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Não fugiremos à verdade se disser-
mos que quase todos nós entramos 
no Algarve pela “porta da praia”, ou 
seja, o sol e o mar são os nossos 
anfitriões e muitos dos visitantes não 
chegam a transpor o “hall de entrada”.

Por isso vos propomos uma visita 
por esta nossa província – o Algarve 
ou Al Gharb, como era conhecido 
pelos mouros, quer dizer O Ocidente, 
ou a parte ocidental do Al-Andaluz, o 
nome geral da Península Ibérica mu-
çulmana (Silveira e Nogueira, 1993:14).

Assim, sugerimos que nos acom-
panhem até Sagres, onde iremos 
começar esta viagem: Cabo de S. Vi-
cente, o promontório mais a sudoeste 
da Europa, aguarda-nos com o seu 
magnífico farol, cujas grossas lentes 
de cristal projectam a luz que indica 
rotas aos barcos e os afasta das es-
carpadas falésias (90m). É em Sagres 
que encontramos um estranho círculo 
geométrico de 48 raios concêntricos, 
cravado no solo. Seria uma gigantesca 
Rosa-dos-Ventos? Ou a base de um 
antigo Relógio de Sol? 

Não se sabe ao certo se era 
realmente aqui que ficava localizada 
a mítica Escola de Marinhagem do 
Infante D. Henrique, mas, seguramen-
te, grande parte da vida deste Príncipe 
Navegador foi passada entre Sagres e 
Lagos, local de onde partiam as suas 
expedições náuticas. 

Entre estas duas localidades, depa-
ramos com Vila do Bispo, a pequena 
vila administrativa desta zona. De vo-
cação agrícola, com o seu conjunto de 
moinhos a nascente, ganhou prestígio 
como o celeiro do Algarve.

 A um viajante aconteceu uma bre-
ve história: numa tarde soalheira de 

Marina, uma bela avenida acompanha 
a baía e para além da estátua do in-
fante de Sagres, uma outra nos surge 
mais adiante: trata-se da polémica 
escultura em mármore do artista João 
Cutileiro, dedicada a el-rei D. Sebas-
tião. Foi grande a controvérsia que se 
gerou à volta desta estátua no ano 
de 1973, pois o rei aparece retratado 
como um rei-menino com o elmo 
pousado no chão a seus pés....

...as vozes levantaram-se dizendo 
que o rei parecia “um derrotado, não 
tinha postura real”....

Segundo reza a tradição, D. 
Sebastião está ligado a Lagos por 
ter sido daqui que, em 1578, partiu à 
conquista de Ceuta, com 800 dos seus 
barcos......

.... em dias de nevoeiro espera-
se ainda a chegada do Desejado, ou 
notícias da sua armada....

Avançamos agora para Portimão 
onde, logo à entrada, damos com o 
lendário Campo de Golfe da Peni-
na, o primeiro campo de golfe a ser 
construído no Algarve, em 1966, 
desenhado pelo profissional britânico, 
Sir Henry Cotton. A fama de Sir Henry 
como treinador era tal que, dizia-se, 
uma noite em lençóis de linho neste 
hotel de 5 estrelas, ainda assim, ficava 
mais barata do que uma aula de golfe 
com o profissional do campo. 

Não longe dali, na ria de Alvor, 
quem andasse à apanha da conquilha 
acabava, frequentemente, por encon-
trar alguma moeda romana...

Portimão, a 2ª cidade algarvia, está 
contígua à Praia da Rocha e, mais 
adiante, à Praia do Vau, e é o porto 
onde o rio Arade desagua no mar. 

Alinham-se as traineiras junto à 

passeio, entrou num café-restaurante 
e pediu “percebes”, o marisco, pois 
Vila do Bispo também é conhecida 
por esta especialidade. O empregado, 
desconsolado, respondeu: “Infeliz-
mente já não temos.” Resignado, o 
nosso turista optou por tomar um 
café... Enquanto esperava, viu chegar 
um pescador com um balde azul pela 
mão. Desta vez, o empregado apro-
ximou-se exultante: “Afinal já temos. 
Ainda está interessado?”.

