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“AlgArve
- Do reino à região”
The Algarve - from Kingdom to Region

“Algarve - Do Reino à Região” é uma iniciativa conjunta e pioneira da Rede de Museus do Algarve, 
onde pela primeira vez, se abordam os últimos mil anos da história e da cultura algarvia, presentes 
na herança material e espiritual que, desde o Gharb al-Andalus à actualidade, tem vindo a moldar e 
caracterizar as marcas identitárias deste território.

É uma “exposição” formada por 13 exposições e publicações de diferentes temas sobre o Algarve, 
que se articulam e completam, distribuída pelos vários centros urbanos, numa cooperação pioneira 
entre Autarquias, Museus, Instituições Públicas e Privadas, Universidades, Centros de Investigação, 
especialistas de diferentes áreas científicas e culturais (museologia, arqueologia, arquitectura, 
história, geografia, sociologia, antropologia, etnologia) e as populações dos vários municípios 
algarvios.

Albufeira, Alcoutim, Castro Marim, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, 
Tavira e Vila Real de Santo António convidam-vos a visitar as exposições “Do Reino à Região”, 
conhecer o património, a matriz cultural e a evolução histórica das comunidades do Algarve.

Esperamos por si!

“The Algarve - from Kingdom to Region” is a pioneering joint initiative of the Algarve Museum Net-
work, where for the first time the last one thousand years of Algarvian history and culture are high-
lighted, as evidenced by the material and spiritual heritage, from Gharb al-Andalus to the present 
day, that has shaped and characterized the identity of this territory.
It is an “exhibition” formed by 13 exhibitions and publications of different topic about the Algarve 
that speak out and complete each other. They are spread out over several urban centers as part 
of a pioneering cooperation between local governments, museums, public and private institutions, 
universities, research centers, experts from different scientific and cultural areas (museology, arche-
ology, architecture, history, geography, sociology, anthropology, ethnology), and the populations of 
the various Algarvian municipalities.
Albufeira, Alcoutim, Castro Marim, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, 
Tavira, and Vila Real de Santo António invite you to visit their “From Kingdom to Region” exhibitions, 
to get to know their heritage, their cultural profile, and the historical evolution of their communities.
We’re waiting for you!
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câmArA municipAl
De Alcoutim
Alcoutim Town Hall

A vila de Alcoutim localiza-se na margem direita do rio Guadiana, frente a frente com a povoação espanhola de 
Sanlúcar do Guadiana. Num primeiro momento, esta posição contribuiu para fixar as populações, que viviam 
das trocas comerciais, de que são exemplo a villa romana do Montinho das Laranjeiras e a barragem, também 
romana, do Álamo. A presença islâmica também ficou marcada no território de Alcoutim que é atestada pela 
existência de um castelo islâmico – O “Castelo Velho” – que vigiava o rio. 
Após a reconquista cristã, e até à definição dos limites da fronteira, esta localização geográfica tornou Alcoutim 
vulnerável aos ataques castelhanos. Por isso, D. Dinis funda a Póvoa de Alcoutim, associada à consolidação 
dos limites do reino, como também ao controlo do comércio no rio. No processo de fundação da vila colo-
cou-se em causa a posição estratégica do referido “Castelo Velho”, descurando, por isso, a reconstrução ou 
adaptação dessa fortificação. Para o lugar da nova Alcoutim escolheu-se a encosta que fica sobranceira ao rio 
Guadiana e à Ribeira de Cadavais. 

The town of Alcoutim is located on the right bank of the Guadiana River opposite the Spanish town of Sanlúcar 
del Guadiana. At first glance, its location contributed to the settlement of populations there, who lived on barter, 
e.g. the Roman villa at Montinho das Laranjeiras and the Roman reservoir dam of the Álamo. The Islamic pres-
ence also left its mark on the territory of Alcoutim, which is evidenced by the existence of an Islamic castle - the 
“Castelo Velho” (“Old Castle”) - that guarded the river.
After the Christian Reconquista until the final definition of the borders, its geographical position made Alcoutim 
vulnerable to Castilian attacks. Therefore King D. Dinis founded the hamlet of Alcoutim, associated to the con-
solidation of the kingdom’s borders, as well as to the control of trade on the river. During the founding process 
of the town, the strategic position of said Castelo Velho was questioned, wherefore the reconstruction or adap-
tation of this fortress was neglected. The location chosen for Alcoutim was a slope above the Guadiana River 
and the Cadavais Stream.
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Alcoutim, terrA De FronteirA
Alcoutim, Frontier Town



In order to make it permanent, it became a priority to attract some population to the Alcoutim 
territory so that they would serve to defend and maintain the kingdom. The privileges conceded 
by the kings helped attract a few people. The process described here was a constant reality un-
til the end of the 18th century. In parallel with these worries, we reveal how Alcoutim may have 
grown: from hamlet to county, and from there to a place of war. Meanwhile, there had been a 
period of economic prosperity in connection with river trades that occurred at the beginning of 
the 15th century, evidenced by the rise of Sanlúcar del Guadiana on the other side of the river. 
That raises the question: What was the relationship of these two towns like? Their location at 
the river banks, far from the main urban centres, caused close ties between the Portuguese 
and the Spanish town to develop, which could only be made by boat. The lack of a stone or 
wood bridge forced those responsible for the respective towns to safeguard ferry operations. 
Among these relations, smuggling was a prominent practice. It has always existed since the 
borders had been fixed, serving as a means of subsistence for many.

Perante a necessidade de a fixar, torna-se prioritário atrair população para o território de Al-
coutim, para que servisse na defesa e manutenção do reino. Os privilégios concedidos pe-
los monarcas ajudaram a atrair para aqui alguma população. Este processo, que aqui se 
descreve, é uma realidade constante até aos finais do século XVIII. Paralelamente a esta 
preocupação, deslindamos como se terá desenvolvido o crescimento urbano de Alcoutim: de 
póvoa a condado, e depois a praça de guerra. Houve, entretanto, um período de prosperidade 
económica relacionada com o comércio fluvial, que ocorreu nos inícios do século XV e que 
é atestada pelo surgimento de Sanlúcar do Guadiana, do outro lado do rio. Neste sentido 
coloca-se uma questão - Como se terão relacionado estas duas povoações? A situação à 
margem, afastadas dos principais centros urbanos, proporcionou uma estreita relação entre 
a vila portuguesa e a vila espanhola, cuja ligação entre ambas só poderia ser feita por barco. 
A inexistência de uma ponte de pedra ou de madeira obrigou os responsáveis das perspecti-
vas vilas ao asseguramento de uma Barca de Passagem. Dentro das relações destaca-se a 
prática de contrabando. Que sempre existiu desde que se limitaram os contornos fronteiriços 
e que foi para muitos um modo de subsistência.
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câmArA 
municipAl De 
cAstro mArim
Castro Marim Town Hall

cAstro mArim, 
BAluArte DeFensivo 
Do AlgArve
Castro Marim, the Algarve’s Defensive Bulwark

A povoação de Castro Marim, estrategicamente implantada numa colina sobranceira ao Guadiana e perto da 
foz deste grande rio do sul, que no seu curso inferior separa o Algarve da Andaluzia, desde cedo foi o grande 
baluarte defensivo da província algarvia. Ao longo da história desta antiga praça de fronteira com caracterís-
ticas únicas, destacam-se três momentos fundamentais que evidenciam o seu fundamental contributo para a 
preservação da integridade territorial e da independência de Portugal: o período que se seguiu à conquista, 
quando em 1319 se tornou sede da Ordem de Cristo; o da Guerra da Restauração, entre 1640 e 1668; e o de 
inícios do século XIX, após as invasões francesas.  
Testemunham essa vocação militar e defensiva monumentos como o Castelo, o Forte de São Sebastião, a 
Cerca Seiscentista, o Revelim de Santo António e a Bateria do Registo. São eles a imagem de marca da Vila de 
Castro Marim, envolvida por uma paisagem natural que inclui os esteiros, os sapais e as salinas, estas últimas 
com grande impacto na economia local.
A extracção de sal, praticada desde tempos imemoráveis, permaneceu como parte integrante do modo de 
vida e vivências da população castromarinense. A partir do reinado de D. João I, com a criação de um couto 
em Castro Marim, passaram a trabalhar nas salinas muitos degredados, que constituíam uma mão-de-obra 
essencial para executar um dos trabalhos mais árduos e penosos.

From early on, the town of Castro Marim has been the great defensive bulwark of the province of Algarve, 
thanks to its strategic location close to its mouth on the banks of the Guadiana river, the grand river of the 
South, whose lower part separates the Algarve from Andalusia. There are three fundamental moments in the 
history of this unique ancient border town that give evidence of its fundamental contribution to Portugal’s ter-
ritorial integrity and independence: the period following the conquest, when it became the Order of Christ’s 
headquarters in 1319; the War of Restoration between 1640 and 1668; the beginning of the 19th century after 
the French Invasions.
Monuments like the Castle, the Fortress of São Sebastião, the 16th century Enclosure, the Shield of Santo 
António, and Battery of the Registry are witnesses of its military and defensive vocation. They are Castro 
Marim’s landmarks, nestled in a natural landscape that includes the estuary, the swamps and the salterns. The 
latter had great impact on the local economy.
Salt extraction, practiced since times immemorial, has always been an integral part of the life style and the lives 
of the people of Castro Marim. With the creation of a sanctuary at Castro Marim during King D. João I’s reign, 
many deported prisoners were deported to work in the salterns, forming the essential workforce that executed 
some of the most arduous and painful tasks.



