O chão fica coberto de flores
tal como as tochas erguidas ao céu. Um ambiente de
muita cor que é, regra geral, acompanhado pelo clima
primaveril da época. As ruas enchem-se de gente, sabor
e música da região.

festas e

Venha fazer parte
desta celebração
colorida.
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Se a estas se juntarem as minhas
tradições, melhor. A parte boa é que
tenho festividades todo o ano e ninguém
se cansa. Eu, o Algarve, não me canso.
Você também não.

Tocha Florida | Festa das Tochas Floridas

NÃO HÁ COMO NEGAR:
EU, O ALGARVE, GOSTO DE FESTAS.
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Rua enfeitada | Festa das Tochas Floridas

Em Loulé, os festejos da Mãe Soberana materializam
uma das minhas tradições religiosas mais longas e
intensas. Tudo começa no Domingo de Páscoa — a
Festa Pequena — para finalizar duas semanas depois
— a Festa Grande — numa segunda procissão, que
decorre em passo acelerado e com música criada para o
efeito, subindo a colina até à ermida para ali deixarem a
padroeira: Nossa Senhora da Piedade.
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O Carnaval e seus desfiles também integram as festas
tradicionais da minha região, com o Entrudo a trazer
carros alegóricos e muita alegria aos principais centros
urbanos. O de Loulé, pela sua dimensão logística e
humana, é o evento a destacar. Esteja atento à data,
se estiver por cá entre fevereiro e março.

ALGARVE CULTURAL | FESTAS E TRADIÇÕES

A 1 de maio toda a região embarca numa celebração
que inclui piqueniques, danças, cantares e bonecos de
trapos — os Maios — que são enfeitados e colocados
à porta das casas com quadras humorísticas.

Festeje
connosco.

Admito: Eu, o Algarve, vivo maio a festejar. Na última
semana do mês realiza-se a recriação histórica “São
Braz d´Alportel 1914”. Recuam-se mais de 100 anos e é
recriado o ambiente da época no centro histórico com
teatro de rua, música, baile, artesanato e gastronomia.
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Viaje comigo nesta
cápsula do tempo.
Maio encerra, junho arranca e as festas continuam. É
a vez dos Santos Populares e seus famosos arraiais e
bailaricos, sardinhas e febras assadas, cerveja e vinho,
fogueiras de alecrim e perfume dos manjericos. A festa
é de todos os que vivem na região e dos que a visitam.
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Em Estoi decorre um evento que merece a sua melhor
atenção: a Festa da Pinha. Anualmente, em maio,
trajados de cavaleiros, os participantes decoram as suas
carroças, camiões e tratores com flores e percorrem as
ruas da localidade.
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Venha e faça
parte da festa.
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Bailarina | Carnaval de Loulé
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Em agosto e setembro — talvez aproveitando
a temperatura mais amistosa das águas —
os homens do mar organizam procissões no
Atlântico, usando barcos para carregar os
andores e pedindo benesses e proteção para
a sua perigosa atividade.

Procissão de Nossa Senhora da Orada | Albufeira

os

Por falar em recriações históricas, estendo o convite
a mais uma festa: o Banho Santo ou o Banho 29, já
que o dia da ida ao mar é a 29 de agosto. Há fatos
de banho de época e celebrações à volta da fogueira
com amigos e familiares. A festa é em Lagos e na
praia da Manta Rota — Vila Real de Santo António.
Vou sempre a uma delas.
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É do mar que vêm as estrelas
da minha gastronomia: peixe
fresco, marisco e moluscos.
Depois, os restaurantes e
os algarvios fazem o resto:
arroz de polvo, atum de
cebolada, migas de conquilhas,
caldeirada à algarvia, açorda
de marisco ou feijoada de
buzinas. E, claro, as várias
cataplanas: de perdizes ou
porco com ameijoas, e as
dos mais variados peixes
ou mariscos. Vá por mim:
experimente e repita tudo.

Abandonemos o
mar em direção
ao interior.

Perguntava pelo acompanhamento? Vinho. Tinto,
branco ou rosé, agora escolha. Dos meus terroirs saem
vinhos mais ou menos frutados, de baixo ou elevado
grau alcoólico, robustos, leves ou redondos.

À sua espera terá um imenso verde, o perfume
da minha flora e, no prato, pão de alfarroba,
carne de caça — javali, perdiz e lebre — porco
e seus enchidos, grão, lentilhas, conserva de
cenouras, cozidos e estufados. Se estiver calor e
preferir algo mais fresco, não hesite: experimente
o gaspacho acompanhado de uma fatia de pão
com tomate, orégãos e um fio de azeite.
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EU, O ALGARVE,
SOU UM SORTUDO:
Do mar que banha a minha
costa vem o melhor peixe. Da terra,
o melhor vinho e as frutas e vegetais
ideais para uma dieta mediterrânica.
Venha daí: acompanhe-me nesta
viagem de sabores.
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Se a oferta
gastronómica é rica,
a carta de vinhos não
lhe fica atrás.
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Mesa com Petiscos e Vinho do Algarve
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Peixe da Costa Algarvia

ALGARVE CULTURAL | À MESA
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Espere, você é como Eu: só considera a refeição
terminada após uma boa sobremesa. Morgadinhos de
amêndoa, queijo de figo, bolos de mel e chila, filhós e os
Dom Rodrigo são os destaques.
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Escolha um.
Ou todos.

