


É provável que já tenha ouvido falar do Algarve. 

Talvez um amigo lhe tenha descrito uma 

das praias magníficas, se calhar viu uma 

reportagem sobre a gastronomia ou então já 

teve nas mãos uma brochura como esta. Mas 

há um Algarve que lhe falta ver, saborear e 

explorar: o Algarve dos que vivem cá.

Há quase três milénios que fenícios, 

cartagineses, gregos, romanos, godos, 

magrebinos e mauritanos fazem o mesmo 

que você, passam por aqui.  Até que, em 1249, 

o Al-Gharb (o Ocidente) foi definitivamente 

conquistado ao mundo islâmico por Dom 

Sancho II, que passou a usar o título de Rei de 

Portugal e do Algarve.

Desde então que os algarvios possuem um 

orgulho que os impele a revelar aos visitantes 

os segredos mais inconfessáveis da região, 

grandes entusiastas que não se cansam de 

partilhar as suas praias favoritas, aldeolas 

escondidas, trilhos naturais ou aconselhar o 

melhor restaurante para comer conquilhas.
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Sol & Mar

O horizonte 
como ponto
de encontro

Praia do Beliche - Vila do Bispo

2
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Barra da Armona - Olhão



Deixe-nos contar-lhe um segredo: a palavra 

Algarve provém dos termos árabes “Al Gharb”  

e significa “Oeste”, mas quem já cá esteve sabe 

que também podia significar sol e mar. O sol 

brilha intensamente cerca de 300 dias por ano, 

mais no verão e na primavera é certo, mas 

também no outono e no inverno. 

O mar está sempre pronto para receber  banhistas, 

sur f istas,  bodyboarders,  mergulhadores, 

pescadores, iatistas, velejadores e todo o tipo de 

amantes de águas quentes e transparentes. 

São quase 200 quilómetros de costa, mais de 

100 praias, mais de 50 com bandeira azul e, 

mais do que isso, uma grande diversidade de 

paisagens. Falésias, areais intermináveis, rias, 

ilhas, lagoas, algumas conhecidas e outras ainda 

secretas e apenas acessíveis a quem conhece 

bem o caminho. 

Um conselho: pergunte aos de cá. Eles, melhor 

do que ninguém, conhecem os segredos desta 

terra voltada para o mar e iluminada pelo sol.

Sol & Mar
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Olá, eu chamo-me Marta e escolhi viver 
em Sagres, o ponto mais sudoeste da 
Europa. Aqui eu tenho o melhor de dois 
mundos: a costa sul com praias de areia 
branca escondidas entre falésias e a 
costa oeste com praias perfeitas para 
o surf e trilhos que se cruzam com aves 
migratórias e vilas pesqueiras onde o 
tempo anda muito devagar. 
Eu poderia sugerir o meu top de praias, 
todas intocadas pelo homem e com 
paisagens de cortar a respiração, mas 
isso seria retirar-vos o prazer da busca. 
Agarrem num 4x4 e vão à procura 
da vossa praia deserta. “Descubram
o vosso próprio segredo” é o maior 
segredo que eu poderia partilhar.

Vila do Bispo, Praia do Telheiro

Costa Vicentina, Surf

Pescador

Marta Mealha
Surfista

Praia do Martinhal - Vila do Bispo

Ponta da Piedade - Lagos

Praia da Falésia - Albufeira
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Praia da Murração - Vila do Bispo



Golfe 

Greens com 
vista para o mar
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Entre o azul do mar e do céu, há uma outra cor 

que salta à vista no Algarve: o verde. Ou melhor, 

os verdes dos cerca de quarenta campos de 

golfe que há nesta região, não por acaso, eleita 

por duas vezes o melhor destino de golfe 

mundial, pelas mais prestigiadas entidades  

e publicações sobre o tema.

Praticar golfe no Algarve é descobrir o prazer 

de jogar a ouvir o mar, os pássaros e o vento 

nas folhas das árvores que fazem sombra à luz 

intensa do sol que brilha todo o ano.