Sigamos viagem.
A que hoje conhecemos como a ci-

dade de Lagos, foi, ao que tudo indica, 
povoação celta, como a designação 
antiga, Laccobriga, certifica (Silveira e 
Nogueira, 1993:48). Torna-se depois 
disso, sucessivamente romana, árabe 
e finalmente é tomada pelos portugue-
ses aos mouros no séc. XII (1189). Mas 
só em 1249, graças ao rei D. Afonso III, 
Lagos passou a ser incluída no Reino 
dos Algarves. 

À época dos descobrimentos portu-
gueses, (séc. XV e XVI), foi da baía de 
Lagos que saíram muitas expedições 
sob as ordens do Infante D. Henrique, 
entre elas a de Vasco da Gama em 
1499, na sua épica viagem à Índia. 

Entre 1578 e 1756, Lagos chegou 
a ser a capital do Algarve e é ainda 
aqui que encontramos, na Praça da 
Republica, um edifício tristemente 
curioso, com arcadas, e umas grossas 
argolas em ferro, presas à parede. 
Este edifício é datado de 1445 e julga-
se que tenha sido o primeiro Mercado 
De Escravos Negros da Europa.

Lagos é uma cidade bonita que, 
durante algum tempo, conseguiu man-
ter afastada a construção de prédios 
altos. Tem uma pequena e simpática 
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muralha, e são magníficas as sardi-
nhas comidas nos típicos restaurantes 
debaixo da ponte... Como é sabido, 
devem comer-se nos meses sem RR, 
de Maio a Agosto....

Se subirmos o Arade, avistaremos 
Silves, outrora a capital moura do Gharb 
ou Ocidente. Destacam-se, imponen-
tes, as muralhas do castelo no topo da 
colina. A sua origem remonta ao ano 
1.000 a.C. Pensa-se que já fora um local 
notável durante a ocupação romana, 
mas foi sob o domínio árabe, no início 
do séc. XI, que atingiu o apogeu, tendo 
recebido o nome de Chelb. Construí-
ram-se luxuosos palácios e Chelb tor-
nou-se um importante centro cultural 
para toda a península, ainda que, sob o 
poder dos emiratos de Córdoba ou de 
Sevilha. Conta-se que foram trazidos 
leões e outros animais selvagens e os 
passeavam nos exóticos jardins. 

Oliveira Martins descreve-a assim: 
“Era opulenta em tesouros e formosa 
em construções. Davam-lhe a primazia 
entre as cidades da Espanha árabe. 
Vestida de palácios coroados pelos 
terraços de mármore, cortada de ruas 
com bazares recheados de preciosi-
dades orientais, cercada de pomares 
viçosos e jardins, Chelb era a pérola do 
Chenchir, onde os pródigos da Mauritâ-
nia vinham gozar com as mulheres for-
mosas, de puro sangue árabe, os seus 
ócios luxuosos. Era ao mesmo tempo 
uma praça terrivelmente fortificada” 
(Silveira e Nogueira, 1993:110).

É fácil compreender como Silves 
inspirou poetas ao longo dos tempos, 
sendo conhecidos os registos da figura 
lendária de Al-Muthamid, governador 
de Silves. Era o segundo filho do rei de 
Sevilha. Dedicou-se à poesia e aos lu-
xos, vivendo despreocupadamente, até 
ser chamado para reinar em Sevilha, 
por morte de seu irmão. Em Silves, Al-
Muthamid cantou o amor, a terra fértil 
do vale do rio e os seus belos pomares. 
O seu poema mais célebre dedicado a 
esta cidade chama-se “A Invocação” 
(Silveira e Nogueira, 1993:110).

Os laranjais nas redondezas de 
Silves são conhecidos como os mais 

vastos do país e muitas hortas e 
pomares circundam a cidade, sendo 
a mais famosa a Quinta de Mata Mou-
ros. (Silveira e Nogueira, 1993:110). 

