
Aljezur o coração da costa vicentina
roteiro turístico



Aljezur situa-se no noroeste do Algarve, e confina com 
os concelhos de Odemira, a Norte, Monchique e Lagos, a 
Este, Vila do Bispo, a Sul, e com o Atlântico, a Ocidente. É 
composto pelas freguesias de Aljezur, sede do concelho, 
Odeceixe, Rogil e Bordeira.

Banhado por 40 quilómetros de oceano e inserido na área 
do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen-
tina, Aljezur representa um lugar privilegiado de encon-
tro com a natureza. Com uma área de 323 km2, possui 

em tranquila harmonia com a natureza

admiráveis paisagens proporcionadas pela altas arribas, 
areais cercados pelo verde das serras e um clima medi-
terrânico de influência marítima.
 
Este é um concelho tradicionalmente rural, sendo a 
agricultura e a pesca as principais actividades. As prin-
cipais culturas são a da famosa Batata-doce de Aljezur 
(produto com Indicação Geográfica Protegida), o milho, 
as leguminosas secas, o amendoim e a vinha. Na pesca 
destacam-se o sargo, a dourada e o robalo. O percebe, 

o concelho de aljezur
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um marisco com um inconfundível sabor a mar, é um dos 
seus produtos de referência.

Sendo uma das regiões melhor preservadas do país po-
derá desfrutar, para além das únicas e deslumbrantes 
paisagens, de ribeiras e estuários de águas cristalinas, 
de praias selvagens e de um ecossistema bastante equi-
librado, entre o mar, as falésias e as zonas mais a inte-
rior, nas vertentes das serras de Monchique e Espinhaço 
de Cão.

A oferta turística é variada e inclui, entre diversas op-
ções, convidativos turismos rurais e deliciosas propostas 
de passeios pedestres, de bicicleta ou de burro, onde o 
contacto com a natureza e a interpretação ambiental 
são uma constante. 

Paraíso dos pescadores e dos surfistas, assim como dos 
amantes da natureza, é também o local ideal para umas 
férias em família, na tranquilidade e conforto que as 
gentes de Aljezur tão bem sabem oferecer.
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da cultura mirense aos nossos dias
a história

PONtA dO CAStELO  – CARRAPAtEIRA
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Vestígios do passado pré-histórico atestam a importân-
cia deste concelho para a cultura mirense (7000 anos 
a.C. – final da Idade Glaciária). Sendo povos nómadas, 
caçadores/recolectores, caçavam e apanhavam maris-
cos do mar com os seus machados rudimentares, assim 
como escavavam a terra à procura de tubérculos ou raí-
zes, constituindo esta a base da sua alimentação. tam-
bém da pré-história surgem vestígios atribuídos ao perí-
odo Neolítico Final/Calcolítico (3000-2500 anos a.C.) e à 
Idade do Bronze (1200-900/800 anos a.C.). No entanto, 
é do período islâmico (séculos X-XIII) que se reserva o 

maior esplendor histórico do concelho de Aljezur, com-
provado por escavações arqueológicas levadas a efeito 
quer no Castelo de Aljezur, na Ponta da Atalaia (Ribat 
da Arrifana), Ponta do Castelo – Carrapateira, na Igreja 
Nova – Aljezur ou em Alcaria.

Aljezur foi fundada no séc. X pelos Árabes, que permane-
ceram um longo período na região, deixando costumes e 
tradições que se mantiveram após a Reconquista Cristã e 
chegaram aos nossos dias. 

A vila de Aljezur foi tomada aos mouros em 1249, reinado 
de d. Afonso III, sendo o herói deste feito o Mestre da Or-
dem de Santiago – d. Paio Peres Correia. Esta conquista 
deu-se ao romper da alva, com a ocupação do castelo 
que se encontrava sob domínio dos mouros. Os cristãos 
agradeceram à Virgem Maria o sucesso da conquista, e 
numa expansão da fé Nossa Senhora da Alva tornou-se a 
Padroeira de Aljezur, facto que ainda hoje é transmitido 
via oral, através da lenda da Conquista do Castelo.