Da cozinha tradicional à de autor
com estrelas Michelin, são vários os
restaurantes que elevam a minha
gastronomia a um nível internacional.
Mas pode conhecer também os
festivais da região que permitem
experimentar os seus sabores mais
típicos: do mar à serra.

Passe ainda pela gastronomia mediterrânica. Produtos
naturais, frescos e, na sua maioria, regionais são
o coração desta dieta: azeite puro, peixe fresco —
sardinha, cavala ou atum — bem acompanhado
por vegetais e frutas provenientes da minha flora.
Imensamente saudável.
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Açorda de Marisco

Azeite do Algarve

Imensamente
saboroso.
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VISITAR UMA REGIÃO É TAMBÉM
CONHECER CAMINHOS E ROTAS QUE
MOLDARAM O SEU PASSADO.
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A relevância histórica que, entretanto,
conquistaram, tornaram-nas paragens
obrigatórias. Eu, o Algarve, não fujo a
essa regra. Venha daí, traga o mapa.
Já ouviu falar da estrada mais longa da Europa?
Estrada Nacional 2, 739 quilómetros, começa (ou acaba)
em Faro e estende-se até Chaves, no norte do país.
Cingindo-me ao meu território, o troço atravessa —
além de Faro — Loulé e São Brás de Alportel. Esta
é uma boa oportunidade para descobrir mais
alguns recantos.
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Aventure-se
pelas minhas estradas.
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Entender a forte presença árabe no sul do país
é percorrer a Rota Omíada, itinerário turísticocultural centrado no período de domínio omíada no
Mediterrâneo e que abrange os territórios da Jordânia,
Líbano, Egito, Tunísia, Sicília (Itália) Andaluzia (Espanha)
e Algarve. Se é apreciador de História, este passeio é
uma excelente aula para entender as relações humanas,
culturais, artísticas e científicas entre Oriente e Ocidente
nas 14 localidades que integram a rota.

Declarados Itinerário Cultural Europeu, os
Caminhos de Santiago também têm a sua
meta muitos quilómetros a norte: na Catedral
de Santiago de Compostela, já em Espanha.
O objetivo passa por visitar locais ligados à
presença da Ordem de Santiago e seu líder,
o apóstolo Santiago Maior, protagonista da
conquista do Alentejo e terras algarvias aos
mouros no século XII. Escolha entre o Caminho
Central Português (Faro) ou Caminho Nascente
Português (Tavira).
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Percorra este
circuito comigo.

Para recordar a viagem pela Estrada Nacional 2,
existe um passaporte com identificação dos
municípios que integram aquela rota e que
pode ser carimbado ao longo do trajeto em
cafés, alojamentos ou postos de turismo.

Por esta altura já se apaixonou pela laranja algarvia e
seu sumo, certo? Pois bem, visite os pomares em Silves
na Rota da Laranja. Colha algumas laranjas e observe
todo o processo de tratamento e embalamento.
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No final, se tiver sede,
beba mais um copo.
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Caminhos de Santiago - Caminho Nascente Português
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Obrigatório
visitar.

Igualmente de raízes árabes é a Rota Al-Mutamid
que, em terras algarvias, vai de Aljezur a Vila Real de
Santo António — a rota integral começa em Lisboa
e termina em Sevilha — e celebra o rei poeta que foi
governador de Silves e senhor de Sevilha. Nesta viagem,
conhecerá espaços naturais
e património bastante
ricos, sentindo de forma
clara a continuidade
histórica entre o
sul de Portugal e a
Andaluzia ocidental,
em Espanha.

Passaporte Rota Estrada Nacional 2

ALGARVE CULTURAL | DE MAPA NA MÃO

za

de

Sa
gre
s

23

ALGARVE CULTURAL | DANÇAR, CANTAR, ESCUTAR

EU, O ALGARVE, NÃO PASSO SEM UM
CONCERTO.

Festival Med

ALGARVE CULTURAL | DANÇAR, CANTAR, ESCUTAR

Da música contemporânea à clássica, dos
novos ou consagrados valores nacionais aos
oriundos do estrangeiro. Venha comigo: afine
a voz, prepare-se para um passo de dança.
É em Faro, nas quentes noites de agosto e setembro que se
realiza o Festival F e onde não existe banda portuguesa de
renome que não tenha aqui atuado. Os palcos são montados
no interior da muralha, na zona mais antiga da cidade,
criando um ambiente acolhedor e, simultaneamente, de
viagem no tempo.
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Dance e cante
na minha
capital.
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A vizinha Loulé mantém o registo e, em junho, apresenta aos
locais e visitantes o Festival Med. À world music — género
mais celebrado — junta-se a poesia, dança e teatro. Tudo para
ser consumido no acolhedor centro histórico. São 4 dias de
imensa cultura.

