
ROTEIRO CULTURAL

ZONA HISTÓRICA DE ALJEZUR



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.

Habitada desde os tempos pré-históricos, final do paleo-
lítico, esta vila foi fundada no século X pelos árabes,
que se acredita terem sido o povo que durante mais
tempo ocupou toda esta área. Durante esta longa per-
manência no Algarve, e concretamente em Aljezur, os
árabes deixaram marcas culturais e históricas que ainda
hoje são visíveis. São exemplos o Castelo e a sua Cisterna,
a toponímia, ou mesmo as lendas e histórias populares.

No ano de 1249, no reinado de D. Afonso III, D. Paio Peres
Correia conquista definit ivamente Al jezur.
A 12 de Novembro de 1280, D. Dinis concedeu Foral a
Aljezur. 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
Diplomática de D. Dinis e concedeu novo Foral a Aljezur,
onde atribuía à vila o título de Nobre e Honrada.

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 projectou
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
urbano 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.

Ruas e ruelas de traçado medieval, casas que denotam
influências árabes, o branco imaculado da cal e o verde
intenso da natureza são o cenário que acolhe esta vila
e que se expõe a quem a visita. Convidamo-lo então a
percorrer estas ruas através de um circuito de pedras

toscas e saber ancestral, que reúne os pontos de maior
interesse histórico, cultural e paisagístico da Zona
Histórica de Aljezur.

E depois siga o nosso conselho: não fique por aqui! Ponha
à prova a histórica amabilidade/hospitalidade dos alje-
zurenses e descubra os usos e costumes locais, as lendas
e a gastronomia. Dê um salto até uma das nossas praias
(consulte o Roteiro Turístico de Aljezur) e deixe-se ex-
tasiar pelo espectáculo de luz, sons e cheiros nunca
antes sentidos. Liberte-se e vá por aí... pelo prazer de
descobrir.



ALJEZUR O CORAÇÃO DA COSTA VICENTINA

Zona histórica e várzea de Aljezur vistas das muralhas do Castelo



1  Castelo - Monumento Nacional

A sua fundação é atribuída aos árabes no
Séc. X, durante o período da ocupação
muçulmana do Garb Al Andaluz. Escavações
arqueológicas realizadas recentemente fiz-
eram surgir elementos que permitem
atribuir-lhe uma ocupação desde a Idade
do Ferro. Embora tenha sofrido o desgaste
do tempo, mantém a sua cerca de muralhas
(séc. XIV) e duas torres. Sobre o Castelo de
Aljezur contam-se algumas lendas, uma
delas atribuí a sua tomada na madrugada
de 24 de Junho de1249, razão pela qual a
padroeira de Aljezur é Nossa Senhora d'Alva.
Daqui desfruta-se de uma magnífica vista
panorâmica: a nascente, a imensa várzea
de Aljezur e a zona da Igreja Nova, e a po-
ente, o Vale D. Sancho, onde outrora se
cultivava o arroz.

2  Casa Museu Pintor José Cercas

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, outras pinturas

de artistas nacionais.O edifício, de linhas
simples, é complementado por um pequeno
jardim, criado pelo artista, onde se pode
apreciar e desfrutar de uma maravilhosa
paisagem.

3  Museu Antoniano

Construído no séc. XVII, foi inicialmente a
capela de Santo 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 medalhas, estam-
pas e outras curiosidades.

4   Museu Municipal

Núcleo de Arqueologia
Apresenta importantes vestígios arqueoló-
gicos dos períodos 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.). Interessante 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 proveniente da antiga Igreja Matriz
de Aljezur, destruída pelo terramoto
de 1755.

Núcleo de Etnografia
Com a representação de um quarto e uma
cozinha tradicionais, apresenta ainda um
amplo espaço com um valioso espólio, onde
constam peças da etnografia aljezurense,
tais como: a charrua, a carroça e os arados,
bem como diversos utensílios tradicional-
mente utilizados no dia-a-dia.

5   Igreja da Misericórdia

Propriedade da Santa Casa da Miser-
icórdia de Aljezur, a Igreja da Miser-
icórdia foi edificada em 1573, no rein-
ado de D. Sebastião. Ficou danificada
pelo terramoto de 1755, tendo sido re-
construída no século XVIII. Mais recen-
temente, nos anos 90, foi alvo de obras
de remodelação. Possui um singelo
portal renascentista, que ostenta a da-
ta de 1577. O seu interior é também de
uma grande simplicidade, com uma só
nave e um pequeno e simples arco tri-
unfal (Renascença).
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Museu de Arte Sacra
Monsenhor Manuel Francisco Pardal
Anexo à Igreja da Misericórdia, está loca-
lizado o Museu de Arte Sacra, também per-
tencente à Santa Casa da Misericórdia de
Aljezur.  Da sua colecção fazem parte: o
espólio da Misericórdia de Aljezur, da
Paróquia de Nossa Senhora da Alva e algu-
mas ofertas e aquisições. O seu patrono é o
ilustre aljezurense Monsenhor Cónego Manuel
Francisco Pardal (1896/1979). As peças es-
tão distribuídas por sete vitrinas de acordo
com o Tempo Litúrgico da Igreja Católica:
Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e
Semana Santa, Páscoa, Pentecostes e Tempo
Comum. Merece destaque a primeira vitrina
que contém objectos pessoais e outros,
pertencentes ao patrono deste museu.

6   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, defen-
dem, através de uma passagem subter-
-rânea, comunica com o castelo e ali se terá
escondido uma bela moura, amada por um
cristão, aquando da conquista da vila.
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Circuito histórico-cultural



Igreja da Misericórdia



Município de Aljezur
Rua Capitão Salgueiro Maia
8670-005 ALJEZUR
Tel.: 282 990 010
Fax: 282 990 011
geral@cm.aljezur.pt
www.cm-aljezur.pt

Para mais informações contacte:
Associação de Defesa
do Património Histórico
e Arqueológico de Aljezur (ADPHA)
Rua João Dias Mendes, 48
8670-086 ALJEZUR
Tel.: 282 991 011
adpha@sapo.pt
www.adpha.pt

Auto-retrato de José Cercas | Casa-Museu Pintor José Cercas
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