Apesar dos conflitos crónicos entre os reinos de Portugal e Castela, Castro Marim e Ayamonte 
mantiveram ao longo dos séculos relações comerciais e sociais importantes para o desen-
volvimento das duas terras. Pela fronteira circulavam diversas mercadorias como: sal, cereais, 
frutos secos, gado, peixe, tecidos ou loiças, sobre os quais eram cobrados impostos. Para 
fugir às elevadas obrigações fiscais, muitos desses produtos eram contrabandeados entre as 
duas margens do Guadiana.
Durante o século XIX, a sobrevivência do concelho de Castro Marim foi repetidamente ameaça-
da pelas políticas centralizadoras dos governos liberais. Todavia, as tentativas de suprimir o 
Município depararam sempre com forte e decidida oposição por parte da população e das 
autoridades castromarinenses, que souberam defender a sua autonomia e a sua identidade. 
Castro Marim, Baluarte Defensivo do Algarve é o tema central que servirá de partida para um 
percurso de carácter reflexivo sobre a história e património locais, desde o século XIII aos 
nossos dias.

Despite the chronic conflicts between the kingdoms of Portugal and 
Castile, Castro Marim and Ayamonte maintained important commercial 
and social relations throughout the centuries in order to develop both 
lands. Sundry merchandise traveled across the borderline such as salt, 
cereals, nuts, cattle, fish, cloth, or pottery, on which taxes were levied. 
To escape the steep fiscal obligations, many of these products were 
smuggled across the Guadiana River.
During the 20th century the survival of the council of Castro Marim was 
repeatedly threatened by the centralistic policies of liberal governments. 
The attempts to eliminate the municipality were always faced with fierce 
and resolute opposition on behalf of the population and the authorities 
of Castro Marim, who knew how to defend their autonomy and identity.
Castro Marim, the Algarve’s Defensive Bulwark is the central theme 
and starting point for a pensive trip through local history and heritage, 
from the 18th century up to our times.
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câmArA municipAl 
De lAgos
Lagos Town Hall

o reino Dos AlgArves De Aquém 
e pArA Além mAr
AlgArbiA CArtogrAphiCA - leiturAs 
e resenhA DA cArtogrAFiA regionAl
The Kingdom of the Algarve, here and beyond the sea.
“Algarbia Cartographica” - Readings and a summary of the cartography 
of the region.

O Algarve sempre constituiu um eixo aberto ao mundo. Desde tempos remotos, a sua posição geoestratégica 
atraiu visitantes de outros lugares: fenícios, gregos, cartagineses, romanos e muçulmanos.
Durante o século XV, o Algarve assumiu um papel de relevo nos Descobrimentos. Numa primeira fase destaca-
se a figura do Infante Dom Henrique, imortalizado, com a sociedade do seu tempo, no políptico atribuído a 
Nuno Gonçalves. A Dom Henrique se deveu o investimento em várias inovações tecnológicas e científicas, 
nomeadamente ao nível da navegação.
Nomeado governador de Ceuta em 1419, D. Henrique começou a viajar regularmente para o Algarve, para 
organizar o apoio logístico à praça marroquina recém-conquistada. No decorrer das suas estadias no Algarve, 
o Infante ‘descobre’ as actividades marítimas, das quais procurará tirar proveitos. A partir de 1430, as nave-
gações henriquinas começam a estabelecer uma vasta rede que ligava o Algarve aos arquipélagos atlânticos, 
à costa marroquina e também à costa ocidental africana. Neste contexto expansionista, a passagem do cabo 
Bojador pelo lacobrigense Gil Eanes em 1434 assume particular destaque.

The Algarve has always been an axis open to the world. Since time immemorial its geostrategic position has 
attracted visitors from other lands: Phoenicians, Greeks, Carthaginians, Romans and Muslims.
During the 15c, the Algarve began to play an important role in the Discoveries. They began with the young king 
”Infante Dom Henrique”, immortalised by the society of his time, in the Polyptich of St. Vincent de Fora,  attributed 
to the painter Nuno Goncalves. It is to Dom Henrique that we owe the investment in various innovative forms of 
science and technology especially in the field of navigation.
Dom Henrique was proclaimed Governor of Ceuta in 1419 and began to travel to Algarve regularly in order to 
rally logistical support from the recently conquered Moroccan community. During his many sojourns in Algarve, 
the Infante (as he was called) began to get acquainted with maritime activities that he would use to his advantage. 
From 1430 on, his navigation routes began to establish a vast network linking Algarve with the Archipelagos of the 
Atlantic, the Moroccan coast as well as west coast of Africa.
In this context of expansionism, the rounding of the much feared Cape Bojador (West Africa) by Gil Eanes in 1434, 
is of particular interest.



Nos séculos XV, XVI e XVII a cartografia esteve indissociavelmente ligada à expansão marítima, e por isso a assuntos 
náuticos e regiões costeiras, remetendo para plano secundário o conhecimento cartográfico da metrópole, com 
excepção da fronteira. 
A cartografia terrestre floresceu nos séculos XVII e XVIII, respondendo às necessidades da engenharia militar.
As triangulações do país, realizadas por Ciera, em 1790, iniciam a cartografia moderna; nessa altura devemos a 
Franzini a renovação da cartografia hidrográfica, resultando em mapas gerais terrestres, da costa portuguesa e dos 
portos, com configurações quase perfeitas. 
No início do século XIX deu-se uma renovação cartográfica, motivada pela maior especialização dos engenheiros 
militares. Surgem os primeiros organismos que enquadram as actividades cartográficas. cartografia passou à alçada 
do Estado, sendo implementada uma política cartográfica.OAlgarve é mostrado, em 1842, pela carta de Silva Lopes. 
O país surge na Carta Geographicade Folque, de 1865, e na Carta Corographica do Reino, de 1904. 
No século XX avultam como grandes realizações a Carta de Portugal a Carta Militar de Portugal. 
As transformações económicas, sociais, culturais e ambientais do último século traduziram-se em vincadas mudanças 
para alguns territórios, levando à renovação sistemática da cartografia e ortofotocartografia produzida agora de forma 
digital.

From the 15th to the 17th Century, cartography was inextricably linked to maritime expansion 
and consequently to nautical issues and coastal regions, therefore, with the exception of 
Portugal’s borders, designating the cartography of the metropolis to second place.
Terrestrial cartography flourished during the 17th and 18th Century in response to the demands 
of the military engineers.
Surveying the country by triangulation, carried out by Ciera in 1790, marked the beginning of 
modern cartography. At the same time, hydrographic cartography was revised by Franzini, 
resulting in general terrestrial maps of the Portuguese coast and its harbours in an almost 
perfect configuration.
There was another cartographic revision at the beginning of the 19c due to military engineering 
becoming even more specialised. The cartographic institutions came under the control of the 
State ensuring the implementation of cartographic policies.
In 1842, the Algarve was present on the map drawn up by Silva Lopes. It appears again in 1865 
on Folque’s Geographic Map, and in 1904 on the Chorographic Map of the Kingdom.
The 20c gave rise to great accomplishments in the form of a Map of Portugal and a Military 
Map of Portugal.
The economic, social, cultural and environmental development of the last century resulted 
in marked changes to some of the territories which in turn led to a systematic revision of the 
cartography and orthophotocartography now produced in digital format.
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câmArA municipAl 
De silves
Silves Town Hall

Do ghArB Ao AlgArve: 
umA socieDADe islâmicA 
no ociDente
From Gharb to Algarve: an Islamic Society in the West

No período islâmico o Gharb (ocidente) abrangia todo o sudoeste peninsular, uma área muito 
mais vasta que o Algarve actual. A islamização mais prolongada no extremo sul do território 
acabou por contribuir para a atribuição, de forma perene, deste nome à região onde vivemos.
A sonoridade árabe da palavra casa bem com os mais de cinco séculos de pertença ao mundo 
islâmico e com as características mediterrânicas do território. É esse troço do passado da 
região que Do Gharb ao Algarve: um sociedade islâmica no ocidente pretende, em linhas 
gerais, apresentar e perspectivar em termos históricos. As fontes escritas sobre o território e 
os edifícios que chegaram até nós são insuficientes para lançar luz sobre a história do Algarve 
islâmico. Assumem, assim, especial importância os materiais arqueológicos, recolhidos em 
intervenções de diversa índole. Foi a partir deles que se concebeu esta exposição e que se 
deu corpo ao seu projecto.

During the Islamic era, the Gharb (the West) comprised the entire southwest of the Iberian Pe-
ninsula, a far vaster area than today’s Algarve. In the end the most extended Islamization in the 
southernmost part of their territory contributed to the perennial naming of the region we live in.
The Arabic sound of the word combines well with the more than five centuries this territory 
belonged to the Islamic world and with its Mediterranean characteristics. It’s this part of the 
region’s past that From Gharb to Algarve: an Islamic Society in the West intends to present in a 
general way and put into perspective in historical terms. The written sources about the territory 
and the buildings that survived until our times are not sufficient to cast light upon the history of 
the Islamic Algarve. Therefore, archaeological finds, recovered in a variety of different ways, 
play an especially important role. This exhibition and the realization of this project were based 
on these finds.



Com cerca de uma centena de peças se ajuda a contar a história de uma região. Os materiais 
são apresentados por núcleos temáticos, intimamente ligados ao quotidiano das populações. 
Sublinha-se, ao longo de todo o percurso, um jogo de contradições, que ajudaram a criar a 
dinâmica do Algarve daqueles tempos. Por esse motivo os cinco sectores da exposição se in-
titulam “entendimento e confronto”, “importação e fabrico”, “casa e palácio”, “lazer e trabalho” e 
“crença e superstição”. A realidade histórica e social da região, particularmente marcada nesta 
época por uma diversidade que abrangeu todos os aspectos da sociedade, é assim enfatizada. 
E se o núcleo central deste Do Gharb ao Algarve é dominado pela memória histórica do período 
islâmico num segundo sector faz-se apelo à lógica das continuidades culturais. Palavras, aro-
mas e sabores, utensílios de cozinha e a memória mediterrânica das formas da arquitectura 
têm aí lugar de destaque e explicam importantes raízes da matriz cultural do extremo sul de 
Portugal continental.
Breve viagem no tempo, Do Gharb ao Algarve fala de um tempo que foi de califas e de palácios, 
de poetas e de bailarinas da corte, mas também de artesãos, de comerciantes, de agricultores 
e de pescadores. É a luz desse passado que nos ajuda também a compreender o nosso pre-
sente colectivo.