O delicioso bolo “Morgado”, feito 
com amêndoas, abóbora e recheio de 
doce de ovos, é especialidade desta 
zona.

Silves foi sede de Bispado até 1577, 
altura em que esta foi transferida para 
Faro, localidade que D. João III já havia 
elevado a cidade em 1540. 

O Museu Arqueológico, onde se en-
contram objectos da Idade da Pedra, 
foi construído em cima de um imenso 
reservatório subterrâneo que é conhe-
cido como “A Cisterna da Moura En-
cantada”. A Ponte Romana sobre o rio 
Arade lembra-nos que esta cidade já 
foi um porto, e muito do seu declínio 
se deve ao facto de o rio ter deixado 
de ser navegável até tão longe. 

Largamente destruída durante o 
terramoto de 1755, Silves não espelha 
hoje o seu poderio de outrora.

Subindo agora a serra, deparamo-
nos com Monchique e a Fóia, o ponto 
mais alto do Algarve, a 902 metros. 
Monchique é local famoso pelo bom 
presunto e o frango no churrasco com 
piri-piri torna-se forte motivação para 
uma visita ao topo da serra, a apreciar 
a paisagem: estende-se o oceano à 
nossa frente, banhando as costas alen-
tejana e algarvia. Ficamos mais perti-
nho do céu e apetece-nos o silêncio.

Quando, em 1979, o turismo 
despontava no Algarve, grupos de 
ingleses eram levados às Caldas de 
Monchique em passeio. Explicava-se-
lhes a importância das águas termais 
de Monchique, já conhecidas durante 
a ocupação romana, frequentadas 
pelos árabes e que haviam sido 
reactivadas por el-rei D. João II, para 
seu próprio uso. Reza a crónica que 
quem beber um copo desta água das 
termas, rejuvenesce 10 anos! 

Mas esses turistas inclinavam-se 
mais para uma outra atracção local: a 
aguardente de Medronho. Eles chega-
vam a dizer que, ao fim de alguns golos, 
se sentiam 20 anos mais jovens !!!!!!!!

De novo junto à costa, alinham-se 
as lindíssimas formações rochosas do 
Carvoeiro, um espectáculo de beleza 
natural que tantas vezes encontramos 
nos postais turísticos....ou Lagoa, com 
a sua já bem conhecida cooperativa 
vinícola. 

Segue-se Armação de Pêra e as 
notáveis construções na areia e vamo-
nos aproximando de Albufeira que terá 
sido das primeiras praias a tornar-se 
famosa além fronteiras, atraindo, 
ainda hoje, milhares de estrangeiros. É 
sinónimo de restaurantes, bares, pubs 
e discotecas, animação e movimento. 
Esta pequena-aldeia-de-pescadores-
da-década-de-60 está hoje transfor-
mada em abrangente metrópole, sen-
do que facilmente nos perdemos entre 
S. Rafael, Praia da Oura, Montechoro, 
Minichoro, Olhos-de-Água, Falésia, 
Balaia, Açoteias, etc...

Espalhavam-se, pela região 
circundante a Albufeira, extensões 
de amendoeiras, que florescem em 
Fevereiro. Conta a lenda que um 
magnífico príncipe árabe se enamo-
rou perdidamente por uma formosa 
princesa nórdica, de longos cabelos 
louros e brilhantes olhos claros, como 
ele nunca vira nenhuma outra mulher. 
Houve um casamento real e ambos fo-
ram felizes, até que chegou o Inverno: 
lenta e inexplicavelmente, a princesa 
foi adoecendo – era uma tristeza 
profunda, sentia saudades da neve do 
seu país natal.