A 12 de Novembro de 1280, d. dinis concedeu Foral a Al-
jezur. Foi lavrado em Estremoz e foi a primeira Carta de 
Foral concedida por d. dinis a uma terra algarvia. No dia 
1 de Junho de 1504, d. Manuel reformou a Carta diplomá-
tica de d. dinis e concedeu novo Foral a Aljezur.
 
todo o concelho sofreu uma enorme destruição com o 
terramoto de 1755. Afastando-se dos escombros da vila 
de Aljezur, o Bispo d. Francisco Gomes de Avelar, projec-
tou e fez construir o templo da Igreja Nova ou de Nossa 
Senhora da Alva. O objectivo do Bispo era encontrar um 
local plano e arejado, que pudesse servir não só para a 
nova igreja, mas também para um novo aglomerado ur-
bano, que posteriormente se passou a chamar de  Igreja 
Nova.

todavia, só nos finais do século XIX é que o projecto  se 
concretizou, pois foi forte a resistência da população a 
esta mudança.
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40 km de costa para descobrir
praias

PRAIA dA ARRIFANA E A SuA PECuLIAR PEdRA dA AGuLhA
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A costa, de mar normalmente revolto, oferece-nos inú-
meras praias que convidam à descoberta dos seus en-
cantos e recantos.

Longe do bulício de um  Algarve mais a Sul, o concelho 
de Aljezur assume-se como um Algarve diferente, sendo 
as praias uma das suas grandes riquezas. Com um litoral 
com mais de 40 km de extensão, apresenta praias rode-
adas pelo perfil serrilhado de altas arribas xistosas, ora 
prolongando-se terra adentro em dunas extensas (Amo-
reira, Monte Clérigo, Bordeira...), ora formando conchas 
ou extensões de areia dourada ladeadas por grandes 
rochas que se erguem na paisagem (Odeceixe, Vale dos 
homens, Arrifana, Amado...).

Algumas das praias a visitar:
Odeceixe1, Samouqueira, Barradinha, Vale dos homens2, 
Carriagem, Amoreira3, Monte Clérigo4, Arrifana, Vale Fi-
gueiras, Bordeira e Amado5/6.
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um dos litorais mais preservados da europa
a natureza

EStuÁRIO dA RIBEIRA dE ALJEzuR
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Características ambientais únicas, uma orla costeira 
bastante preservada associada a uma elevada biodi-
versidade, motivaram a inclusão de cerca de metade da 
área do concelho de Aljezur na Rede Nacional de Áre-
as Protegidas (Parque Natural do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina) e de praticamente toda a área na 
rede europeia para a conservação da natureza – Natura 
2000.

O concelho de Aljezur está também em grande desta-
que na eleição das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, 
conseguindo lugar na final para dois dos seus tesouros 
ambientais. Entre os 21 finalistas,  o concelho de Aljezur 
encontra-se representado pelo Pontal da Carrapateira 
e pela área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (candidatura multi-concelhia, dinami-
zada pelo Município de Aljezur).

Sendo uma zona de interface mar-terra, de enorme valor 
geológico e também uma zona de contacto de várias re-
giões biogeográficas, é o palco para uma grande varie-
dade de comunidades de aves, mamíferos, invertebra-
dos, plantas e peixes devido às suas particularidades 
ambientais é ainda o cenário para diferentes habitats, 
desde arribas escarpadas caindo sobre o mar, a praias 
de areia fina e zonas de charneca, sapais, estuários, 
nomeadamente os das ribeiras de Aljezur, de Seixe e da 
Carrapateira, lagoas e cursos de águas temporários.
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FAUNA
um dos aspectos mais interessantes desta costa sudoes-
te é a diversidade de aves que é possível observar, des-
tacando-se as migratórias que elegem esta zona como 
corredor de passagem entre a Europa e o Norte de África. 
É de especial significado a migração outonal de aves pla-
nadoras, envolvendo alguns milhares de aves de rapina, 
entre outras.

Nas falésias rochosas é possível encontrar espécies di-
versificadas que aí nidificam, como o falcão-peregrino 
e a gralha-de-bico-vermelho, destacando-se também a 
cegonha branca (Ciconia ciconia), que nidifica na zona 
em arribas marítimas, constituindo caso único de utili-
zação deste tipo de habitat.

Ao longo de toda a linha costeira, encontra-se a única 
população portuguesa de lontras (Lutra lutra) que utiliza 
o meio marinho para se alimentar de peixes e crustáceos 
litorais, sendo também rara na Europa.

O estado de conservação do litoral marinho é de grande 
importância para a manutenção de algumas espécies, 
como o mero, espécie de peixe ameaçada, que já desa-
pareceu de quase toda a restante costa portuguesa.

Nos habitats ribeirinhos, como as ribeiras de Aljezur e de 
Seixe, as espécies nidificantes incluem as garças verme-
lha e pequena, o galeirão, e passeriformes como o sonoro 
rouxinol-grande-dos-caniços. Os morcegos, comedores 
de insectos, podem ser avistados ao anoitecer. Entre es-
tes podem-se observar o morcego-de-água e o morcego-
de-peluche.

A nível terrestre predominam as espécies faunísticas me-
diterrânicas como raposas, ginetos, texugos e fuinhas, e 
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no interior, o saca-rabos, o gato bravo e o javali. Entre 
os vertebrados merecem referência os répteis e anfíbios, 
abundantes e diversificados que, no conjunto, consti-
tuem uma parte significativa da fauna portuguesa.

FLORA
Apesar do aspecto, muitas vezes, desolado que apre-
senta a vegetação, crescem na zona exemplares únicos, 
muito valiosos sob o ponto de vista botânico. Além das 
plantas endémicas, a flora do Parque Natural conta com 
27 espécies raras, ou muito raras, existindo algumas de-
las apenas nesta área, em Portugal.

de salientar a existência de espécies endémicas como 
a Biscutella vicentina e a Armeria royana, e um peque-
no arbusto de forma arredondada, com interesse orna-
mental, a joina-das-areias, que apresenta uma floração 
amarela, principalmente nos meses de Abril a Junho e 
que imprime à paisagem uma beleza sui generis. Nestas 
paisagens podem encontrar-se ainda um conjunto de 
espécies aromáticas e medicinais, como o rosmaninho, o 
tomilho, o loureiro, o orégão, o tojo ou a urze.

Nas falésias e nas arribas litorais a flora encontra-se con-
dicionada pela intensa acção dos ventos, não permitindo 
o desenvolvimento de comunidades arbóreas, ou arbus-
tivas, de porte considerável. Nas plataformas elevadas, 
sobranceiras à linha da costa (grande planalto litoral), 
podemos encontrar notáveis campos dunares suspensos 
sobre as arribas marítimas, os chamados medos.

Nas serras que ladeiam este concelho destaca-se a exis-
tência do medronheiro, cujo fruto é comestível e muito 
apreciado para o fabrico de aguardentes, uma tradição 
que ainda se mantém. Outras espécies florestais como o 
sobreiro, o pinheiro manso e bravo são também frequen-
tes na paisagem.
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sabores do mar, do campo e da serra
Gastronomia
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O concelho de Aljezur é rico em peixe (sargos, douradas, 
robalos...), em marisco (desde os ouriços às lapas, sem 
esquecer o mexilhão, as navalheiras, a lagosta e os tão 
apreciados percebes), em caça (coelhos, perdizes, ja-
vali...), bem como em produtos da terra (a afamada 
batata-doce, o feijão, a couve...).

As comidas associadas à matança do porco (feijão com 
batata-doce, feijão com couve, papas mouras com “pi-
ques”...) assumem grande relevância da gastronomia de 
Aljezur e podem ser apreciadas em diversos restaurantes. 
Os pratos confeccionados com base em produtos do mar, 
sempre frescos (arroz de mexilhão, feijoada de búzios; 
sargos, douradas ou robalos cozidos ou grelhados no 

carvão; percebes; mexilhão aberto na chapa; morcela 
frita...), são também um importantíssimo cartão de visi-
ta fazendo com que muitos se desloquem a Aljezur espe-
cificamente para os apreciarem. 

Como sobremesa destacam-se os pastéis de batata-do-
ce, o bolo de batata-doce e amêndoa, o inimitável pudim 
de batata-doce, e os fritos, cobertos com uma calda de 
mel da região. O amendoim, cultivado com grande ex-
pressão na freguesia de Rogil, é um aperitivo de excelen-
te qualidade e pode acompanhar vinhos brancos, tintos 
e moscatéis produzidos a partir de uvas do concelho  de 
Aljezur. Para digestivo, nada como uma aromática e tra-
dicional aguardente de medronho.
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tradições, Gentes e saberes do sudoeste 
Festividades e artesanato 
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Em todo o concelho de Aljezur, as festas são um elemento 
cultural importante na vida das suas gentes. Festivida-
des religiosas ou populares, festivais, feiras ou mercados 
marcam o calendário deste Município. 

destacam-se, com carácter regular:

Feira do Folar de Odeceixe, no fim-de-semana da Páscoa;

Feira da Terra, dedicada aos produtos locais, no primeiro 
sábado de cada mês entre Junho e Outubro;

Festa dos Pescadores da Arrifana, último fim-de-semana 
de Julho;

Comemorações do Feriado Municipal a 29 de Agosto, as-
sociadas a uma tradição centenária com muita expressão 
na região, que consistia num banho de mar, o famoso “ba-
nho de 29”, acreditava-se, então, que neste dia a água 
era benta;

Feira do Livro de Aljezur, segunda quinzena de Agosto;

Festival de Folclore do Rogil, em Agosto;

Festa em Honra de Nossa Senhora da Alva, padroeira de 

Aljezur, no primeiro fim-de-semana de Setembro, são al-
guns dos eventos mais relevantes realizados anualmente.

Festival da Batata-doce de Aljezur, realizado no último 
trimestre do ano;

As feiras, noutros tempos locais de mostra de produtos 
da região, caracterizam-se agora pela venda de vestu-
ário, calçado, louça, mobiliários, legumes, frutos secos, 
artesanato, entre uma infinidade de artigos a preços mais 
acessíveis. Continuam, no entanto, a assumir um papel 
de ponto de encontro e convívio entre as gentes locais e 
vindas de outros concelhos. de entre estas destacam-se 
a Feira do Rogil (terceiro domingo de Agosto), a Feira de 
Odeceixe (primeiro domingo de Setembro) e a Feira de Al-
jezur (último domingo de Setembro).

Os mercados, com carácter mensal, realizam-se em Aljezur 
(terceira segunda-feira de cada mês), e no Rogil (quarto 
domingo de cada mês).

A cerâmica é uma actividade que merece destaque, com 
artesãos que produzem trabalhos de grande qualidade. 
Além desta, merecem referência: a trapologia (mantas, 
tapetes e bolsas de trapos), as rendas e bordados e os 
trabalhos em madeira e cortiça.
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património histórico
percurso pelo esplendor da memória 
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ALJEZUR

Museu Municipal – Composto por dois núcleos museológicos:

Núcleo de Arqueologia01

Apresenta importantes vestígios arqueológicos dos pe-
ríodos Mirense (final da Idade Glaciária – 7000 anos 
a.C.), Neolítico Final/Calcolítico (3000-2500 anos a. C.) 
e Idade do Bronze (1200-900/800 anos a.C.). Interessan-
te conjunto de cerâmicas muçulmanas provenientes do 
Castelo de Aljezur. destaca-se ainda a Pedra de Armas 
com o Brasão da Ordem de Santiago, que se julga prove-
niente da antiga Igreja Matriz de Aljezur, destruída pelo 
terramoto de 1755.
 
Núcleo de Etnografia02

Com a representação de um quarto e uma cozinha tra-
dicionais, apresenta ainda um amplo espaço com um 
valioso espólio, onde constam peças da etnografia alje-
zurense, tais como: a charrua, a carroça e os arados, bem 
como diversos utensílios tradicionalmente utilizados no 
dia-a-dia.

Casa-Museu Pintor José Cercas03

do acervo da casa do pintor José Cercas (1914-1992), 
natural desta vila, constam peças de louças nacionais 
e estrangeiras, faianças, esculturas, arte sacra, valioso 
mobiliário de várias épocas, quadros e desenhos da sua 
autoria e outras pinturas de artistas nacionais.

Museu Antoniano04

Construído no séc. XVII, foi inicialmente a capela de San-
to António de Aljezur. depois de 1809, passou a servir de 
habitação. Em 1998 foi aqui instalado o museu alusivo 
a Santo António. Possui imagens do santo, de diferentes 
épocas, quadros, gravuras antigas, livros, moedas e me-
dalhas, estampas e outras curiosidades.

MuSEu dE ARtE SACRA MONSENhOR MANuEL FRANCISCO PARdAL
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pólio da Misericórdia de Aljezur, da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Alva e com algumas ofertas e aquisições. O seu 
patrono é o ilustre aljezurense Monsenhor Cónego Manuel 
Francisco Pardal (1896/1979). As peças estão distribuídas 
por sete vitrinas de acordo com o tempo Litúrgico da Igreja 
Católica: Advento, Natal, tempo Comum, Quaresma e Se-
mana Santa, Páscoa, Pentecostes e tempo Comum. Merece 
destaque a primeira vitrina que contém objectos pessoais 
e outros, pertencentes ao patrono deste museu.