The history of this region is told with the help of around a hundred ex-
hibits. The material is presented grouped around thematic nuclei that 
are closely related to the day-to-day lives of its inhabitants. Throughout 
the course of the exhibition, contradictions are highlighted that helped 
create the dynamism of the Algarve of those days. That’s why the five 
sections of the exhibition are titled “Understanding and Confrontation”, 
“Importation and Manufacturing”, “Home and Palace”, “Leisure Time 
and Work”, and “Faith and Superstition”. This emphasizes the region’s 
social and historical reality back then, particularly marked by a diversity 
that comprised all aspects of society.
The central nucleus of From Gharb to Algarve is dominated by the his-
torical memory of the Islamic Period; another demonstrates the logic of 
cultural continuity. Words, aromas and tastes, kitchen utensils, and the 
Mediterranean allusions in the architectural forms are showcased, ex-
plaining important cultural roots of the southernmost part of continental 
Portugal.
As a short trip in time, From Gharb to Algarve speaks of the era of 
caliphs and palaces, of poets and court dancers, but also of craftsmen, 
merchants, farmers, and fishermen. It’s the light of this past that helps 
us understand our collective present.

Fotos: António Cunha, Helga Serôdio, 
Miguel Veterano, Ricardo Nascimento, 
Santiago Macias 
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câmArA municipAl 
De vilA reAl De sto António
Vila Real de Santo António Town Hall

vilA reAl De sAnto António 
e o urBAnismo iluministA
Vila Real de Santo António and Illuminist Urbanism

No final do ano de 1773, ordenou o Marquês de Pombal que no areal desértico da margem 
direita da foz do Guadiana – perto do local onde outrora existira a povoação de Santo António 
de Arenilha, entretanto extinta – fosse construída de raiz uma nova urbe. Enviou para o efeito a 
planta de uma “vila regular”, pronta a ser edificada, e acto contínuo iniciaram-se as obras, que
rapidamente progrediram.
Logo em 6 de Agosto de 1774 estava pronta a fachada virada a Espanha e festejava-se 
a conclusão da primeira fase colocando as Armas Reais no edifício central da Alfândega, 
ladeado pelos armazéns das Sociedades Comerciais e pelos dois Torreões limítrofes. Seguiu-
se de imediato a segunda fase, durante a qual se completou a Praça, se ergeu a Igreja e se 
rasgaram os quarteirões. Finalmente, a 13 de Maio de 1776 – aniversário do Marquês de 
Pombal –, foi inaugurado o magnífico Obelisco e com ele, simbolicamente, a nova Vila. Com 
ela, o Estado Português manifestava ostensivamente o seu Poder: perante os seus próprios 
súbditos, cuja “felicidade” promovia, e perante a vizinha Espanha, que impunemente usurpara 
as nossas pescarias.

At the end of 1773, the Marquis of Pombal ordained that on the desert like dandy dunes 
located on the right side of the river bank of the Guadiana – close to the local where in olden 
times existed the Santo António of Arenilha settlement, now extinct – a new town would be 
constructed from roots. For that purpose, a diagram of a “regular town” was sent, ready to be 
built. Soon after the construction commenced and rapidly progressed.
Then, on August 6th 1774 the front part facing Spain was ready and the completion of the 
first phase was commemorated by placing in the Customs Central Building, the Royal Arms 
alongside the Commercial Society Warehouses and the two neighbouring Towers.
Immediately after that, the second phase was initiated, during which the Town Square was 
completed, the church was erected, and the land was cleared for more structures. Finally, 
on May 13th 1776, on the anniversary of the Marquis of Pombal, a magnificent Obelisk was 
inaugurated and symbolically a new city along with it. The Portuguese State manifested 
ostentatiously its power: before the people, whose “happiness” it promoted and before its 
neighbour Spain who invaded our fishing territories with impunity.



Assim nasceu, à entrada do derradeiro quartel do século XVIII – o século do Iluminismo, o “Século das Luzes” – a maior e mais 
significativa realização iluminista em Portugal: a cidade de Vila Real de Santo António. Concebida como cidade perfeita e ideal, a 
um tempo utópica e pragmática, caracterizada pela racionalidade, clareza, simplicidade e economia de meios, Vila Real de Santo 
António representa entre nós um caso único de urbanismo iluminista, um todo coerente e acabado que exprime fielmente a ideologia 
e o programa político do poder personificado pelo Marquês de Pombal.
A presente Exposição e o respectivo Catálogo pretendem elucidar a génese de Vila Real de Santo António e os antecedentes da 
sua fundação, no contexto da afirmação da soberania portuguesa nesta extremidade do Algarve e do aproveitamento dos seus 
recursos naturais, particularmente as pescarias; detalham-se, depois, as características específicas do urbanismo e da arquitectura 
que articuladamente configuraram a feição ímpar de Vila Real de Santo António; e, por último, traça-se a evolução registada até à 
actualidade, mormente o apogeu e declínio da indústria conserveira e a persistente vocação comercial e convivial desta fronteiriça 
Cidade Iluminista.

Thus, at the entrance of the last military barracks of the XVIII Century, was born the illuminist Century, the “Century of 
Lights” – the biggest and most significant visionary achievement in Portugal: the City of Vila Real de Santo António. 
Conceived as the perfect and ideal city, in a utopian and pragmatic time, characterized by its rationality, clearness, 
simplicity an economic means, Vila Real de Santo António represents among us a unique case illuminist urbanism, 
coherently expressing the political ideology and program of the power personified by the Marquis of Pombal.
The current exposition and respective catalogue intend to elucidate the origin or birth of Vila Real de Santo António as 
well as the happenings prior to its foundation as well as depict Portuguese sovereignty strengthening in this extremity 
of the Algarve and the exploitation of its natural resources, fishing in particular late we go into specific detail regarding 
urbanization and architectural characteristics which took eloquent shapes and features unique only to Vila Real de 
Santo António; and lastly outlining the registered evolution until present time, mainly the peak and decadence of the 
cannery industry and the persistent commercial vocation of this bordering Illuminist City.
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museu mArítimo
AlmirAnte rAmAlho 
ortigão
Almirante Ramalho Ortigão Maritime Museum

os DescoBrimentos 
portugueses
The Portuguese Discoveries

Com a presente mostra, pretendem-se evocar os desenvolvimentos técnicos e tecnológicos 
que permitiram o sucesso e o pioneirismo das navegações de exploração e descobrimento 
portuguesas nos séculos XV e XVI, nomeadamente através de três principais vectores: navios, 
cartografia e navegação astronómica.
As viagens de exploração realizadas durante as primeiras décadas do século XV, que tiveram 
como base de preparação e apoio a região algarvia, cedo revelaram que para vencer o “Mar 
Tenebroso”, como então se chamava ao Oceano Atlântico, um novo tipo de navio teria de 
ser desenvolvido. A caravela latina surge então como a solução técnica encontrada. Sendo 
o provável resultado do desenvolvimento tecnológico a partir de embarcações semelhantes 
existentes no sul do país e na bacia do Mediterrâneo, este foi o primeiro tipo de navio que 
se julga ter sido especificamente desenhado para a exploração marítima, uma vez que 
as embarcações utilizadas até então para este efeito mais não eram que aquelas que já 
praticavam a pesca e o comércio. 

This show wants to evoke the technical and technological developments that permitted the 
success of the pioneering Portuguese exploration and discovery voyages of the 15th and 
16th centuries with the help of three main examples: ships, cartography, and astronomical 
navigation.
The exploration voyages of the first decades of the 15th century, which had the Algarve region 
as its preparation and support base, soon revealed that in order to conquer the “Gloomy Sea”, 
as the Atlantic Ocean was known back then, a new type of ship had to be developed. The 
technical solution found was the “Latin caravel”. It was probably the result of technological 
developments based on similar craft that existed in the south of the country and in the 
Mediterranean Basin. It is thought that it was the first type of ship specifically designed for 
maritime exploration, since the ships that had been used for this purpose up to that point were 
in no way different from those used for fishing and trade.



Os navios foram então o veículo que permitiu não só vencer os limites geográficos de 
então como também ultrapassar mitos, lendas e medos. A volumosa produção cartográfica 
portuguesa durante o século XVI atesta a importância destes instrumentos de navegação e 
de divulgação dos “novos mundos” contactados, bem como o rigor e a técnica dos cartógrafos 
portugueses na elaboração da mesma, contribuindo para uma recolha sistemática de novas 
informações e para a construção de uma nova perspectiva da realidade geográfica, desta 
feita, à escala mundial.
Mas, para que estas viagens tivessem sido possíveis, também a arte de navegar teve de 
procurar novas referências. O desenvolvimento da navegação astronómica, com instrumentos 
como o quadrante, o astrolábio e a balestilha, foi primordial, para que novas rotas fossem 
traçadas, abrindo caminho para as grandes navegações oceânicas. 
Foram então estes os principais vectores que permitiram o desenvolvimento de uma «cultura-
mundo» que, pela primeira vez na história do Homem, se abria para além das tradicionais 
fronteiras europeias.