Desolado, o rei mandou que lhe 
trouxessem neve. Mas nenhum dos 
seus súbditos conseguiu satisfazer o 
seu desejo.Em desespero, o rei orde-
nou que todos os sábios do reino se 
reunissem até descobrirem uma solu-
ção: e assim surgiu a ideia de cobrir o 
reino com amendoeiras, pois quando 
em flor, estas árvores lembram a neve 
que cobre os campos. Assim, em 
Janeiro e Fevereiro, as amendoeiras 
curam a rainha da sua melancolia, e 
neste reino todos ficam felizes para 
sempre...

E eis-nos em Vilamoura. 
O que é hoje o maior, mais completo 



e diversificado empreendimento turísti-
co da Europa, não passou despercebido 
a cartagineses e fenícios, nem tão 
pouco aos romanos. O bem cuidado 
Cerro da Vila é prova disso: as ruínas 
de uma casa nobre, ou villa romana, de 
balneários públicos, de tanques de sal-
ga de peixe ou cestaria, das fundações 
de uma torre funerária e de uma zona 
portuária, podem ser visitadas e são 
um contributo valioso para a compreen-
são desta civilização no Algarve.

Vilamoura começou há 40 anos, 
um projecto magnífico que Cupertino 
de Miranda e a Lusotur levaram por 
diante e que, mais tarde, beneficiou da 
influência e poder do visionário André 
Jordan para se manter como um lugar 
ímpar. Aqui encontramos 5 campos de 
golfe, a primeira Marina construída no 
Algarve com o seu centro comercial, 
o Casino – um dos três existentes na 
região –  campos de ténis, hipódromo, 
aeródromo, unidades hoteleiras, com-
plexos turísticos, belos jardins e zonas 
verdes circundantes.... 

Também é comum encontrar 
gente que conhecemos dos media: os 
jogadores Figo, João Pinto, Rui Costa, 
Sá Pinto, entre outros, podem bem 
cruzar-se connosco na rua.... 

...ou políticos e artistas, entretai-
ners e apresentadores....

Vilamoura, Vale de Lobo e Quinta 
do Lago, entre outros, fazem parte do 
Concelho de Loulé. E é por estas pa-
ragens que se diz viverem mouros en-
cantados que são vistos regularmente. 
Conta-se que muitos deles, julgando 
que a conquista dos portugueses seria 
apenas temporária, usando de magia, 
fizeram descer um encantamento 
sobre as suas famílias, de maneira a 
que ficassem por cá até que as terras 
voltassem aos seus donos. Tal não 
aconteceu, porém, e eles aguardam 
ainda que alguém os desencante.... 

Assim, se o viajante encontrar à 
beira da estrada, uma mulher formo-
síssima, de vestes flutuantes e rica-
mente bordadas, que lhe ofereça figos 
secos de uma esteira estendida ao sol, 
saiba que, ao cumprir sem hesitação 

as indicações da mulher, esses figos 
tornar-se-ão em ouro e a moura livrar-
se-à do seu encantamento. 

E caso ele se acerque da Fonte 
das Lágrimas da Moura Cássima, em 
Loulé, saiba que ela e suas duas irmãs 
aí ficaram encantadas por seu pai, 
um poderoso governador que, tendo 
perdido a batalha, se refugiou em 
Marrocos. Este pai extremoso tentou 
resgatá-las, através de um habitante 
louletano, feito prisioneiro. Ordenou-
lhe que regressasse a Loulé, trazendo 
três pães que, na noite de S. João, de-
veria atirar à fonte, libertando as suas 
filhas. Em troca, receberia riquezas e a 
carta da sua liberdade. 

O homem voltou à sua terra, pronto 
a cumprir a promessa, mas a sua 
curiosa mulher descobriu os pães e 
abriu um deles com uma faca, julgan-
do que continham ouro. Logo dele es-
correu sangue e a mulher, assustada, 
voltou a colocá-lo no meio dos outros 
dois pães. Chegada a noite de S. João, 
o homem dirigiu-se à fonte e duas das 
irmãs foram libertadas. Cássima, por 
estar ferida, não conseguiu sair da 
fonte...o som que se ouve, altas hora 
da noite, é o choro da moura, presa 
ainda naquele local.....