Venha bebê-la.
24

25

ALGARVE CULTURAL | DANÇAR, CANTAR, ESCUTAR

ALGARVE CULTURAL | DANÇAR, CANTAR, ESCUTAR

A música clássica também ocupa um pedaço relevante
da cultura algarvia e a Orquestra Clássica do Sul é o seu
mais perfeito exemplar. Com uma programação regular
de concertos pela região, é fácil encontrá-los a atuar
numa das minhas cidades.
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Os concertos, espetáculos de dança,
teatro e poesia do Festival Med
ocorrem no centro histórico de Loulé.
Um formato perfeito para viver o seu
património cultural e envolver-se com
a população local.
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Na mesma cidade acontece o Festival Internacional
de Jazz. Já com mais de meio século de história, este
certame tem como tradição trazer nomes relevantes do
jazz ao seu cartaz. Se estiver por cá, não falte. Pode ser
que tropece no novo Miles Davis.
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Em novembro, acontece o Festival do Órgão do
Algarve em algumas das principais igrejas da região
como a Sé de Faro ou a Misericórdia, em Tavira.
Pequenos espetáculos em que organistas, cantores e
instrumentistas nacionais e convidados vindos de outros
países são as principais atrações. Assista aos concertos.

Também em Loulé, em setembro e outubro, decorrem
os Encontros de Música Antiga. Ritmos que vão da
Idade Média aos grandes compositores do século XIX,
com paragem no Barroco e Renascimento. É mais
um daqueles momentos em que Eu, o Algarve, fico
nostálgico e com saudade dos tempos idos.
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Sinta-se
convidado para
este momento
solene.
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Deixe-se
surpreender.
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Junte-se a artesãos e artistas da Rede Loulé Criativo, em
Loulé, e desenvolva as suas capacidades criativas. Workshops,
cursos, fins de semana temáticos e experiências com
arte, gastronomia e património são a oportunidade ideal
para conviver com as gentes locais e desenvolver as suas
habilidades.

Venha
experimentar.

Oficina do Barro | Loulé Criativo

ALGARVE CULTURAL | MÃOS NA MASSA

ic

a

na
â

TA
|

ra

ra
tu

r
ce

SA

m

Pi n

em

É DOS QUE NÃO GOSTA DE FICAR A VER?
Eu, o Algarve, sou igual: estou sempre em busca de algo para fazer.
Arregace as mangas: desfrute enquanto mete as mãos na massa.
28

Do passado
para o presente. É
do que trata o Projeto
TASA — Técnicas Ancestrais,
Soluções Atuais — também em Loulé, que conjuga a minha
cultura tradicional regional com inovação estratégica.
Direcionados a adultos, famílias ou crianças, os workshops têm
a duração de 3 ou 6 horas. Barro, cortiça, palma, linho, cana,
madeira e latoaria são alguns dos materiais
trabalhados.

Tarrina | TASA
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Vindimas

NAO SABIA

Depois das
uvas pode
continuar a
viver experiências
rurais como a apanha
da laranja, medronho, azeitona ou alfarroba. Visite
um lagar para perceber como se faz o azeite pelo qual
se apaixonou durante a viagem ou uma destilaria para
descobrir o segredo da aguardente de medronho —
uma das bebidas típicas.

Não deixe de provar.
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A aguardente de medronho, de Indicação
Geográfica Protegida, terá sido inicialmente
produzida no século X pelos árabes na zona
de Monchique.
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Visite ainda uma salina em Castro Marim e aproveite
para relaxar num banho flutuante em águas ricas em
sais minerais e mergulhe no processo
de criação de sal marinho e
flor de sal. É sempre
assim que termino a
minha volta.
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Pode preferir preparar o que vai comer ao almoço ou
jantar com uma ida ao mercado para escolher produtos
frescos. Depois, meta as mãos na massa e
prepare a sua refeição com
sabores da minha terra.
Esta é a melhor forma
de aprender os
segredos da minha
gastronomia.
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Acompanha-me?

Aguardente de medronho

Venha
conhecê-las.

A Ria Formosa é um belo sítio para conhecer a produção
local de ostras naturais, tal como a minha zona serrana
é ideal para piqueniques adornados com
iguarias regionais.
Apanha da laranja

Outra das minhas experiências preferidas é
o trabalho nas vindimas. Comece por cortar
os cachos e, de seguida, viva uma experiência
divertidíssima com o método tradicional “pisa a
pé” — que consiste em pisar as uvas com os seus
pés. A recompensa vem a seguir com um almoço
acompanhado de uma degustação de vinhos. São
várias as quintas que organizam estas atividades.
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