Thus, it was these ships that allowed not only to overcome the geographic 
limitations of those days, but also debunk myths, legends, and fears. The 
great volume of Portuguese cartography during the 16th century proves 
the importance of these instruments of navigation and of spreading the 
word of the “New Worlds”, as well as the precision and techniques applied 
by Portuguese cartographers in their production. This contributed to the 
systematic collection of new information and to a new view of the geographic 
reality on a worldwide scale.
For these voyages to be possible, the Art of Navigation had to look for new 
references. The development of astronomic navigation, with instruments 
such as the quadrant, the astrolabe, and Jacob’s staff, was a prerequisite for 
charting new routes, which paved the way for grand oceanic voyages.
These were the main factors that permitted the development of a “world 
culture”, which for the first time in human history is opening up beyond the 
traditional European borders.



(28)
museu DA ciDADe 
De olhão
Olhão City Museum

The natives of the Algarve are called “Algaravios”. (…) They excel in 
the Art of the Sea (…).

Henriques Sarrão, 1600

The exhibition Maritime Commitments in the Algarve offers the visitor a 
glance at the various dimensions in which the seafarers’ associations 
operated, also known as Brotherhoods or Fraternities of the Holy Body.
These fraternities were formed out of the wish and necessity of 
its members. They were later commonly known as the Maritime 
Commitments, the name given to their statutes they had established 
and which regulated not only their internal but also their external 
affairs, establishing the association’s rights and duties and those of its 
members, as well as regulating their maritime activities.

os compromissos 
mArítimos no AlgArve
Maritime Commitments in the Algarve

Os naturais do Algarve se chamam Algaravios. (…) na Arte do Mar são excelentes (…)
Henriques Sarrão, 1600

A exposição Compromissos Marítimos no Algarve propõe ao visitante um olhar sobre as 
diferentes dimensões em que operavam estas associações de mareantes, também conhecidas 
por Irmandades ou Confrarias do Corpo Santo.
Estas confrarias eram formadas por vontade e necessidade dos seus associados e passaram 
vulgarmente a ser conhecidas como Compromissos Marítimos, nome dado aos estatutos de 
que eram dotadas e que regulamentavam o seu funcionamento, não só interno mas também 
externo, estabelecendo os direitos e obrigações da associação e dos seus membros e 
regulando também as actividades marítimas.



The object of the exhibition are the institutions, but its subject is the seafarer. This term 
comprises not only the fishermen, but the entire class of professionals connected with 
maritime activities that received protection from them.
The Commitments provided the seafarers and their families with doctors, surgeons, 
phlebotomists, pharmacies, and financial aid in case of illness, old age, and indigence. 
Members had to contribute a part of the proceeds from their activities for the mainte-
nance of funds that would supply social aid and other responsibilities of the association.
These contributions did not only result from fishery but also from faraway business 
provided by the easy navigability of the Portuguese-Spanish-Moroccan gulf, but also 
reaching Lisbon and the north of Europe.
In fact, since the 15th until the end of the 18th centuries associations of professionals 
connected with the sea were constituted along the Algarve coast. We can find evidence 
of the existence of Commitments in Lagos, Alvor, Portimão, Ferragudo, Albufeira, Quar-
teira, Faro, Olhão, Fuzeta, Tavira, Castro Marim, and Vila Real de Santo António.
The concession of privileges to the maritime class predates the 16th century; it was 
only since then however that there was clear and continuous royal support through the 
systematic attribution of benefits to the Maritime Commitments. The royal confirmation 
of the privileges their members had gathered gave the seafarers more and more au-
tonomy and organizational power.
Although they came into being due to the seafarers’ wishes, these assisting associa-
tions had a strong religious component, a dimension that assumed great importance 
within the associations. Passing through the exhibition evokes the religious practices 
that were the responsibility of the Commitments, as well as the role their members and 
the impact they had in their community.

Se o objecto da exposição são as instituições, o sujeito da mes-
ma é o mareante, sendo que este termo compreende não só o 
pescador mas toda a classe de profissionais ligados à activi-
dade marítima e que daquelas obtinha protecção.
Os Compromissos forneciam, aos marítimos e suas famílias, 
médico, cirurgião, sangrador, botica e socorros pecuniários em 
caso de doença, velhice e indigência. Os associados tinham 
de contribuir com uma parte dos lucros das suas actividades 
para a manutenção do fundo que providenciava o apoio social 
e outras responsabilidades da associação.
Estas contribuições não resultavam apenas da actividade pis-
catória mas também do comércio longínquo que a navegação 
fácil no golfo luso-hispano-marroquino proporcionava mas que 
igualmente chegava a Lisboa e ao Norte da Europa.
De facto, desde o século XV até finais do século XVIII, ao lon-
go da costa Algarvia, foram sendo constituídas associações 
de profissionais ligadas ao mar. Encontramos referências à 
existência de Compromissos em Lagos, Alvor, Portimão, Fer-
ragudo, Albufeira, Quarteira, Faro, Olhão, Fuzeta, Tavira, Cas-
tro Marim e Vila Real de Santo António.
A concessão de privilégios à classe marítima antecede o século 
XVI, no entanto, é a partir de então que se verifica um claro e 
continuado apoio real através da atribuição sistemática de re-
galias aos Compromissos Marítimos. A confirmação régia dos 
privilégios que auferiam os seus associados confere cada vez 
mais autonomia e poder organizativo à classe dos mareantes.
Estas associações de carácter assistencial, apesar de surgirem 
através da vontade dos mareantes, tinham uma forte com-
ponente religiosa, dimensão esta que se revestia de grande 
importância no seio das mesmas, evocando-se no percurso 
expositivo as práticas religiosas da responsabilidade dos Com-
promissos assim como o papel dos associados nas mesmas e 
o impacto que estas possuíam na comunidade.

(1-2) Cedência: Arquivo Distrital de Faro, Foto: Jorge Côrte-Real. 
Fotos: Fábio Buchinho
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museu 
De portimão
Museum of Portimão

“mAnuel teixeirA gomes
entre Dois séculos 
e Dois regimes”
Manuel Teixeira Gomes - between two centuries 
and two regimes”

No âmbito da iniciativa “Algarve – Do Reino à Região” e das Comemorações Nacionais dos 150 
anos de Manuel Teixeira Gomes, o Museu de Portimão apresenta as exposições:
- “Manuel Teixeira Gomes - Entre dois séculos e dois regimes”
- “Portimão nos Alvores do Século XX”
- “Portimão – Território e Identidade”
A primeira exposição desafia-nos a acompanhar e descobrir o percurso único deste antigo 
Presidente da República, natural de Portimão, de onde partiu para as suas viagens comerciais, 
diplomáticas, políticas, literárias e culturais. 
Através deste núcleo inicial, assistimos, à transição entre os regimes monárquico e republicano, 
às mudanças que ocorrem no campo económico e social, entre o mundo rural, que lhe é familiar, 
e a chegada da indústria conserveira ao Algarve e a Portimão. Podemos também observar 
como, através dos seus contactos e viagens, surge a faceta do coleccionador e do escritor, 
verdadeiro espelho das suas influências e gostos culturais.
O seu percurso no exílio, a que se impôs, revela-nos o retomar do prazer da escrita e da 
fruição da paisagem mediterrânica.

Within  the  framework  of  the  “Algarve  -  from  Kingdom  to  Region”  initiative  and  the 
National  Commemorations  for  Manuel Teixeira  Gomes’s  150th  birthday,  the  Museum  of 
Portimão presents the following exhibitions:
- “Manuel Teixeira Gomes - between two centuries and two regimes”
- “Portimão on the Dawn of the 20th Century”
- “Portimão - Territory and Identity”
The first exhibition challenges us to accompany and discover the unique course of this former 
President of the Republic, which was born in Portimão, from where he undertook his business, 
diplomatic, political, literary, and cultural trips.
From this initial section we observe the transition from the monarchic to the republican regime, 
the changes that occurred in the economic and social areas, between the rural world, with 
which he was familiar, and the arrival of the fish-canning industry to the Algarve and Portimão. 
We can also observe how through his contacts and travels the feature of collector and writer 
emerges, the true mirrors of his cultural influences and tastes.
His life during his self-imposed exile reveals that he found again the pleasures of writing and 
enjoyment of Mediterranean landscapes.



The exhibition’s second part, “Portimão on the Dawn of the 20th Century”, shows us 
the urban spaces, sociability, and lifestyles of the Portimão’s community during the first 
quarter of the 20th century (some of which are mentioned in Manuel Teixeira 
Gomes’s literary work).
This exhibition portrays the evolution of the former Vila Nova de Portimão from 
monarchic to republican times.  It demonstrates the changes, particularly at the level of 
equipment and social institutions, that arose from the necessity to develop new political 
ideas and the shortcomings of everyday life in Portimão until its elevation to city status 
in 1924.
As  a  proposal  of  synthesis  and  central  reference  of  the  museum,  the  exhibition 
“Portimão - Territory and Identity” interprets and represents the chief moments of local 
society, in its historical interaction with the geographical and natural environment as a 
result of the millennia during which peoples and cultures had crossed paths and settled 
in this territory.
The  memory  of  the  canning  industry and  its profound  historical  relationship  with  
the Arade River and the Atlantic Ocean are the “museographic” focus of “Industrial Life 
and the Challenge of the Sea”, underlining the role of men and women involved in the 
most relevant economic activity of this region.

