
O Percurso da “Calçadinha” de São Brás de 
Alportel
O percurso da “Calçadinha” desenvolve-se por uma 
extensão total de 1480 metros, percorrendo um pequeno 
vale inserido a Sul de São Brás de Alportel, ao qual é 
sobranceira uma zona mais elevada onde está hoje 
implantada a Igreja Matriz. Actualmente, restam 
conservados dois troços, designados por A e B, separados 
por alguns metros outrora pavimentados, mas hoje 
danificados.

Estruturalmente, os troços postos a descoberto diferem entre 
si. No troço A, com cerca de 100 metros de extensão, 
observa-se um calcetamento que corresponde às 
remodelações do século XIX, provavelmente ordenadas 
pelo Bispo D. Francisco Gomes do Avelar. Tecnicamente 
apresenta um lajeado geométrico, composto por pedras de 
pequena/média dimensão e um eixo central delimitado por 
pedras em cutelo, de onde saem linhas perpendiculares que 
formam quadrículas, divididas obliquamente em triângulos 
rectângulos. 

No troço B, com cerca de 550 metros de extensão, observa-
se um calcetamento provavelmente de origem romana. 
Tecnicamente apresenta um lajeado de média/grande 
dimensão, um certo abaulamento do empedrado superior 
delimitado por pedras em cutelo (margines) e uma largura 
que ronda os 8 pés (2,50m), conforme as prescrições legais 
estabelecidas à época (Lei das XII Tábuas). 

Considerando as características técnicas que a 
“Calçadinha” evidencia e os antigos documentos que 
apresentam os principais itinerários entre as várias cidades, 
colocamos a hipótese deste antigo caminho fazer, 
originalmente, parte do itinerário XXI de Antonino, uma das 
mais importantes vias romanas do Sul da antiga província 
da Lusitânia. Assim, a “Calçadinha” seria uma via terrena 
(caminho de abertura fácil e que contemplaria grande parte 
do seu traçado em terra batida), constituindo, 
provavelmente, uma ligação secundária entre a principal 
cidade do Algarve e sede de civitas – Ossonoba (Faro) – e a 
capital conventual – Pax Iulia (Beja).

Informações:
A participação nas actividades desenvolvidas pelo Centro 
necessita de marcação prévia, pelo telefone 289 840 004, fax 
289 842 455 ou e-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt

A desistência de uma actividade deve ser comunicada com uma 
antecedência mínima de 48 horas.

O número máximo de participantes é de 25 pessoas.

A duração máxima de cada actividade é de 1h30.
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Contactos:
Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de São Brás 
de Alportel
Rua do Matadouro, n.º 2 / 8150-135 São Brás de Alportel
Tel. 289 840 004 / Fax: 289 842455
E-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt
Internet: www.calcadinha.cm-sbras.pt

Horário:
De terça-feira a Sábado
Período da manhã: 09h30> 13h00
Período da tarde: 14h00> 17h30

Localização:
Rua do Matadouro, n.º 2 – na zona sul do Centro Histórico da Vila 
de São Brás de Alportel, junto às Piscinas Municipais.

Um Passeio pela História… 
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Porque “todos os caminhos vão dar a Roma”, convidamo-lo 
a descobrir e a conhecer a História que as pedras milenares 
da “Calçadinha” podem revelar.

Aberto ao público desde Dezembro de 2007, o Centro 
Explicativo e de Acolhimento da “Calçadinha” de São 
Brás de Alportel localiza-se no edifício do Antigo 
Matadouro Municipal, o qual foi alvo de um projecto de 
remodelação, adaptação e valorização para receber este 
novo espaço cultural ao dispor da comunidade, que se 
constitui como um valioso contributo para a compreensão 
da importância das vias romanas no contexto da região e do 
país, sendo um lugar de visita obrigatória para todos os que 
se interessam por conhecer os caminhos do Passado.

O Centro tem por objectivos Conhecer/Investigar, 
Proteger/Conservar e Valorizar/Divulgar a “Calçadinha” de 
São Brás de Alportel, antiga estrada de origem romana, 
monumento em vias de classificação, que constitui, 
actualmente, o ex-líbris do património histórico – 
arqueológico deste município do sotavento algarvio.

O visitante é, assim, convidado para um percurso que o 
levará, através da paisagem do Barrocal algarvio, a uma 
«viagem» pelos legados dos nossos antepassados.

O Centro Explicativo e de Acolhimento da “Calçadinha”é 
uma infra-estrutura que permite coordenar e centralizar os 
trabalhos de investigação arqueológica desenvolvidos no 
Município de São Brás de Alportel e visa potenciar o usufruto 
deste património por públicos diversificados, numa 
perspectiva informativa, museológica e de turismo, 
enriquecendo o conhecimento dos visitantes e 
sensibilizando-os para as questões de salvaguarda e 
protecção do Património.