Fonte das Mentiras
Situada à beira do caminho, a oeste do cerro do castelo, 
é poeticamente um lugar de conjuntura arqueológica e 
histórica, e tema de variadas lendas. É que a fonte, de-
fendem, através de uma passagem subterrânea, comuni-
ca com o castelo e ali se terá escondido uma bela moura, 
amada por um cristão, aquando da conquista da vila.

Ruínas da Fortaleza da Arrifana06

Foi no reinado de Filipe III (1635), que em frente à Praia 
da Arrifana se mandou levantar um Forte para defesa 
dos pescadores, da praia e enseada, sendo Governador e 
Capitão-Mor do Reino do Algarve, d. Gonçalo Coutinho. 
Com o passar dos anos, o forte foi-se destruindo, sobre-
tudo devido à acção das águas do mar nas marés vivas. 
Reedificado em 1670, foi em 1755 atingido pelo grande 
terramoto, tendo ficado profundamente danificado. 
Autêntico miradouro natural, daqui poderá desfrutar de 
uma das mais belas panorâmicas da Costa Vicentina.

Castelo  – Monumento Nacional. 
Erguido pelos árabes no séc. X e tomado aos mouros no 
séc. XIII, foi o último castelo a ser conquistado no Algar-
ve. Embora tenha sofrido o desgaste do tempo, mantém 
a sua cerca de muralhas (séc. XIV) e duas torres. daqui 
desfruta-se de uma magnífica vista panorâmica: a nas-
cente, a imensa várzea de Aljezur e a zona da Igreja Nova, 
e a poente, o Vale d. Sancho, onde outrora se cultivava 
o arroz.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Alva ou Igreja Nova05

Localizada no aglomerado urbano da vila de Aljezur de-
nominado de Igreja Nova, foi erigida nos finais do séc. 
XVIII. O interior, de três naves, apresenta o retábulo da 
Capela-Mor em talha neoclássica (1809), ostentando a 
imagem da padroeira de Aljezur, Nossa Senhora da Alva. 

Igreja da Misericórdia
Propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, a 
Igreja da Misericórdia foi edificada no século XVI. Ficou da-
nificada pelo terramoto de 1755, tendo sido reconstruída no 
século XVIII. Possui um singelo portal renascentista, que os-
tenta a data de 1577. O seu interior é também de uma gran-
de simplicidade, com uma só nave e um pequeno e simples 
arco triunfal (Renascença).

Museu de Arte Sacra Monsenhor Manuel Francisco Pardal  
Anexo à Igreja da Misericórdia, é um museu de temática 
religiosa (Arte Sacra). Conta, na sua colecção, com o es-
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CAStELO dE ALJEzuR  – MONuMENtO NACIONAL
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Adega-Museu
Este núcleo museológico pretende recriar um espaço de 
adega, tal como outrora existiam várias nesta zona, so-
bretudo entre as décadas de vinte e quarenta do século 
XX. Nessa altura esta casa tinha uma função social pois 
o proprietário convidava os amigos para a “prova do vi-
nho” e para a “petisqueira”, ou podia ainda ser o local 
onde se ultimava um negócio ou oferecia a “adiafa” 
(refeição ou merenda oferecida aos trabalhadores pela 
conclusão de uma tarefa agrícola ou de uma constru-
ção). No seu espólio podem ser observados os utensílios 
utilizados  nestes encontros. 

ROGIL
Moinho de Arregata09

A escassos metros de Rogil, encontra-se o Moinho de 
Arregata. Aqui é possível observar-se os engenhos e 
utensílios artesanais de moagem de cereais.
 
BORDEIRA
Igreja Paroquial da Bordeira10

templo possivelmente anterior ao terramoto de 1755, 
apresenta uma arquitectura bastante simples. Porém, 
o seu interior, de uma só nave, é de um enorme con-
traste com o exterior. O arco triunfal, o altar-mor e os 
colaterais apresentam-se em talha barroca, com moti-
vos genuinamente algarvios, como os figos. A padroeira 
é Nossa Senhora da Encarnação. Na frontaria principal 
da Igreja da Bordeira existe um pórtico de cantaria em 

Ribat da Arrifana07

Este é um convento-fortaleza fundado pelo mestre sufi 
Ibn Qasî, por volta de 1130. Foi erguido na Ponta da Ata-
laia e servia, durante a longa ocupação árabe, como um 
misto de centro religioso e militar. Escavações arqueo-
lógicas puseram a descoberto um conjunto de mesquitas 
e de oratórios, de diferentes constituições e dimensões. 
Estamos perante o que resta de um dos maiores ribats 
jamais encontrados na Península Ibérica. Em particular, 
mantêm-se extremamente bem conservados os espaços 
consagrados às orações a Alá, virados para Meca.

ODECEIXE
Igreja Paroquial
Construída no século XIX, foi inaugurada em 1880. A pa-
droeira é Nossa Senhora da Piedade e pertencia ao pa-
droado da Ordem de Santiago. A arquitectura é de uma 
grande simplicidade, destacando-se no interior, um 
equilibrado arco triunfal de estilo manuelino. Capela-
mor em estilo neoclássico. 

Moinho de Vento08

Localizado no alto da vila de Odeceixe, proporciona uma 
magnífica vista sobre o casario branco da vila, sobre a 
várzea e sobre a serpenteante ribeira de Seixe. Em pleno 
funcionamento é possível observar-se todo o processo 
artesanal de moagem de cereais, onde o moleiro vigia a 
direcção do vento e domina todas as tarefas implícitas 
na moagem.

07 08 09
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estilo manuelino, que dá acesso ao antigo cemitério, 
anexo à Igreja. 

Fortaleza e Igreja da Carrapateira11

Situada na aldeia da Carrapateira, a Fortaleza data 
de 1673. Era utilizada para defesa da costa contra os 
corsários marroquinos e envolve a Igreja (à data já 
existente neste local), dedicada a Nossa Senhora da 
Conceição.

Ponta do Castelo – Carrapateira
Povoado Islâmico de Pescadores
Escavações arqueológicas puseram a descoberto este 
povoado localizado em alta arriba junto ao mar. Os es-
pólios encontrados e a localização das estruturas ha-
bitacionais indicam que se trataria de um povoado de 
pescadores que se dedicavam à exploração sazonal dos 
recursos marinhos, em complementaridade com a agri-
cultura. O povoado de pescadores da Ponta do Castelo é 
o primeiro do período muçulmano a ser investigado em 
Portugal. 

Museu do Mar e da Terra da Carrapateira12

Localizado na aldeia da Carrapateira, este museu, leva-
nos numa viagem sobre as actividades tradicionais das 
gentes desta terra. Através de audiovisuais e da repre-
sentação de objectos e utensílios, este museu pretende 
dar a conhecer a vida do mar, e de quem dele depende, 
assim como as actividades relacionadas com a terra.

10 11 12

ALtAR-MOR dA IGREJA PAROQuIAL dA BORdEIRA
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE ALJEZUR
Rua Capitão Salgueiro Maia
8670-005 ALJEzuR
tel.: 282 990 010
Fax: 282 990 011
e-mail: geral@cm.aljezur.pt
website: www.cm-aljezur.pt
Segunda a Sexta:  9h00-15h30

POSTOS DE TURISMO

Posto de Turismo de Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 ALJEzuR 
tel.: 282 998 229

Posto de Informação Turística 
da Praia de Odeceixe
Praia de Odeceixe
8670-325 OdECEIXE

MUSEUS

Museus Municipais
Contacte a Associação de 
defesa do Património (AdPhAA)
Rua João dias Mendes, 48
8670-086 ALJEzuR
tel.: 282 991 011
e-mail: adpha@sapo.pt
website: www.adpha.pt
Segunda a Sexta:  9h00-13h00 
e 14h00-18h00

Museu de Arte Sacra Monsenhor 
Manuel Francisco Pardal
Rua S. João de deus, ALJEzuR
tel.: 282 998 415 (Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur)

Museu do Mar e da Terra 
da Carrapateira
Rua do Pescador
Carrapateira
8670-230 BORdEIRA
tel.: 282 970 000

ESPAÇO +
Rua da Escola
8670-130  ALJEzuR
tel.: 282 997 181

PARQUE NATURAL 
DO SUDOESTE ALENTEJANO 
E COSTA VICENTINA
Rua João dias Mendes, 46 A
8670-086 ALJEzuR
tel.: 282 998 673

FARMÁCIAS

Farmácia Furtado
Rua Francisco Gomes de Avelar
Igreja Nova
8670-083 ALJEzuR
tel.: 282 998 120

inFormações Úteis

COMO CHEGAR

ALJEzuR, SEdE dE CONCELhO, SItuA-SE A 250 KM A 
SuL dE LISBOA, CAPItAL dO PAÍS, A 110 KM dE FARO, 
CAPItAL dE dIStRItO E A 30 KM dE LAGOS, A CIdAdE 
MAIS PRÓXIMA.