O segundo núcleo da exposição, “Portimão nos Alvores do Século XX”, mostra-nos os 
espaços urbanos, sociabilidades e vivências da comunidade portimonense do primeiro 
quartel do século XX (alguns dos quais referenciados na obra literária de Manuel 
Teixeira Gomes). 
Esta exposição retrata a evolução da antiga Vila Nova de Portimão da Monarquia 
para a República e as alterações que esta lhe trouxe, nomeadamente ao nível dos 
equipamentos e instituições sociais, que surgiram da necessidade do desenvolvimento 
das novas ideias políticas e das carências sentidas no quotidiano da vida dos 
portimonenses, até à sua elevação a Cidade, ocorrida em 1924.
A exposição “Portimão – Território e Identidade” enquanto proposta de síntese e 
de referência central do Museu, interpreta e representa os principais momentos da 
sociedade local, na sua interacção histórica com a envolvente geográfica e natural, 
resultante do milenar cruzamento de povos e culturas que por este território passaram 
e se fixaram. 
A memória industrial conserveira e a profunda relação histórica com o rio Arade e o 
Atlântico, são o objecto museográfico do percurso “A Vida Industrial e o Desafio do 
Mar”, que sublinha o papel dos homens e mulheres, na actividade económica mais 
relevante desta região.
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museu municipAl De 
ArqueologiA De AlBuFeirA
Albufeira Municipal Archaeological Museum

outrAs viAgens, 
outros olhAres
Different trips, different looks

No início do século XX a tríade do turismo algarvio era a Praia da Rocha, Monchique e Sagres; 
a primeira pelo seu clima ameno ao longo de todo o ano, competindo com as famosas estân-
cias internacionais, como Biarritz, Monchique é considerado o éden e Sagres é local de visita 
obrigatória, dada a sua carga simbólica e quase mítica, associada à Expansão e à figura do 
Infante. Muito timidamente, surgem as primeiras unidades hoteleiras (condignas dessa desig-
nação): em Vila Real de Santo António o Hotel Guadiana, em Faro o Grande Hotel… 
Albufeira, por seu turno, é ainda descrita como uma pequena vila piscatória, de casario branco 
que desce até ao mar. O túnel de acesso à praia apenas seria inaugurado em 1935, ligando o 
centro da vila à praia, importante obra para a afirmação de Albufeira enquanto destino turístico.
Só na década 60 do século passado, a fisionomia deste Paraíso, onde o tempo parecia ter 
parado, segundo as descrições e relatos dos viajantes do século XIX, ou nas palavras de Cliff 
Richard, iniciar-se-ia a mutação…

At the beginning of the 20th century, the trinity of Algarvian tourism consisted of Praia da Ro-
cha, Monchique, and Sagres, the first thanks to its mild climate all year round, rivalling famous 
international resorts like Biarritz; Monchique was considered Eden; and Sagres was a must-
see due to its symbolic, almost mythical impact, associated to the Expansion and to the figure 
of Infante Henrique. Very timidly, the first hotel units (worthy of the designation) emerged: the 
Hotel Guadiana in Vila Real de Santo António, and the Grand Hotel in Faro.
Albufeira, on the other hand, was still described as a small fishing village, with white houses 
sloping down toward the sea. The tunnel that gave access to the beach was inaugurated only 
in 1935, connecting the town centre to the beach. It was an important step toward Albufeira’s 
affirmation as a tourist destination.
Only during the 1960’s the physiognomy of this paradise, where, according to the descriptions 
and reports of 19th-century travellers or in the words of Cliff Richard, time seemed to stand still, 
change started to appear.

(1)

(2)

(3)

(4)



From Paradise lost and hard to reach - “There is currently [around 1859] no accessible 
road to reach the centre of Portugal to the west from the interesting province of the 
Algarve. The mountain peaks that separate the two regions are not accessible unless by 
mule, and the roads are not always passable.” (Ventura, 2005) - the Algarve becomes a 
cosmopolitan centre, an internationally renowned holiday destination for public figures, 
especially  with the opening of Faro International Airport in 1965, which transformed the 
region “into a suburb of the capital city. Right after arriving at Lisbon, foreigners could 
thus in no time at all be taking a swim at the Algarvian beaches” (Fonseca, 1968).
The tourism boom of the sixties was followed by mass tourism, which would profoundly 
transform the entire region. José Saramago writes about this ironically: “In the Algarve, 
any esteemed beach is no longer ‘praia’ but beach, any ‘pescador’ fisherman, and if 
it’s about tourist ‘aldeamentos’ (instead of ‘aldeia’ [village]), we are told that it’s more 
acceptable to call them Holliday’s Village, or Village de Vacance, or Ferienorte” 
(Saramago, 1996).
Different trips, different looks, or just different Algarves…

De paraíso perdido, de difícil acesso: “Não existe, presente-
mente [c. 1859], uma estrada acessível para aceder ao centro 
de Portugal ao oeste da interessante província do Algarve. Os 
cumes que separam estas duas regiões não são acessíveis a 
não ser de mula, e os caminhos nem sempre são praticáveis” 
(Ventura, 2005); o Algarve torna-se num centro cosmopolita, 
destino turístico de figuras públicas de renome internacional, 
especialmente a partir da abertura do aeroporto internacional 
de Faro (1965), que torna a região “…um arredor da capital 
do País. Os estrangeiros, então, mal chegam a Lisboa, daí a 
nada, estão a tomar banho nas praias algarvias” (Fonseca, 
1968).
Ao boom turístico dos anos 60, segue-se a massificação 
desse fenómeno, que irá transformar profundamente toda a 
região, a esse respeito, José Saramago ironiza: “Neste Al-
garve, toda a praia que se preze, não é praia mas é beach, 
qualquer pescador fisherman, e se de aldeamentos (em vez 
de aldeias) turísticos se trata, fiquemos sabendo que é mais 
aceite dizer-se Holliday’s Village, ou Village de Vacances, ou 
Ferienorte” (Saramago, 1996).
Outras viagens, outros olhares, ou tão somente outros Al-
garves…

(1) Autoria: Fausto Napier (2) Colecção Artur Pastor (3) Autoria: Calé (4) www.fotosmoncicus.blogspot.com (5) Arquivo Lúcio Alves (6) Livro “Algarve” (7) Autoria: Calé (8) Autoria: Calé (9) Livro “Vila Real de Santo António 
- Cidade de Suaves Mutações. Um Século de Fotografias (10) Cedência: Turismo do Algarve - Divisão de Documentação e Informação (11) Autoria: George Landmann (12) Cedência: Museu de Portimão - Centro de Docu-
mentação / Arquivo Histórico
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museu Do trAjo
são Brás De Alportel
Costume Museum, São Brás de Alportel

somBrAs e luz 
o século xix no AlgArve
Light and Shade - Algarve in the 19th Century

O Museu do Trajo, de São Brás de Alportel, elegeu o séc. XIX como tema  da sua exposição. Com a es-
colha deste período histórico pretende-se trazer ao presente, trajes e objectos vários que pela sua beleza, 
função ou originalidade merecem ser conhecidos ou simplesmente apreciados e que retirados do seu 
contexto e funcionalidade iniciais adquirem agora um novo e igualmente estimável valor.
Através da linguagem museográfica, seremos conduzidos a pensamentos, apreciações e críticas que hão 
de ter a marca individual de cada um com as suas referências actuais,  as suas memórias  e as emoções 
e reacções - de espanto, alegria  ou outras - que as peças expostas, os dísticos, textos e  ambientes re-
criados lhe produzirão. Sombras e Luz, o título, pretende ser em si mesmo, um desafio. Esta exposição, 
não é pois, um apelo à saudade mas sim à capacidade de fruir ambientes, interagindo e reflectindo.
Tirando partido do próprio edifício – uma bela construção oitocentista em boa hora transformado em 
Museu - procurou-se recriar vivências íntimas, domésticas, sociais e laborais, capazes de nos permitirem 
uma incursão em ambientes da época. Pelos recantos iremos encontrando  apontamentos que falam de 
educação, etiqueta, religião, música e meios de comunicação.

The Costume Museum of São Brás de Alportel has chosen the 19th Century as its theme for this exhibition. 
The idea behind choosing this particular historical period was to introduce into the present time, traditional 
costumes together with various associated objects that due to their beauty, function and originality deserve 
to be put on exhibition and admired. Even when these are taken out of their original context, they will ac-
quire a new, yet nonetheless reputable value.  
Through the language of museology we will be led to consider, appreciate and criticise what we experience 
in our own individual way, influenced by our actual frame of mind, our memories and emotions and reac-
tions of surprise, pleasure and so on that these exhibits, inscriptions and recreated ambiances evoke in us.
The title of this exhibition, “light and shade” is a challenge in itself. It is not meant to be an appeal to our 
feelings of nostalgia but to our individual capacity to enjoy these atmospheres through interaction and 
reflection.
With the museum - a lovely 18th Century building transformed into a museum at just the right moment- as a 
starting point, it was decided to try and recreate intimate domestic, social and working class scenes allow-
ing the visitor to enter into the atmosphere of the epoch where he can find, in nooks and niches, informative 
notes about education, etiquette, religion, music and means of communication.  



Depois... ao longo de um percurso aparentemente sinuoso mas 
agradável e com algumas surpresas  pelo meio, convidamos 
os diversos públicos de todas as idades para, através do olhar, 
do tacto, do ouvido e até do olfacto, experimentarem a emoção 
da visita a uma época, que aos mais jovens parecerá decerto 
muito, muito remota. Simultâneamente a exposição pretende 
transmitir o fervilhar das descobertas científicas, a indústria e 
as máquinas que o engenho dos homens e mulheres desta 
época souberam criar para seu bem-estar e que tão bem cara-
cterizam este momento da evolução humana.  
A comunidade local sentirá que lhe são expressamente dedica-
dos alguns espaços especiais, nomeadamente no que respeita 
à industria da cortiça que tão importante papel transformador 
desempenhou no surto de progresso económico, mas também 
cultural, que se verificou em São Brás de Alportel na 2ª metade 
do século XIX.