Não longe de Loulé, temos Milreu 
e Estói. Se Milreu é conhecido pelas 
magnificas ruínas de uma villa romana 
do séc. I a.C., vestígios do átrio de 
colunas e das salas decoradas com 
mosaico, da que era a propriedade ru-
ral de um abastado senhor romano...

.....já em Estói somos atraídos pelo 
palácio dos Condes do Carvalhal, 
datado do séc. XVIII, e reformado 
pelo Visconde de Estói, no séc. XIX, 
que combina os estilos neo barroco e 
rocócó, ao longo dos seus 28 quartos, 
salas e salões. Os jardins geométri-
cos contêm repuxos e lagos, degraus 
e escadarias, estufas, um coreto e 
inúmeras estátuas. 

Chegamos rapidamente a Faro. Na 
primavera de 1249, el-rei D. Afonso 
III atravessou a áspera serra algarvia 
para vir sitiar Faro. O cerco foi breve 
e este rei passou a intitular-se “Rei de 

Portugal e dos Algarves”. Mas só no 
séc. XVI (1540), Faro seria elevada a 
capital por D. João III .

Nos dias de hoje, em poucas horas, 
chegamos de Lisboa a Faro, pela auto-
estrada e pela Via do Infante. Mas 
nem sempre assim foi. Ouçamos a 
descrição de Manuel Teixeira Gomes, 
um ilustre algarvio de Portimão, que 
viria a ser o sétimo Presidente da 
Republica Portuguesa, em 1923. 

Escrevia ele, em finais do séc. XIX: 
“A linha-férrea mal chegava a Beja, 
onde se tomava a dolorosa diligência 
de Mértola que, por seu turno, trans-
bordava os viajantes num vaporzinho 
manhoso sobre o qual se descia o 
Guadiana até à foz; e dali, na pom-
balina Vila Real de St. António, outra 
diligência nos joeirava os já desconjun-
tados ossos pelo decurso das muitas 
horas necessárias a alcançar Faro”.1 

De facto, a via férrea para o Algar-
ve foi das últimas a ser construídas 
em Portugal e só chegou a Faro em 
1889. O aeroporto internacional surgiu 
na década de 60 e opera como porta 
de entrada para todo o Algarve e, até, 
para o sul de Espanha.... 

Actualmente a capital de distrito, 
Faro também cresceu em tamanho 
e importância com a implantação da 
Universidade do Algarve que trouxe 
professores e alunos de todo o país, 
trouxe lojas de moda jovem, restau-
rantes de fast-food e reavivou ruas e 
bares da zona da baixa, junto à doca e 
à Cidade Velha...... 

Deslocamo-nos para Olhão, onde 
deparamos com os brancos terraços 
sobrepostos, uma arquitectura única 
em todo o Algarve...

....costuma dizer-se que se pesca 
muito em todo o Algarve, mas que em 
Olhão se pesca muito mais.... Quantos 
passantes não se deliciaram já com 
as famosas sopas de amêijoas ou as 
amêijoas na cataplana ????

...e quem resiste ao deslumbra-
mento de Tavira, com a sua velha 
ponte romana e os seus palácios 
quinhentistas de telhados de tesoura? 
Porto de destacada importância, aqui 
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se fazia o transbordo do vinho, sal e 
peixe seco e daqui partiam os abas-
tecimentos às praças lusas do Norte 
de África, até ao séc. XVIII, altura em 
que esse envio passou a ser feito por 
Olhão e Vila Real de St António.E, por 
certo, ninguém ficará indiferente à es-
tonteante beleza da Reserva Natural da 
Ria Formosa, 17 mil hectares de zona 
protegida por excelência, salpicada 
por maiores ou mais pequenas ilhas, 
habitadas por pessoas ou por aves 
de espécies protegidas, cuja pérola é, 
sem dúvida, Cacela Velha. Não só a 
paisagem nos corta a respiração como 
a gastronomia ajuda a querer voltar a 
este local: marisco, amêijoas, ostras, 
conquilhas e peixe fresco fazem as 
delícias de quem por ali passa....