DE AUTOMÓVEL
Saindo de Lisboa, siga pela A2. Ao km 104 apanhe a 
saída nº 9 até Grândola. Na rotunda, siga pelo IC4 em 
direcção a Sines. de seguida pela N120 até Aljezur.

Saindo de Faro, siga pela A2 (Via do Infante) até 
Bensafrim (Lagos) e pela N120 até Aljezur.

DE AVIÃO
O aeroporto mais próximo situa-se em Faro. 

DE COMBÓIO
A estação da CP mais próxima situa-se em Lagos.

DE AUTOCARRO
Ligações rodoviárias regionais e nacionais (Eva trans-
portes e Rede Nacional de Expressos).
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Extensão de Saúde do Rogil
Rua das Pedras Pretas
8670-440 ROGIL 
tel.: 282 995 008

BOMBEIROS

BOMBEIROS  VOLUNT. ALJEZUR
Rua dos Bombeiros
Igreja Nova
8670-084 ALJEzuR
tel.: 282 998 258 / 282 990 140 
Fax: 282 990 149
geral@bvaljezur.pt
www.bvaljezur.pt

Secção de Odeceixe
8670-320 OdECEIXE
tel.: 282 947 197

REBOQUES / Pronto-Socorro

Auto Rodinhas
Emílio Martins
Palazim
8670-145 ALJEzuR
tel.: 282 991 012 / 919 367 683

Reboques Viegas
Alberto Luís Nobre Viegas
urbanização dos Malhadais, 
Lote 15 - 5.ª Fase
8670-320 OdECEIXE
tel.: 965 745 114

Farmácia de Odeceixe
Rua Nova  nº 35
8670-320 OdECEIXE
tel.: 282 947 147 / 800 208 287
Fax: 282 947 277

G.N.R.

Aljezur
Rua da Escola – Igreja Nova
8670-063 ALJEzuR
tel.: 282 998 130

Odeceixe
Rua da Estrada Nacional, 19
8670-320 OdECEIXE
tel.: 282 947 682

BRIGADA FISCAL DE ALJEZUR

Rua da Cemitério
8670-076 ALJEzuR 
tel.: 282 998 469

SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE DE ALJEZUR
Rua dos Bombeiros Voluntários
8670-084 ALJEzuR
tel.: 282 990 200

Extensão de Saúde de Odeceixe
Malhadais
8670 OdECEIXE
tel.: 282 947 166

CORREIOS

CTT - Correios de Portugal
Rua 25 de Abril, 73
8670-088 ALJEzuR
tel.: 282 997 275

TÁXIS

Aljezur (Largo da Liberdade)
tel.: 282 991 176 / 917 574 630 
tel.: 282 998 127 / 282 998 392

Rogil
tel.: 282 998 336

Odeceixe
tel.: 282 947 586

Carrapateira  
tel.: 282 973 220

BANCOS E CAIXAS 
MULTIBANCO

Banco BPI
Rua 25 de Abril, 79
8670-088 ALJEzuR
tel.: 282 990 040

Caixa Geral de Depósitos
Rua 25 de Abril, 71
8670-088 ALJEzuR
tel.: 282 990 000

Crédito Agrícola 
Rua 25 de Abril, 55
8670-088 ALJEzuR
tel.: 282 990 300
Fax: 282 990 309

Crédito Agrícola
Largo do Povo
8670-320 OdECEIXE
tel.: 282 947 172

Multibanco no Rogil
Av. 16 de Junho 

Multibanco na Carrapateira
Largo do Mercado 
(junto à Estrada Nacional)

Multibanco nos Vales
(junto ao Restaurante Solar dos 
Vales)

Para informações sobre 
animação turística, onde ficar e 
onde comer, consulte o website 
da autarquia: 
www.cm-aljezur.pt
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R. Capitão Salgueiro Maia 
8670-005 Aljezur 

t. (351) 282 99 00 10
F. (351) 282 99 00 11 

geral@cm-aljezur.pt
www.cm-aljezur.pt

www.cm-aljezur.pt/maravilhas im
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