Seja qual for o seu nível de jogo - iniciado, 

amador ou profissional, o Algarve tem o campo 

ideal para si, encontrando na sua arquitetura  

a chancela de grandes nomes da modalidade.

Aceite o desafio de jogar num deles. Só tem  

a ganhar. 

Golfe 
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Olá, eu chamo-me Jimmy. 
A primeira vez que cheguei ao Algarve 
bastou-me pôr a mão fora do carro 
e toquei logo num campo de golfe. 
Desde aí nunca mais me fui embora. 
Um conselho para todos os golfistas e 
caddys: tragam um taco extra. Quando 
virem o tamanho dos greens, os buracos 
mais desafiantes e o clima da região 
vão perceber do que falo. Só há três 
coisas que me fazem sair do green: estar 
farto de vencer adversários; ir comer o 
melhor peixe que o mar pode dar e fazer 
uma pausa para beber aquela água 
que os portugueses põem em garrafas 
chamada vinho. É claro que era suposto 
não espalhar esta informação, mas por 
aqui somos demasiado orgulhosos para 
esconder segredos.

Vinho Algarvio

Cataplana

Arroz de Marisco

Jimmy Tarbuck
Comediante e Golfista



Saúde & Bem-Estar

Sanus per 
Algarve (SPA)

Barra da Armona - Olhão
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SPA é o acrónimo de Sanus Per Aqua, mas 

também podia ser de Sanus Per Algarve, tal a 

diversidade e qualidade dos spas que se podem 

encontrar nesta região.

Seja para relaxar ou para ganhar energia existe 

uma panóplia de opções que vai desde a 

talassoterapia, massagem terapêutica, massagem 

desportiva, drenagem linfática manual, massagem 

de pedras até às terapias alternativas como a 

reflexologia, yoga, tai-chi ou reiky.

As Caldas de Monchique, por exemplo, são um 

spa natural situado na Serra de Monchique cuja 

fama remonta ao tempo dos romanos que lhe 

chamavam “Águas Sagradas”. 

Um epíteto que, séculos depois, mantém toda  

a atualidade e que podia ser alargado a todas as 

águas, salgadas ou doces, do Algarve. Afinal, elas 

fazem mesmo milagres.

Saúde & Bem-Estar
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Olá, eu sou o Luís, um cicerone convicto. 
Para começar deixem-me esclarecer que 
o Algarve não é só sol e praia. Sim, há 
sol todo o ano e sim, as praias são para 
todos os gostos, mas o segredo chama-se 
variedade. Depois de ganharem o vosso 
bronze (talvez na ilha deserta onde me 
casei), podem continuar a sentir o mar 
salgado, mas agora num tratamento 
spa de talassoterapia. Outro passo para 
a tranquilidade é uma caminhada até 
à cascata do Barbelote em Monchique, 
onde vão aprofundar o conhecimento 
do interior algarvio. A verdade é esta, o 
Algarve é sol e mar, praia e serra, água 
doce e água salgada, bom peixe e bom 
vinho, tudo tratamentos para corpo  
e espírito, tudo segredos que não 
consigo guardar.

Monchique, Cascata do Barbelote

Ria Formosa

Interior Algarvio

Luís Coelho
Gestor de Produto
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Cultura - História, Gastronomia e Vinhos

Uma salva de  
palmas ao Algarve!

Praça Infante D. Henrique - Lagos
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É preciso confessar: antes de si, houve outros, 

muitos outros. Árabes, lusitanos, romanos, 

gregos, fenícios, cartagineses, celtas e tartéssicos, 

remontando até ao neolítico. Felizmente a 

passagem do tempo não apagou um património 

cultural que continua a reservar segredos para 

descobrir no intervalo das idas à praia.

Monumentos, hábitos seculares, rituais religiosos 

e mercados de artesãos são heranças vivas que 

passam de pai para filho, de local para visitante. 

Quanto à gastronomia é tudo uma questão de 

recolher o que o mar e a terra têm de melhor:  

caldeiradas de peixe e marisco, cataplanas  

de amêijoas, uma doçaria à base de figos   

e amêndoas, e vinhos das sub-regiões DOP Lagos, 

Portimão, Lagoa e Tavira. Mas nem tudo é 

tradicional, o Algarve é a região portuguesa com 

maior concentração de estrelas Michelin.