O Centro Explicativo e de Acolhimento da “Calçadinha” 
de São Brás de Alportel constitui o ponto de partida para a 
descoberta da “Calçadinha”, que apresenta visíveis dois 
troços de interesse ímpar, através de um percurso pedestre 
que se desenvolve ao longo de 1480 metros. 

O percurso pedestre pela “Calçadinha” foi concebido de 
forma a ser visitável autonomamente pois é apoiado por 
doze (12) placas informativas onde é disponibilizada 
alguma informação sobre a povoação de São Brás, os 
vestígios e os materiais arqueológicos encontrados na área, 
a história do local, a sua envolvente natural, aspectos 
gerais das vias romanas do Algarve e da “Calçadinha”, as 
técnicas de construção e as peculiaridades dos respectivos 
troços (A e B), que o visitante poderá observar ao longo do 
percurso.

      Os espaços:

> Átrio / Recepção

Espaço de acolhimento e de informação

> Sala de Exposição Permanente

Explicação da Calçadinha

> Sala Polivalente

Espaço para a realização de conferências, exposições 
temáticas e ateliês

> Sala de Estudo e de Investigação

Aberta à comunidade científica e académica

> Gabinete Técnico

> Reserva
Espaço para tratamento, inventário e acondicionamento de 
materiais arqueológicos

> Espaço exterior
 Contempla uma zona verde e de lazer e um espaço para a 
realização de actividades de recriação do passado.

      Os serviços:

>Apoio à Investigação

Depósito de espólio arqueológico;

Cartografia do concelho de São Brás de Alportel;

Centro de Documentação para apoio a estudantes e 
investigadores;

> Informação

Exposição Permanente – Calçadinha de São Brás de 
Alportel e património arqueológico do concelho;

Sala Polivalente – Exposições temáticas, de carácter 
temporário;

Realização de eventos de divulgação científica: 
Colóquios, Conferências, Jornadas e Encontros;

Publicação de materiais informativos.

> Visitas

Visitas orientadas à “Calçadinha”;

Visitas orientadas ao Centro Histórico;

(Serviço gratuito, disponível para grupos entre 6 e 25 
participantes, com marcação prévia).

> Educação para o Património 

Serviço Educativo, com actividades para grupos 
escolares e apoio informativo a alunos e professores 
para a concretização de projectos escolares, que se 
enquadrem na área científica do Centro.

Centro de recursos na área do Património – materiais 
pedagógicos, acções de sensibilização e actividades 
lúdico – pedagógicas.

Realização de ateliês temáticos: «Atelier de 
Arqueologia», «Objectos com História», «Fabrico de 
cerâmica comum sem torno», entre outros.

      Uma visita ao Centro
Na Recepção, o visitante encontrará um conjunto de 
materiais informativos que o ajudará a aprofundar o 
conhecimento sobre a “Calçadinha” e sobre o património 
histórico – arqueológico existente no concelho.

A visita começa com o enquadramento teórico, na Sala de 
Exposição Permanente, onde se apresenta o sítio no sentido 
técnico-científico, expondo uma caracterização geográfica 
e histórico – arqueológica de São Brás de Alportel, o 
contexto das vias romanas do Algarve – as vias, os lugares e 
as técnicas de construção – e o estudo da “Calçadinha” – 
troço A e B, seguida de um percurso pedestre pela antiga via 
de origem romana.

A Sala de Exposição Permanente integra, para além da 
explicação da “Calçadinha” e do património arqueológico 
são-brasense, uma exposição de materiais arqueológicos.

O acervo do Centro provém, na sua maioria, de trabalhos 
de prospecção arqueológica realizados no município e 
reúne um considerável conjunto de artefactos dos períodos 
romano e medieval islâmico. Os artefactos expostos são os 
mais representativos dessas épocas e ilustram alguns 
aspectos da vida quotidiana dos nossos antepassados.

Para complementar os trabalhos de estudo e de 
investigação histórico – arqueológica, desenvolvem-se 
anualmente um conjunto de actividades que visam divulgar 
os resultados científicos resultantes dos trabalhos de 
investigação e aproximar a comunidade ao Centro 
Explicativo da Calçadinha:

- Dia Mundial do Património | 18 de Abril – pretende dar a 
conhecer ao público os mais recentes resultados dos 
trabalhos arqueológicos e de investigação desenvolvidos 
pelo Centro, na área da arqueologia através de acções 
várias e da edição de publicações;

- Jornadas Europeias do Património | Setembro – Iniciativa 
anual do Conselho da Europa e da União Europeia que tem 
por objectivo sensibilizar os povos europeus para a 
importância da Salvaguarda do Património, reforçando os 
conceitos de identidade cultural, memória colectiva e 
património comum.

Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha Sala Polivalente

Sala de Exposição Permanente