After this and along a winding but nonetheless pleasant 
route with a few surprises along the way, the public of all 
ages is invited to experience the emotions of this visit to 
another era, through the senses of seeing, hearing, smell-
ing and touching. For the very young ones it will probably 
be a very remote feeling.
At the same time, this exhibition tries to transmit to the 
visitors, the fervour of the scientific discoveries, the indus-
trial revolution and its machines that where designed by 
the ingenuity of men and women of that time for their own 
well being and which characterise so well, this moment in 
human evolution.
The local community will surely notice that some of the 
areas have been specifically dedicated to them.
They are those spaces highlighting the cork industry that 
has played such an important role in transforming not only 
the economy of São Brás but also its culture in the second 
half of the 19th Century.

Fotos: Hélio Ramos
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museu municipAl 
De FAro
Faro Municipal Museum

AlgArve visionário, 
excÊntrico e utópico
Visionary, Eccentric, Utopian Algarve

A exposição Algarve Visionário, Excêntrico e Utópico estabelece o século XX como campo de 
pesquisa propondo uma releitura da inalienável multiplicidade e radical individualidade que 
caracteriza o território do Algarve enquanto lugar de reflexão, inspiração e criação. 
É um projecto ambicioso que pretende estabelecer-se como uma incontornável plataforma de 
estudo para qualquer futura investigação sobre a produção artística contemporânea, enten-
dida no sentido lato, ocorrida no Algarve a partir da década de 50 do século XX e, em particu-
lar, a forma como as especificidades materiais e imateriais do território algarvio influenciaram 
essa mesma produção. 
A tese sustentada é de que existe uma relação de atracção entre o Algarve, enquanto lugar 
simbólico, e o norte da Europa, berço do simbolismo, que aqui procura uma relação de ex-
altação com a paisagem algarvia. A exposição mapeia as diversas formas de celebração deste 
lugar de criação por excelência.
Desde sempre um lugar bipolar, de cosmopolitismo e de recolhimento, de liberdade e de pri-
vacidade, o Algarve é, do ponto de vista cultural, uma curiosa mescla de figuras singulares e 
idiossincráticas. 

The exhibition Visionary, Eccentric, Utopian Algarve establishes the 20th century as its field 
of research, proposing a re-reading of the inalienable multiplicity and radical individuality that 
characterize the territory of the Algarve as a place for reflection, inspiration, and creation.
It is an ambitious project intending to establish itself as an indispensible platform of studies for 
future investigations about contemporaneous artistic production, in its broadest sense, since 
the 1950’s and in particular about the way the material and immaterial characteristics of the 
Algarvian territory influenced this production.
The thesis proffered here is that there is a relationship of attraction between the Algarve, as a 
symbolic place, and the north of Europe, as the cradle of this symbolism, that looks here for a 
relationship of exaltation with the Algarvian landscape. This exhibition maps the various forms 
of celebration of this place of creation by excellence.
It has always been a bipolar place, of cosmopolitanism and withdrawal, of freedom and privacy. 
The Algarve is, from a cultural viewpoint, a strange mixture of single, idiosyncratic figures.



No século XX, com a sucessiva eclosão da modernidade e da contemporaneidade, marcado 
pelo exemplo das figuras anunciadoras de Estácio da Veiga e de João de Deus, o Algarve so-
lar e maníaco tem sido o magnético lugar onde se realizam as mitologias e utopias individuais 
mais diversas.     
Partindo de João Lúcio, enquanto figura tutelar e exemplar dessa vocação visionária e sim-
bolista, e do seu mítico chalé construído para a contemplação e a escrita, a exposição de-
bruçar-se-á sobre a contaminação existente entre diversas disciplinas – a poesia, a arqui-
tectura, as artes plásticas, a gastronomia, a música, o cinema –, focando-se, sobretudo a 
partir na década de 1960, no mapeamento e estudo de casos, a um tempo idiossincráticos e 
paradigmáticos, da vivência artística e cultural local.       
Desta forma, a exposição constituir-se-á como a mais aprofundada e abrangente apresen-
tação dos mais relevantes autores, sobretudo portugueses mas também estrangeiros, que são 
originários do Algarve ou que vindos das mais diversas paragens aqui se instalaram.

During the 20th century, with the successive ap-
pearance of modernity and contemporaneity, 
marked by the example of heralds such as Estácio 
da Veiga and João de Deus, the solar and mania-
cal Algarve has been a magnetic place where the 
most varied individual mythologies and utopias be-
come reality.
Using João Lúcio, the tutelary figure exemplary 
of this visionary and symbolistic vocation, and his 
mythical chalet built for contemplation and writing, 
as a starting point, the exhibition explores the con-
tamination between several areas, such as poetry, 
architecture, visual arts, gastronomy, music, and 
cinema. It focuses on the mapping and studying, 
particularly as of the 1960’s, of cases that are at 
once idiosyncratic and paradigmatic, of artistic life-
styles and local culture.
That way, the exhibition constitutes the most pro-
found and far-reaching presentation of the most 
relevant authors, mostly Portuguese but also for-
eign, who were born in the Algarve or came from 
the most diverse lands to settle here.

Fotos: Vasco Célio



(48)
museu municipAl 
De loulé
Loulé Municipal Museum

menDes cABeçADAs e A primeirA 
repúBlicA no AlgArve
Mendes Cabeçadas and the First Republic in the Algarve

O Centenário da Implantação da República serve para evocarmos um dos ilustres cidadãos 
nascidos nesta terra, que teve o privilégio de ocupar o mais alto cargo da República, ainda que 
por curto período e num contexto difícil: José Mendes Cabeçadas Júnior (1883-1965).
Esta exposição tenta mostrar que Mendes Cabeçadas não foi somente o militar, embora 
essa fosse claramente a sua vertente visível. Ele envolveu-se na política, nos negócios, era 
civicamente empenhado, regionalista e opositor ao regime salazarista.
Envolveu-se na vida política activa, ainda durante a vigência do regime monárquico, tornando-
-se republicano. Participa nas conspirações para derrubar o regime. Contacta também as 
sociedades secretas, como era habitual na época, onde se desenvolviam algumas das 
conspirações que abalaram Portugal.
A personalidade que evocamos nesta exposição tem muitos aspectos controversos, por vezes 
ainda mal explicados e ainda por descobrir. Entre os aspectos aliciantes da sua vida destaca-
se o facto de ter sido um dos responsáveis pelos acontecimentos que levaram à Implantação 
da República em 1910, mas, ao mesmo tempo, participou nas conspirações para derrubar a 
mesma, integrando o triunvirato que provocou o golpe de 28 de Maio de 1926. 

The centennial of the Implantation of the Republic serves to remember one of the most promi-
nent citizens that born here, who had the privilege to occupy the highest-ranking position of 
the Republic, even if only for a short period of time and within a difficult context: José Mendes 
Cabeçadas Júnior (1883–1965).
This exhibition tries to show that Mendes Cabeçadas was not just a military man, although that 
was certainly his visible side. He got involved in politics, business, was engaged in civil rights, 
a regionalist and opponent of the Salazar Regime.
Already during monarchy, he got involved in active politics, becoming a republican. He partici-
pated in conspiracies to overthrow the regime. He also contacted secret societies, which was 
common in those days, where some of the conspiracies that shook Portugal were developed.
The personality we evoke in this exhibition has many controversial aspects, some hardly ex-
plained and others yet to be discovered even today. Among the alluring aspects of his life 
stands out the fact that he was one of those responsible for the events that led to the “Implanta-
tion” of the Republic in 1910, but at the same time took part in conspiracies to bring down this 
same Republic, being part of a triumvirate that caused the coup-d-état of May 28, 1926.



A sua ligação à região algarvia e a Loulé manteve-se ao longo do tempo. Começou por ser depu-
tado às constituintes de 1911, pelo círculo eleitoral de Silves, foi Governador Civil do Distrito, 
durante o sidonismo, capitão do porto de Vila Real de Santo António e comandante da Escola 
de Alunos Marinheiros do Sul (Faro). Já em Lisboa, pertence aos órgãos fundadores da Casa do 
Algarve, onde colabora ao longo de vários anos.
Sendo José Mendes Cabeçadas Júnior um republicano, pretende-se também, nesta exposição, 
recordar algumas ideias que foram fundamentos do regime que se estabeleceu em 1910. Por 
um lado perceber que no Algarve existiam estruturas organizadas do Partido Republicano. Fun-
cionavam regularmente centros e comissões republicanas onde se fazia propaganda política. 
Esta era alicerçada em órgãos da imprensa que defendiam o credo republicano. Por outro lado, 
um dos eixos da propaganda republicana foi o problema do combate ao analfabetismo. A escola 
como espaço de socialização e como mecanismo de desenvolvimento do País. Outro aspecto 
fracturante durante a República foi a questão social, com as greves a marcar a época. Também 
a questão religiosa, com a publicação de legislação retirando poder à Igreja Católica, foi um 
aspecto marcante, em particular no confronto com as sociedades secretas (Maçonaria e Car-
bonária) que desempenharam um papel decisivo na época.

Over a vast period of time, he maintained his connection with Algarve and Loulé. He first became a member of parlia-
ment, in 1911, for the Silves constituency; then he became the District Civil Governor [Faro] during Sidónio Pais’s rule; 
later he became “Captain of the Port” of Vila Real de Santo António and commander of the “Seamen Students School of 
the South” (Faro). In Lisbon, he belonged to the founding institutions of the Casa do Algarve (Algarve House), where he 
worked for several years. 
Since he was a republican, this exhibition also intends to remember some of the ideas that were fundamental for the 
regime that was established in 1910. On one hand, to understand that in the Algarve there were organized structures 
of the Republican Party. They had regular centres and republican commissions where they would make political propa-
ganda. This was underpinned by the press who defended the Republican creed. On the other hand, one of the axes of 
republican propaganda was the problem of combating illiteracy. The school was used as a space for socialization and as 
a mechanism for the development of the country. Another fracturing aspect during the republic was the social question, 
with strikes marking the period. The religious question was also a salient point, with the publication of legislation taking 
power away from the Catholic Church, especially in the confrontation with secret societies (Freemasonry and Carbonari), 
that performed a decisive role during this period. 