Erga o olhar para todo este património e descubra 

o símbolo da região, fruto da influência de cinco 

séculos de ocupação islâmica: as chaminés 

algarvias. Tal como a experiência que cada um 

vive, não há duas iguais.

Cultura - História,
Gastronomia e Vinhos 
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Muralhas de Lagos



Sardinha assada
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O meu nome é Luís Vicente e vivo 
em Faro, cidade onde há dois 
monumentos que não podem perder: 
as ruínas romanas de Ossónoba, onde 
historicamente terá começado a cidade 
de Faro, e o Teatro Lethes, antigo 
convento jesuíta que no século XIX foi 
transformado num belíssimo teatro 
neoclássico. Aconselho também que 
dediquem algum tempo a ver um dos 
espetáculos da Companhia de Teatro 
do Algarve ou a ouvir a Orquestra 
Clássica do Sul, uma das melhores, 
senão a melhor do país. E, porque a 
cultura não se resume só a 
monumentos e palcos, aconselho 
atenção ao emergir dos vinhos 
algarvios, no meu caso gosto 
especialmente dos bouquets da zona 
de Tavira e de Lagoa.

Faro, Largo da Sé

Faro, Teatro Lethes

Orquestra do Algarve

Vinho Algarvio

Luís Vicente
Actor

Capela da Nossa Senhora da Conceição - Loulé

Praia de S. Rafael - Albufeira



Natureza

Um outro Algarve

Pego do Inferno - Tavira
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É difícil percorrer o Algarve de uma ponta à outra 

sem pôr o pé na praia. Mas vale a pena tentar, 

vale a pena, por exemplo, descobrir os encantos 

desta Terra, com o Oceano Atlântico lá ao fundo 

a espreitar, sempre presente, sempre perto. 

Dê um descanso à praia, prepare a mochila 

e percorra o Algarve pela Via Algarviana, um 

percurso pedestre com 300 km que se inicia em 

Alcoutim e termina no Cabo de São Vicente, em 

Vila do Bispo, atravessando várias aldeias onde 

ainda se vivem as tradições do mundo rural.

O microclima algarvio oferece as condições 

perfeitas para o turismo de natureza, com 

cenários idílicos como o Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a 

Ponta de Sagres, onde o litoral oeste e sul se 

encontram em estado selvagem, criando um 

ecossistema marinho único; o Parque Natural 

da Ria Formosa, com 60 quilómetros de ilhas e 

canais privilegiados para a observação de aves; a 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, onde 

se podem encontrar mais de duzentas espécies 

de aves aquáticas, e muitos outros lugares onde a 

natureza ainda se encontra em estado puro.

Dê-se ao luxo de dar um intervalo à civilização.

Natureza

Observação de aves - Quinta do Lago
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Há muitos anos que vivo na serra 
algarvia, no Malhão, onde a vista 360º 
permite ver todo o Algarve e os melhores 
nascer e pôr-do-sol. Enquanto pintor 
sinto-me inspirado pela ondulação 
de cores nos montes, montes que no 
Inverno, são envolvidos por nuvens e se 
transformam em ilhas mágicas. 
É wagneriano! Aqui tudo está em estado 
puro: a natureza, a gastronomia e as 
gentes. Qualquer percurso é um prazer, 
seja ir ao Sítio das Éguas buscar uns 
queijinhos, a Fontes Ferrenhas comprar 
um pão delicioso ou até ao mar para 
trazer umas amêijoas. Pelo caminho 
encontramos plantas únicas, caminhos 
mouros, aldeias dum outro tempo e 
razões para demorar no regresso com 
nomes como Xarém ou Medronho.

Pôr-do-Sol

Interior Algarvio

Amêijoas

António Peixoto
Agricultor Biológico

Costa Vicentina

Medronho
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Ponte da Quinta do Lago



Turismo Náutico

Rume à descoberta

Ria Formosa - Tavira



Ria Formosa - Tavira
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Não é surpresa que uma região plantada à  

beira-mar reúna condições excepcionais para 

receber nautas de todo o mundo.