Segue-se um alinhamento de lindís-
simas praias onde sabe bem vir ao fim 
da tarde admirar as cores do pôr-do-
sol: Cabanas, Cacela, Altura, Alagoa, 
Manta Rota, Praia Verde...

Monte Gordo torna-se simpático 
com o seu Casino frente à praia e 
onde já se entrecruzam portugueses 
e espanhóis, num entendimento que a 
nossa herança histórica não deixaria 
antever. É nesta zona que encontra-
mos frequentemente bife de atum, 
bacalhau á algarvia ou tarte de natas...

E se, ao longo da costa, vamos 
seguindo a rota das ilhas e da boa 
gastronomia, o interior acompanha 
com bonitos campos de golfe que têm 
vindo a surgir no sotavento algarvio 

(sotavento – o local “para onde sopra 
o vento”, por oposição a barlavento 
– “local de onde sopra o vento”).

Se formos chegando pela Via do 
Infante, avistamos as belas muralhas 
iluminadas do magnífico castelo de 
Castro Marim. A sua importância 
estratégica de vila fronteiriça com Es-
panha era tal, que havia noutra colina 
um segundo forte para o defender, o 
de S. Sebastião. Uma vez ao ano, no 
mês de Setembro, durante a feira de 
S. Bartolomeu, o interior do castelo 
de Castro Marim recua no tempo e 
enche-se de vida, em festa animada 
que reúne as tradições dos costumes 
e gastronomia medievais.

Liga-nos à pombalina Vila Real 
de St. António a estrada através das 
salinas, e da Reserva do Sapal, nesta 
zona protegida. O Marquês de Pombal 
marcou o traço linear e geométrico 
das suas ruas, tão pouco comum em 
terras algarvias. Silveira e Nogueira 
afirmam: “Não havia razão para al-
guém se estabelecer ali? Pombal abriu 
uma alfândega, criou uma companhia 
de pesca, instituiu um juiz de fora, 
inventou uma burocracia” (1993:236). 

Para acabar, porque não tomar o 
barco e subir o Guadiana ao encon-
tro de Guerreiros do Rio e Foz de 
Odeleite, ou do merecido repasto em 
Alcoutim?  A origem da região à volta 
de Alcoutim remonta à época megalíti-
ca, cerca de 4.000 anos a.C. Aproxi-
madamente desde 2.500 anos a.C. até 

ao período do Império Romano, foram 
extraídos cobre e ferro nesta área. O 
minério era derretido no local e depois 
transportado através do Rio Guadiana, 
em direcção ao mar. 

Alcoutim está situada num ponto 
onde o rio já não resiste à subida do 
mar. Isto obrigava os povos antigos, 
que queriam transportar os produtos 
através do rio, a esperar até que se 
iniciasse a maré vazante, para desce-
rem com as suas embarcações à vela 
rumo ao Atlântico. 

Também devido à posição estraté-
gica desta vila, junto às margens do 
rio e na fronteira com o reino espa-
nhol de Castela, D. Dinis, Rei de Portu-
gal (1279-1325), concedeu um foral a 
Alcoutim e doou-a à Ordem Militar de 
Santiago. O declínio da importância do 
Rio Guadiana como “estrada” fluvial, a 
distância que separa Alcoutim do mar 
e a decadência da actividade mineira, 
levaram esta cidade ao esquecimen-
to, mas o turismo no rio veio trazer a 
animação das excursões que ali param 
para almoçar ...

Enfim, tanto ficou por dizer e tantas 
terras por mencionar, mas, se com 
este curto passeio, o leitor ficou com 
vontade de percorrer o Algarve, já 
valeu a pena. 

1  In: Revista atlântis, Setembro/Outu-

bro 2005, O Algarve,  António Rosa Mendes
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