Fotos cedidas pelo Museu da Presidência 
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museu municipAl 
De tAvirA
Tavira Municipal Museum

“ciDADe e munDos rurAis”
tAvirA e As socieDADes AgráriAs 
The City and the Rural Worlds- Tavira and the 
Agrarian Societies

Designados na exposição por “mundos rurais” dada a pluralidade de universos valorativos, domínios disciplinares 
e tipologias patrimoniais que a integram, as relações das sociedades agrárias vizinhas de Tavira expressaram-se 
historicamente nas formas mais comuns de poder e propriedade, de exploração de recursos naturais e agríco-
las, de mercantilização dos produtos da terra. Por outro lado permaneceram neste território marcas particulares 
das ocorrências demográficas, de ocupações e abandonos, das formas de urbanismo e de estratificação social, 
expressões corporativas e de celebração, vivências plenas de representações simbólicas e artísticas que se 
organizaram através dos ciclos e desenharam a repartição de terras, de casas e templos, definiram distintas 
sociabilidades e convivialidades, as relações entre “cidade e campo”.
O povoamento humano a escassos quilómetros do mar viu, durante séculos, chegar e estabelecerem-se gentes 
provenientes do Magreb que se fundiram com as comunidades autóctones romano-moçarabes, as ordens mili-
tares da cristandade, novas hierarquias políticas, militares e religiosas. Durante as invernias Tavira foi abrigo 
para as armadas portuguesas que patrulhavam o estreito, palco de ocasionais confrontos com castelhanos e 
napoleónicos e por fim recebeu “as luzes”, industrias e inovações tecnológicas profundas dos atribulados séculos 
XIX e XX. Os “mundos rurais” vivenciaram e partilharam todas estas transformações.

They are called “rural worlds” in this exhibition to reflect the plurality of value universes, fields of expertise, and 
heritage typologies that are part of it. The relationships of the agrarian societies around Tavira were expressed 
in common historical terms of power and property, of the exploitation of natural and agricultural resources, of the 
commercialization of the earth’s produce. On the other hand there are still individual signs of demographic occur-
rences, of occupation and abandonment, of forms of urbanism and social stratification, corporate expressions and 
celebrations, full-scale experiences of symbolic and artistic representations that organized themselves across the 
cycles and designed the divisions of the land, of houses and temples, defined distinct sociability and experiences, 
the relationships between “city and countryside”.
Throughout the centuries, due to the short distance to the sea, the human settlement saw the arrival of people 
from the Maghreb, who merged with the autochthonous Roman-Mozarabic communities, the military orders of 
Christendom, new political, military, and religious hierarchies. During the cold winter months, Tavira was a haven 
for the Portuguese armadas that patrolled the straight, where occasional clashes with Castilian and Napoleon’s 
forces took place, and in the end received “the light”, industries and profound technological innovations of the 
troubled 19th and 20th centuries. The “rural worlds” experienced and shared all these transformations.

(1)

(2)

(3)

(4)



Não apenas a cidade se transformou ao longo dos tempos, como no barrocal e na serra se alteraram 
as estruturas fundiárias e as formas de vida social. Após um longo período pré-industrial os campos 
foram ocupados pelas máquinas e com a mecanização surgiram novos fenómenos migratórios que 
promoveram transferências de populações para o litoral e para outras regiões à procura de melhores 
condições de vida. 
Um sistema complexo e dinâmico de relações entre “urbanos” e “rurais”, reflecte desde sempre as-
pirações contraditórias, as vicissitudes de abundância ou da carência, as alternâncias entre paz e 
violência que nas sociedades humanas sempre se verificaram. 
Os “mundos rurais” produziram património material diverso, (utensílios, artefactos, etc…) mas também 
danças, músicas, celebrações e festividades, religiosidades muitas delas de origem ancestral e pagã 
que nos contam sobre os modos de vida, problemas e aspirações das comunidades.  
A ruralidade no interior da cidade, manifestou-se não apenas na transacção de produtos em mercados 
permanentes e periódicos como na presença de hortas e na produção dos vários conventos. 
“Cidade e Mundos Rurais”, inserida no programa expositivo conjunto da Rede de Museus do Algarve 
“Do Reino à Região”, contou com contributos institucionais e textos de geógrafos, historiadores, ur-
banistas, arquitectos, sociólogos, musicólogos, entre outros especialistas que com o Museu Municipal 
de Tavira construíram as diversas componentes da exposição. Apresentará ao visitante múltiplas situ-
ações, objectos, trechos musicais, plantas, filmes, peças multimédias, utensílios agrícolas, etc…
A iniciativa dá igualmente continuidade ao programa de investigação em torno da ideia-projecto de 
criação do Museu da Cidade. Após a exposição “Tavira, patrimónios do mar”, que analisou a relação 
de Tavira com a sua frente litoral, procura-se a análise centrada nas relações da cidade com o interior 
e os seus habitantes. 

Not only the city was transformed with time; the property structures and forms of life in the “barrocal” and the 
mountains changed as well. After a prolonged pre-industrial period, the fields were taken over by machines. 
With mechanization, new phenomena like migration arose that transferred populations to the seaboard and 
other regions that were looking for better living conditions.
The complex, dynamic system of relationships between “city people” and “rural people” has always reflected 
contradicting aspirations: the vicissitude of abundance or of misery, the alternating states of peace and violence 
that can always be observed in human societies.
The “rural worlds” produced a variety of material heritage (utensils, artefacts, etc.), but also dances, music, 
celebrations, and festivities, religious beliefs, many of them of ancient and pagan origin, that give us insight in 
the way of life, problems, and aspirations of these communities.
The rural character of the inner city manifested itself not only in the trade with products at the permanent and 
periodic markets, but also in the presence of herb gardens and the production of several convents.
“The City and Rural Worlds” is integrated in the exhibition program together with the Algarve Museum Network 
“From Kingdom to Region”. It received institutional contributions and texts by geographers, historians, urban-
ists, architects, sociologists, musicologists, among other specialists who created the various components of the 
exhibition together with the Tavira Municipal Museum. It presents the visitors with multiple situations, objects, 
musical excerpts, plants, films, multimedia presentations, agricultural utensils, etc..
The same way, the initiative gives continuity to the research program around the project idea of the creation 
of a City Museum. After the “Tavira - Heritage of the Sea” exhibition, that analyzed Tavira’s relationship with its 
seafront, we are now looking for an analysis of the city’s relationship with the interior and its inhabitants.

(1) Autoria: Museu Municipal Tavira (2) Autoria: Artur Pastor (3) Cedência: Maria Rosário Afonso (4) Cedência: Maria Rosário Afonso (5) Cedência: Maria da Conceição José (6) Cedência: 
Maria Rosário Afonso (7) Cedência: Délio Lopes (8) Autoria: Secretaria Geral Ministério Agricultura (9) Autoria: Museu Municipal Tavira (10) Autoria: Lúcio ALves (11) Autoria: Stefano 
Mallobia
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câmArA 
municipAl 
De cAstro 
mArim
Castro Marim Town Hall

«CASTro MArIM, BAluArTE 
DEfEnSIvo Do AlGArvE»

núcleo Museológico 
do Castelo de Castro Marim 
Castelo de Castro Marim
8950 Castro Marim
T. (+351) 281 510 746

Horário
Segunda a Domingo: 
10h às 13h - 15:30h às 18h

Time-table
Monday to Sunday: 
10 am to 1 pm - 3:30 pm to 6 pm

câmArA 
municipAl 
De lAgos
lagos Town Hall

«o rEIno DoS AlGArvES DE 
AquéM E PArA AléM MAr»

forte Ponta da Bandeira
Av. dos Descobrimentos
T. (+351) 282 761 410
museu@cm-lagos.pt

Horário
Terça a Domingo:
9h30 às 13h - 14h às 17h30

Time-table
Tuesday to Sunday:
9:30 am to 1 pm - 2 pm to 5:30 pm 

«AlGArBIA CArToGrAPHICA 
- lEITurAS E rESEnHA DA 
CArToGrAfIA rEGIonAl»

Museu Municipal 
Dr. José Formosinho
R. General Alberto da Silveira
T. (+351) 282 762 301
museu@cm-lagos.pt

Horário
Terça a Domingo:
9h30 às 13h - 14h às 17h30

Time-table
Tuesday to Sunday:
9:30 am to 1 pm - 2 pm to 5:30 pm

câmArA 
municipAl 
De silves
Silves Town Hall

«Do GHArB Ao AlGArvE: 
uMA SoCIEDADE ISlâMICA 
no oCIDEnTE»

Casa da Cultura Islâmica 
e Mediterrânica de Silves
Largo da República - Silves

Museu Municipal de 
Arqueologia de Silves
Rua das Portas de Loulé - Silves
5 de Junho 2010 a 5 de Fevereiro 
2011
T. (+351) 282 440 800 – ext. 312 
e 316
arqueologia@cm-silves.pt
museu.municipal@cm-silves.pt

Horário
Segunda a Sábado:
10h00 às 18h00

Time-table
Monday to Saturday:
10 am to 6 pm

câmArA 
municipAl 
De Alcoutim
Alcoutim Town Hall

«AlCouTIM, 
TErrA DE fronTEIrA»