Quando atracar o seu barco numa das excelentes 

marinas ou portos de recreio ao longo da costa, 

verá que o mar é apenas mais um pretexto para 

se divertir nos tempos livres, mesmo com o fato 

de banho seco. De certeza que irá perceber o 

que estamos a dizer quando descobrir Vilamoura, 

Portimão, Faro, Olhão ou Vila Real de Santo António.

No mar algarvio, a variedade e o nível das várias 

provas internacionais continuam a cativar os 

apaixonados da vela e do leme. Portanto, antes 

de embarcar, dê uma vista de olhos no calendário 

desportivo.

Trace os azimutes e navegue até ao Algarve.

Turismo Náutico

Marina de Vilamoura
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Navegar ao longo da costa Algarvia  
faz-me descobrir sempre um novo 
segredo escondido nas grutas de 
Benagil, nas falésias de Albufeira, nas 
praias quase privadas de Lagos e na 
Ria Formosa, onde costumo fundear 
e passar a noite a bordo, perto da ilha 
do Farol. O clima excelente e as águas 
tranquilas permitem-me fazer belos 
passeios o ano inteiro. 
Costumo dizer que sou um sortudo por 
ter nascido no Algarve.

Lagoa, Praia de Benagil

Lagos, Praia Dona Ana

Albufeira, Praia da Falésia

Faro, Barrinha

Ricardo Barradas
Skipper

Marina de Albufeira

Marina de Portimão

Marina de Olhão
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Rio Guadiana



Desporto

Um desporto à partida, 
todos à chegada 



Praia da Cordoama  - Vila do Bispo
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Nem só de golfe vive o desporto no Algarve. 

É certo que tem todas as condições para  

a sua prática, mas isso também é verdade para 

muitos outros desportos. 

Que o digam as grandes equipas europeias 

de futebol que aqui costumam estagiar ou os 

pilotos que vêem o Autódromo do Algarve a 

300 km por hora. Que o digam, também, todos 

os praticantes de modalidades como o Surf, 

com escolas para principiantes e spots para os 

mais experientes; os skydivers que caem dos 

nossos céus o ano inteiro; e os Kitesurfers que 

aproveitam a boleia da “Nortada“ que sopra 

na Serra de Monchique ou a brisa do estuário 

de Alvor. Na água, há condições fantásticas 

para várias práticas e cada mergulho oferece 

tanta riqueza de espécies que faz de qualquer 

principiante um Jacques Cousteau. 

Se preferir também pode ficar à superfície 

com os seus banhos de sol ou até longe do 

mar, a praticar ténis e atletismo em complexos 

desportivos, ou a caminhar e pedalar ao longo 

da serra algarvia. 

Uma coisa é certa: os segredos do Algarve não 

se esgotam nem no green nem no azul do mar. 

Desporto

Autódromo Internacional do Algarve
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Olá o meu nome é Martin Edwards e sou 
algarvio. Antes de viver no Algarve, vivi 
em vários países, incluindo na Austrália, 
onde nasci. Devem estar a pensar o 
que é que eu faço aqui e a resposta não 
é curta. Sempre que posso vou até à 
marina de Vilamoura, saio com o meu 
bénéteau, um veleiro de 15 metros e 
dedico-me a apanhar espadartes azuis, o 
pináculo da pesca desportiva. A verdade 
é que eu vim para cá por causa de vários 
segredos: o melhor clima do mundo, 
o mar cristalino, a variedade de vida 
marinha, praias intocadas com rochas, 
grutas ou areia branca e tudo isto, sem 
tubarões a incomodar pescadores, 
surfistas e banhistas. Pois é, agora já não 
são segredos.

Vilamoura    

Lagoa, Praia do Carvalho

Pesca Desportiva

Martin Edwards
Praticante de Pesca Desportiva

Pista de Motocross - Cortelha

Pista de Ciclismo - Tavira

Estádio Algarve





Turismo de Negócios

Um caso de sucesso
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As opiniões divergem. 

Há quem diga que o Algarve se transformou num 

dos destinos europeus de negócios de maior 

sucesso devido ao seu clima ameno ao longo 

de todo o ano, à variedade da sua gastronomia 

mediterrânica, à herança histórica e cultural  

e, claro, à paisagem intrínseca que concilia praias 

paradisíacas com os segredos bem guardados 

da serra. 

E depois há aqueles que defendem que esta 

história de atracção junto de empresas de 

todas as paragens se deve ao número crescente 

de hotéis de luxo, às condições perfeitas 

para receber grandes convenções, pequenos 

encontros e viagens de incentivo, seja numa 

sala de conferências, num edifício histórico ou 

até durante uma partida de golfe. A verdade  

é que ambas opiniões convergem numa certeza, 

o Aeroporto Internacional de Faro recebe todos 

os dias profissionais que chegam das principais 

capitais europeias e muitos respondem “não”  

à pergunta: is this your first time in Algarve?

Turismo de Negócios
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Ao contrário do que muita gente pensa, 
o Algarve não é um destino perfeito 
apenas para quem vem de férias. Eu sou 
hoteleiro nesta região e posso dizer-vos 
que este é, também, um óptimo sítio 
para trabalhar. Percebi isso há coisa de 
uns quinze anos. Na altura comecei a 
pensar que o sol, a temperatura amena 
todo o ano, a animação e a beleza 
desta terra podiam servir também para 
acolher quem vem em trabalho.
Foi por isso que decidi requalificar
o meu hotel para deixar de receber 
apenas hóspedes e passar a poder 
organizar reuniões, convenções e outro 
tipo de encontros profissionais.

Vila do Bispo, Praia da Barriga

Sala de Congressos

Jeep Safari

António Cardoso
Empresário Hoteleiro

Canoagem - Ria Formosa

Kartódromo Internacional do Algarve

Alcoutim



Interacção com golfinhos - Zoomarine
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Legenda 

Mapa do Algarve 

Praia

Campo de Golfe

Marina

Aeródromo

Linha Férrea

Estrada Nacional

Estrada Secundária

Auto-estrada

 Reservas Naturais
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Contactos Úteis
Associação de Turismo de Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 403 - Fax: 289 800 466
E-mail: ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt

Região de Turismo do Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 400 - Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt 
www.turismodoalgarve.pt

Consulados

Alemanha
Urb. Infante D. Henrique
Lote 11 r/c Dto.
8000-490 Faro
T. 289 803 181
Fax: 289 801 346
info@honorarkonsul-faro.de

Angola
Praceta projetada à rua de Moçambique 
(paralela à Av. Caloust Gulbekian) Lote Q-1º Esq 
8005-203 Faro
T. 289 897 100
Fax: 289 897 108
geral@consuladogeralangola-faro.pt 

Áustria 
Beco de Gil Vicente, 4 - r/c
8200-009 Albufeira
T. 289 512 878
consul.austria.algarve@hotmail.com

Bélgica
Av. 5 de Outubro, n.º 28, 1.º Esq.
8000-076 Faro
T. 289 812 589
Fax: 289 812 591
consuladobelgicafaro@gmail.com 

Brasil
Largo Dom Marcelino Franco n.º 2
8000-169 Faro
T. 289 096 193 / 918 803 922
consular.faro@itamaraty.gov.br 

Cabo Verde
Rua Porta da Serra, 37, 1.º Esq.
8500-603 Portimão
T. 282 417 720
Fax: 282 417 720

Canadá
Rua Frei Lourenço Sta. Maria, 1, 1.º Frente 
8001-901 Faro
T. 289 803 757
Fax: 289 880 888
canada.faro@sapo.pt

Dinamarca
Rua Conselheiro Bivar, 10, 1.º Dto. 
8000-255 Faro
T. 289 805 561
Fax: 289 803 333
geral@ssgclegal.com

Espanha
Av. Ministro Duarte Pacheco
8900-330 Vila Real de Sto. António 
T. 281 544 888
Fax: 281 511 826
con.vilareal@mae.es 

Estónia
Praça Dr. António Padinha, 12
8800 Tavira
T. 932 825 254
Fax: 281 325 870
gmd@martinsdias.com

Finlândia
Edf. La Finca, Cascalheira
8125-018 Quarteira
T. 289 399 873/4
Fax: 289 399 872
giselia.farias@netc.pt

França
Rua Almirante Cândido dos Reis, 226 
8800 Tavira
T. 281 380 660
Fax: 281 380 668
taviclinica@hotmail.com 

Grã-Bretanha
Edf. A, Fábrica
Av. Guanaré
8501-915 Portimão
T. 282 490 750
Fax: 282 414 054
portugal.consulate@fco.gov.uk

Itália
Edifício Visualforma, 1.º Andar – Loja 4 
Sitio da Má Vontade
8000 Faro
T. 289 812 186
vítor.neto.tfn@mail.telepac.pt 

Reino de Marrocos
Vila Lageado, 19
Apartado 993
8200-913 Albufeira
T. 289 587 960
Fax: 289 586 084
alegria@mail.telepac.pt

México
Rua José de Matos, 5 r/c
8000-503 Faro
T. 289 827 074
Fax: 289 827 075
consulmexico@mail.telepac.pt

Noruega
Rua Eng. Francisco Bivar

Praia da Rocha
8500-809 Portimão
T. 282 099 162 / 912 307 564
Fax:  282 240 901
consulado.noruega@airpass.pt

República Checa
Av. 5 de Outubro, 55, 1.º Esq.
8000-076 Faro
T. 289 804 478
Fax: 289 806 310
faro@honorary.mzv.cz 

República da Polónia
Quinta da Bolota, Lote 4 A
Vale de Santa Maria
8200-314 Albufeira
T. 968 059 595
Fax: 289 580 539
consul.polonia@mail.telepac.pt

Roménia
Volta dos Plátanos, 10
8125-563 Vilamoura
T. 289 093 161
consul@consulat.algarve.com

Rússia
Apartado 2107
Quinta do Lago
T. 917 810 031
Fax: 289 845 966
n.gama@nggdel.com

Suécia
Apartado 3712
8135-908 Almancil
T.916 890 887
sateen.theo@iol.pt

Suécia
Rua 1.º de Maio, 9
8800-360 Tavira
T. 281 325 612/636
Fax: 281 325 612
consuladodasuecia@taviralawyers.com

Postos de Informação Turística

Aeroporto Internacional de Faro 8001 
– 701 Faro 
Tel.: 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200 – 109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970 – 059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670 – 054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt 
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Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500 – 016 Alvor
Tel.: 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt 

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt 

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400 – 517 Lagoa 
Tel.: 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt 

Castro Marim
Mercado Local
Rua de São Sebastião
8950-121 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
turismo.castromarim@turismodoalgarve.pt

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000– 269 Faro
Tel.: 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho) 
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9 
8100 – 506 Loulé
Tel.: 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt 

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt 

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700 – 349 Olhão
Tel.: 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

Ponte Internacional do Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950 - 206 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500 – 802 Praia da Rocha
Tel.: 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt 

Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650 – 357 Sagres 
Tel.: 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150 – 107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

Silves 
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 Tavira
Tel.: 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

Postos Municipais de Informação 
Turística

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

Estrada Nacional 395 (entrada da cidade) 
8200 Albufeira
Tel.: 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Alte 
Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes 
de Alte
8100 Alte
Tel.: 289 478 060

Portimão 
(Ed. do TEMPO – Teatro Municipal)
Largo 1.º Dezembro
8500-538 Portimão
Tel.: 282 402 487
info@visitportimao.com

Querença 
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Tel.: 289 422 495

Salir  
Centro Interpretativo de Arqueologia
8100 – 202 Salir 
Tel.: 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

Telefones Úteis

Indicativo Nacional: 00351

Linha de apoio ao Turista - 808 78 12 12
Número Nacional de Socorro (SOS) - 112

Transportes

Aeroporto Internacional de Faro - 289 800 800; 
http://www.ana.pt/

CP - Comboios de Portugal - 808 208 208; 
http://www.cp.pt/
EVA Transportes - 289 589 055; 
http://www.eva-bus.com
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