Exposição de ar livre que estará 
patente ao público durante 2 anos, 
nos seguintes locais do centro 
histórico da vila de Alcoutim:
- Praça da República
- Av. Duarte Pacheco (marginal do rio 
Guadiana)
- Castelo de Alcoutim

Câmara Municipal de Alcoutim 
Divisão de Cultura, Turismo 
e Desporto
Edifício Centro de Artes e Ofícios
Rua de Timor
8970-064 Alcoutim
T. (+351) 281 540 509 
dctd.cultura@cm-alcoutim.pt 
www.cm-alcoutim.pt

Horário de abertura do Castelo 
9h30 às 17h30 (Inverno)
9h30 às 19h (Verão)

Outdoor Exhibition that will be open to 
the public for 2 years at the following 
locations, in Alcoutim historic town:
- Praça da República
- Av. Duarte Pacheco (Guadiana 
riverside)
- Castelo de Alcoutim

opening hours of the castle
9:30 am to 5:30 pm Winter)
9:30 am to 7:00 pm (Summer)

Almirante ramalho 
ortigão Maritime 
Museum

«oS DESCoBrIMEnToS 
PorTuGuESES»

Museu Marítimo Almirante 
ramalho ortigão
Praça do Império
1400-206 Lisboa Portugal
T. (+351) 21 362 00 19 / 
RTPM: 305279
Tm. (+351) 91 215 74 79 / 
RTPM: 398051
F. (+351) 21 363 19 87

câmArA 
municipAl 
De vilA reAl 
De sto António

«vIlA rEAl DE SAnTo 
AnTónIo E o urBAnISMo 
IluMInISTA»

A Exposição decorrerá ao ar livre, no 
Núcleo Pombalino, centro histórico da 
cidade de Vila Real de Santo António, 
e vai estar patente durante 6 meses, 
estando previstos para a sua insta-
lação os seguintes locais:
Avenida da república (marginal 
do Rio Guadiana)
rua da Princesa (zona pedonal)
Praça Marquês de Pombal
largo António Aleixo
largo lutegarda Guimarães 
de Caíres

The exhibition will take place at 
an open-air venue, the “Núcleo 
Pombalino” (“Pombaline Nucleus”, 
referring to the Marquis of Pombal) 
in the historical centre of Vila Real de 
Santo António. It will be open during 6 
months with installations at the follow-
ing places:
Avenida da república 
(Guadiana riverside)
rua da Princesa 
(pedestrian precinct)
Praça Marquês de Pombal
largo António Aleixo
largo lutegarda Guimarães 
de Caíres 

museu 
DA ciDADe 
De olhão
olhão City Museum

«oS CoMProMISSoS 
MAríTIMoS no AlGArvE»

Edifício do Compromisso 
Marítimo de olhão
Praça da Restauração
T. (+351) 289 700 184
museu@cm-olhao.pt

Horário
Terça a Sexta:
10h às 12h30 - 14h às 17h30
Sábados:
10h às 13h

Time-table
Tuesday to Friday:
10 am to 12:30 pm - 2 pm to 5:30 pm
Saturday:
10 am to 1 pm

museu 
mArítimo 
AlmirAnte 
rAmAlho 
ortigão

vrSA, Soc. Gestão urbana, 
E.M., S.A.
Rua José Barão,4, 1,º andar
8900-316 Vila Real de Santo António
T. (+351) 281 530 210
F. (+351) 281 541 144
sgu@vrsa-sgu.pt
 
Câmara Municipal 
de vila real de Santo António
Praça Marquês de Pombal
8900 Vila Real de Santo António
T. (+351) 281 510 000
F. (+351) 281 510 003
geral@cm-vrsa.pt
www.cm-vrsa.pt

vila real de Santo António 
Town Hall



museu 
municipAl 
De FAro
faro Municipal Museum

«AlGArvE vISIonÁrIo, 
EXCÊnTrICo E uTóPICo»

Inauguração: 9 de Junho de 2010
Curador: Nuno Faria

Museu Municipal de faro
Largo D. Afonso III, 14
8000-167 Faro
T. (+351) 289 897 400/1
dmar.dc@cm-faro.pt

Galeria Municipal TrEM
Rua do Trem, 5
T. (+351) 289 804 197

Horário
Junho a Setembro
Terça a Sexta: 10h às 19h
Sábado e Domingo: 11h30 às 18h00
outubro a Maio
Terça a Sexta: 10h às 18h
Sábado e Domingo: 10h30 às 17h

Museu regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2 - 8000 Faro
T. (+351) 289 878 238

Horário
Segunda a Sexta: 
10h às 13h30 - 14h30 às 18h

museu 
municipAl 
De loulé
loulé Municipal Museum

«MEnDES CABEçADAS 
E A PrIMEIrA rEPúBlICA 
no AlGArvE»

25 Maio 2010 a 27 Novembro 2010
May 25th to November 27th, 2010

Convento de Santo António 
de loulé
Museu Municipal de Loulé, 
T. (+351) 289 400 957
dcph@cm-loule.pt

Horário
Terça a Sábado: 
10h às 18h
Domingo: 
15h às 18h

Time-table
Tuesday to Saturday: 
10 am to 6 pm
Sunday: 
3 pm to 6 pm

museu De 
ArqueologiA 
De AlBuFeirA

«ouTrAS vIAGEnS, 
ouTroS olHArES»

Museu de Arqueologia 
de Albufeira
Praça da República, n.º 1
8200 Albufeira
T. (+351) 289 570 712
F. (+351) 289 515 519
museu.municipal@cm-albufeira.pt

Horário
Setembro a Junho
Terça a Domingo: 10h30 às 16h30
Encerra à Segunda
Julho e Agosto
Terça a Domingo: 18h às 24h
Encerra à Segunda

Time-table
September to June
Tuesday to Sunday: 
10:30 am to 4:30 pm
Closed on Monday
July and August
Tuesday to Sunday: 6 pm to 12 am
Closed on Monday

museu 
municipAl 
De tAvirA
Tavira Municipal Museum

«CIDADE E MunDoS rurAIS 
- TAvIrA E AS SoCIEDADES 
AGrÁrIAS»

Museu Municipal de Tavira / 
Palácio da Galeria
Calçada da Galeria
8800- 306 Tavira
T. (+351) 281 320 540 / 500
mmt@cm-tavira.pt 
www.cm-tavira.pt

Horário de Inverno
10h às 12h30 - 14h às 17h30
Horário de verão
10h às 12h30 - 15h às 18h30 
Aberto de Terça a Sábado, encerra 
aos Domingos, Segundas e Feriados 
(Sujeito a alteração)

Winter schedule
10 am to 12:30 pm - 2 pm to 5:30 pm
Summer schedule
10 am to 12:30 pm - 3 pm to 6:30 pm 
Open Tuesday through Saturdays, 
closed on Sundays, Mondays, and 
holidays (subject to change).

Costume Museum

«SoMBrAS E luz 
o SéCulo XIX no AlGArvE»

Museu do Trajo - São Brás 
de Alportel
Rua Dr. José Dias Sancho, 61       
8150-141 São Brás de Alportel
T. (+351) 289 840 100
geral@museu-sbras.com 

Horário
Segunda a Sexta:
10h às 12h - 14h às 17h
Sábados, Domingos e Feriados:
14h às 17h 

Time-table
Monday to Friday:
10 am to 12 pm - 2 pm to 5 pm
Saturdays, Sundays and Holidays:
2 pm to 5 pm 

museu 
Do trAjo

museu De 
portimão
Museum of Portimão

«MAnuEl TEIXEIrA GoMES - 
EnTrE DoIS SéCuloS E DoIS 
rEGIMES»
«PorTIMão on THE DAWn of 
THE 20TH CEnTury»
Inauguração: 16 de Maio de 2010, 
patente até 31 de Outubro

«PorTIMão - TErrITórIo 
E IDEnTIDADE»

Museu de Portimão
Rua D. Carlos I 
Zona Ribeirinha - Portimão
T. (+351) 282 405 230
museu@cm-portimao.pt  
rec.museu@cm-portimao.pt

Horário
1 de Setembro a 14 de Julho
Terça: 14h30 às 18h
Quarta a Domingo: 10h às 18h
15 de Julho a 31de Agosto
Terça: 19h30 às 23h
Quarta a Domingo: 15h às 23h

opening: May 16th, 2010, 
until October 31st 
Time-table
September 1st to July 14th
Tuesday: 2:30 pm to 6:00 pm
Wednesday to Sunday: 10 am to 6 pm
July 15 to August 31
Tuesday: 7:30 pm to 11 pm
Wednesday to Sundays: 3 pm to 11 pm

Albufeira Municipal 
Archaeological Museum

opening: June 9th, 2010
Curator: Nuno Faria

Museu Municipal de faro
Galeria Municipal TrEM

Time-table
June to September
Tuesday to Friday: 
10 am to 7 pm
Saturday and Sunday:
11:30 am to 6 pm
october to May
Tuesday to Friday
10 am to 6 pm
Saturday and Sunday: 
10:30 am to 5 pm

 
Museu regional do Algarve

Time-table
Monday to Friday: 
10 am to 1:30 pm - 2:30 pm to 6 pm



CâMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

CâMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

CâMARA MUNICIPAL DE LAGOS

CâMARA MUNICIPAL DE SILVES

CâMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE STO ANTóNIO

MUSEU MARíTIMO ALMIRANTE RAMALHO ORTIGãO

MUSEU DA CIDADE DE OLHãO

MUSEU DE PORTIMãO

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE ALBUFEIRA

MUSEU DO TRAJO - SãO BRÁS DE ALPORTEL

MUSEU MUNICIPAL DE FARO

MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ

MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA


