
Centro Histórico

História

Igreja Matriz
As primeiras referências a este ex-libris do património do concelho  
datam de 1518. Desde então, foi alvo de sucessivas campanhas de obras. 

Ao visitar este templo, não deixe de observar o imponente portal de 
entrada. Já no interior, visite o batistério, onde se encontra um exemplar 
de um retábulo em mármore, ao estilo neoclássico, único na região.

Datados de 1945 o Lavadouro e a Fonte Nova, também conhecida como 
Fonte dos Amores, apresentam um lavadouro de 20 tanques, obra 
imponente do património hidráulico que convida a ouvir o suave 
murmúrio da água  onde correm os ecos do passado.

O centro histórico é o ponto privilegiado para partir à descoberta de São 
Brás de Alportel. O adro da Igreja Matriz oferece-lhe uma bela 
panorâmica, desde o barrocal até ao mar, e no seu entorno pode 
encontrar algumas das mais valiosas jóias do património concelhio.

Em pleno coração da vila, delicie-se com o edifício dos Paços do 
Concelho, a bonita casa cor-de-tijolo, que acolheu a Casa das Órfãs e foi 
berço do ilustre são-brasense Roberto Nobre, o antigo Palácio Episcopal, 
a Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro e a Fonte Nova.

Antiga residência de veraneio dos Bispos do Algarve, cujo primitivo 
edifício remonta a finais do século XVI, este espaço acolheu a primeira 
escola primária do concelho, sendo actualmente onde funciona o Centro 
de Artes e Ofícios.

Património Edificado

Parque das Amendoeiras

Ideal para passear em família, o Parque das Amendoeiras, na zona norte 
da vila, junto à Avenida da Liberdade, traz o campo ao centro urbano e 
conta a bonita Lenda das Amendoeiras. 

O Parque é acessível e contém espaços de lazer, equipamentos 
desportivos, jogos intergeracionais e zonas de brincadeiras para crianças.

“Calçadinha” de São Brás de Alportel

Milénios de História imprimiram as marcas das diferentes civilizações que 
palmilharam noutras eras este território. Com uma ocupação humana 
que remonta ao Paleolítico, o município de São Brás de Alportel guarda 
um valioso património histórico e arqueológico, com um importante 
legado romano e islâmico, atestado pelos achados arqueológicos e pela 
toponímia dos lugares.

Jardim da Verbena 

Palácio Episcopal

Fonte Nova e Lavadouro

Da primitiva construção barroca restam um jardim e uma fonte com oito 
bicos, coberta com um formoso zimbório.

O antigo jardim do Palácio é hoje um espaço público, com um amplo 
significado na história mais recente do concelho. Apresenta vários níveis 
e enquadra um espaço de lazer, com as piscinas municipais e um coreto.

Este espaço museológico constitui um ponto de passagem obrigatória 
para o conhecimento da história e etnografia da região algarvia. Fundado 
em 1986, está inserido num edifício apalaçado, do séc. XIX,  onde são 
constantes as decorações de estilo tardo romântico. Inicialmente 
propriedade do industrial corticeiro Miguel Andrade, é testemunho da 
expansão económica que o concelho conheceu na época, quando se 
assumiu como um dos mais importantes centros corticeiros do país.

Com a construção da Ermida de São Sebastião, após 1673, o Largo ganhou 
a sua denominação. Nos finais do século XIX, a aldeia havia crescido. O 
Largo de São Sebastião ficou acanhado com o templo rodeado por uma 
densa malha urbana com becos e ruelas.

Por tal, em 1892 foi decidido mandar-se demolir a igreja (relocalizada a 
poente) e assim a próspera aldeia ganhou um espaço amplo mas 
preservou o topónimo.

O crescimento populacional e urbano obrigou a uma nova ampliação em 
1950, com a demolição do quarteirão existente entre o Largo e a Rua João 
Rosa Beatriz.

Em 1957, a comunidade são-brasense aqui ergueu um monumento, em 
homenagem ao poeta são-brasense Bernardo de Passos.

Sessenta anos depois, um projeto de requalificação dá ao Largo uma nova 
vida, no coração da vila.

Museu do Trajo Largo São Sebastião

Lugares de Avistar

À Descoberta da Serra

Natureza Tradição

Parque da Fonte Férrea Terra de Cortiça

Rota da Cortiça

Não dispense um passeio pela Serra do Caldeirão. Parta de São Brás em 
direcção a norte, pela EM 1202, visite os pitorescos sítios de Cova da 
Muda, Javali e Parises, descanse no Parque da Serra e continue à 
descoberta do Algarve mais genuíno e escondido, prove a gastronomia 
serrana e respire natureza. No limite norte do concelho, descubra os 
lugares de Cabeça-do-Velho,  Cerro da Ursa e Monte dos Capitães. 

No seio da antiga Serra de Mú, nasce a melhor cortiça do mundo e narra-
se a história que foram as gentes de São Brás e de Silves, as pioneiras no 
comércio e transformação deste maravilhoso fruto da natureza.  A 
indústria corticeira, cuja expansão foi determinante na fundação do 
concelho,  é ainda hoje a mais representativa e emblemática do concelho.

Rota temática, em torno de um dos mais prodigiosos bens da natureza: a 
cortiça, que levará o visitante ao coração do Algarve, a Serra do Caldeirão, 
de onde se extrai a melhor cortiça nos bonitos sobreirais. 

O percurso integra visitas à indústria corticeira e ao Centro de 
Acolhimento e Interpretação, no Museu do Traje, para além de mostras 
de produtos locais.

Numa faixa territorial de 150Km², entre o barrocal e a serra, com uma 
vasta área classificada, São Brás de Alportel conserva um importante 
património natural, que se prende não só com a beleza da paisagem, mas 
com a riqueza geológica, a diversidade de ambientes naturais e as 
características geográficas e climatéricas, que lhe conferiram o nome de 
terra de bons ares. 

 Passo da Paixão 

Largo da Praça Velha

Contíguo ao Palácio Episcopal, o Passo da Paixão ostenta um frontão 
setecentista, cujos trabalhos em massa são característicos da época 
barroca, com grande expressão no Algarve.

Este Largo desempenhou um papel fundamental no quotidiano da antiga 
aldeia. O edifício notável inserido nesta praça, de estilo neo-árabe, foi 
construído em finais do século XIX.

Geopontos [Mesquita e Funchais]

A cor e a forma das pedras revelam a construção do nosso planeta. Dizem-
nos até que o mar já esteve nos locais que hoje são bonitos miradouros. O 
território de São Brás oferece um leque muito rico de paisagens, entre 
vales e picos de serra, com terrenos de calcário, grauvaque e xisto. 

Os Geopontos são pontos de interpretação desta riqueza geomorfológica 
e explicam a evolução do território, desde há milhões de anos atrás.

A sabedoria secular dos canteiros das pedreiras de São Brás merece 
também uma visita atenta. Com excelentes acessos, o Geoponto de 
Funchais beneficia ainda de uma vista panorâmica única sobre a vila. 

Os aromas da serra perfumam a paisagem, onde a serra beija o mar, em 
verdes intensos. Lugar de avistar, de respirar o bom ar da serra e de parar 
um pouco, este novo Parque de Merendas fica localizado na E.M.1202, a 
norte do sítio de Cova da Muda.

Numa das aldeias mais a norte do concelho, aprecie a paisagem serrana, 
polvilhada de ribeiras, com o mar no horizonte. Este espaço conta com 
parque de merendas, bar  e um local de paragem para autocaravanas.

Entre a serra e o mar, a 368m de altitude, este Miradouro beneficia de 
uma das mais impares e belas paisagens do interior algarvio. Ao seu olhar, 
oferece-lhe um horizonte de serra, barrocal e mar, pleno de cor e beleza, 
difíceis de descrever. Para lá chegar, siga a En2, a norte da vila.

Miradouro do Alto da Arroteia

A poucos kms a norte de São Brás de Alportel, localizado a 330m de 
altitude, o Miradouro das Castanhas contempla a vila e espreita o mar. 
Este espaço proporciona-lhe momentos de convívio e lazer, em contacto 
com a natureza e é um óptimo lugar de descanso num saudável passeio 
pedestre pelo Vale de Alportel.

Miradouro das Castanhas

Miradouro do Alto da Ameixeira
Miradouro da Cabeça do Velho

Depois da aldeia de Alportel, siga em direcção a norte e junto à EN2 - 
Estrada Património - encontrará o bonito Parque da Fonte Férrea, 
escondido no seio da Serra do Caldeirão. Eis o lugar ideal para uma 
paragem refrescante, em plena natureza. Faça uma merenda, caminhe, 
respire o ar puro da serra e não deixe de provar das águas férreas, 
conhecidas pelas suas qualidades durante séculos. 

Com excelente acesso, o Parque dispõe de equipamentos de apoio ao 
visitante, e acolhe anualmente diversos eventos.

Espaço ideal para observação da natureza apresenta uma fauna selvagem 
muito diversificada estando próximo do ecossistema aquático da Ribeira 
do Alportel. Neste maravilhoso local habitam diversas espécies de aves 
como o gaio, o melro e a rola.

Tradições Culturais

Única no país, a Procissão das Tochas Floridas é uma manifestação 
singular do sentir de um povo. No domingo de Páscoa, cobre-se de flores 
o chão e ergue-se a tocha ao alto, em honra a Cristo ressuscitado. 
“Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia!” Este é o grito que ecoa 
pelas ruas, cobertas de flores. A vila está engalanada, as varandas são 
enfeitadas  com bonitas colchas. 

Durante a tarde, o adro da Igreja Matriz acolhe um encontro de sons e 
sabores, espectáculos de música popular e uma mostra de doces 
regionais. Não deixe de provar as típicas amêndoas tenras de São Brás.

No último fim-de-semana de Julho, a Feira da Serra abre as portas ao 
Algarve genuíno. Durante 4 dias, as cores, os saberes e os sabores da serra 
misturam-se numa viagem no tempo, ao encontro das nossas raízes, das 
histórias feitas de tradições, lendas e costumes, que se esculpem na 
pedra com mestria, que se tecem nos teares, que se pintam sobre a tela, 
que se trazem no canto e se dançam com alma.

O artesanato, a gastronomia, as artes, os sons e os fazeres das gentes do 
Sul estão presentes neste certame que prima pela qualidade, diversidade 
e genuinidade.

Tradições Musicais

No folclore, no canto das Charolas e nos acordes do acordeão que 
continua a encantar gerações, estão bem vivas as tradições musicais 
desta terra algarvia.  Diversos grupos procuram preservar as tradições 
musicais do concelho: Grupo de Acordeonistas de S. Brás de Alportel, 
Rancho Típico Sambrasense, Veredas da Memória e Cante Andarilho.

Com raízes que se perdem no tempo, a tradição do cantar das “Charolas” 
está bem viva nas gentes de São Brás de Alportel. Em véspera de Ano 
Novo e Dia de Reis, canta-se a Deus Menino, a anunciar a boa nova, ao 
som do acordeão, dos ferrinhos e das castanholas. 

A arte dos fazeres tradicionais foi ensinada de geração em geração e 
perdurou ao longo dos tempos. 

Hoje são já poucos os que guardam estes saberes antigos, mas ainda 
podemos apreciar alguns destes verdadeiros tesouros da cultura popular: 
os trabalhos em esparto (no sítio do Desbarato), a produção artesanal dos 
ladrilhos, das telhas e dos típicos tijolos de burro (no Vale das Mealhas e 
Bengado), as cadeiras de “atabua” no Alportel, as vassouras de palma, os 
capachos e as alcofas, os trabalhos de empreita em S. Romão, os 
brinquedos em madeira e as rendas e trapologia na Vila.

Ponto de Informação Turística Municipal
Centro de Artes e Ofícios (Centro Histórico)
Rua Dr. Victorino Passos Pinto, nº 1 e 3
8150-149 São Brás de Alportel
Tel: 289 840 210 / 289 840 000
E-mail: turismo@cm-sbras.pt

Centro Explicativo e de Acolhimento da 
Calçadinha
Rua do Matadouro, nº 2
Tel. 289 840 004 / Fax. 289 842 455
E-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt 

Biblioteca Municipal Dr. Manuel Francisco 
do Estanco Louro
Rua Victorino Passos Pinto 
Tel. 289 840 360 / Fax. 289 840 369
E-mail: biblioteca@biblioteca.cm-sbras.pt
Horário:3ª a 6ª feira: 10h00>18h30; 
2ª feira: 14h30>18h30 e sábado: 15h00> 
18h00

Centro Museológico do Alportel
Sítio de Alportel / Tel. 289 840 000
Fax. 289 842 455
E-mail: centro.alportel@cm-sbras.pt 
Horário: De 3ª feira a Domingo: 
14h00>17h00 (Inverno) 
14h00>18h00 (Verão)
Visitas fora deste horário, com marcação, 
pelos tels. 289 843 711 ou 962 471 272

Cineteatro São Brás
Av. da Liberdade / Tel. 289 840 000 
289 841 959 / Fax. 289 842 455
E-mail: cine-teatro@cm-sbras.pt 

Galeria Municipal
Av. da Liberdade / Tel. 289 840 000 / 289 841 
959 / Fax. 289 842 455 / 
E-mail: galeria@cm-sbras.pt
Horário: 09h30>13h00/ 14h00>17h30; 
Encerra à 2ª feira, sábado à tarde e Domingo

Moinho do Bengado
Visitas com marcação prévia.
Tel. 289 840 005 / Fax. 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt

Museu do Trajo
Rua José Dias Sancho, n.º 61 
Tel. 289 840 100
E-mail: info@museu-sbras.com
Site: www.museu-sbras.com
De 2ª a 6ª feira: 
10h00>13h00/14h00>17h00
Sábado, domingo e feriados: 14h00 > 
17h00

Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa 
Pires
Campina / Tel. 289 840 200/
E-mail: pavilhao@cm-sbras.pt
Secretaria: De 2ª a 6ª feira: 09h00>12h30 
/ 14h00>17h30

Piscinas Municipais Cobertas
Rua Dr. Alberto Sousa | Tel. 289 840 070
Funcionamento: De Setembro a Julho

Piscinas Municipais Descobertas
Rua do Matadouro | Tel. 289 840 204
Funcionamento: De Junho a Setembro

Posto de Turismo
Largo de S. Sebastião | Tel. 289 843 165
E-mail: turismo.saobras@rtalgarve.pt

Eva Transportes | Tel. 289 842 286

Praça de Táxis | Tel. 289 842 611

Bombeiros Voluntários | Tel. 289 842 606

Centro de Saúde | Tel. 289 840 440

GNR | Tel. 289 840 800

I Encontro de Charolas > 6 janeiro (Dia de Reis)

I Feira de São Brás > 2 fevereiro

I Carnaval de São Brás > Domingo de Carnaval

I Festa das Tochas Floridas > Domingo de Páscoa

I Recriação histórica > Último fim de semana de maio

I Dia do Concelho > 1 de junho

I Festas dos Santos Populares > Junho

I Feira da Serra > Último fim de semana de julho

I Festival de Folclore > Verão

I Gostos d’Agosto - Programa de Animação Cultural > Agosto

I Encontro Motard > 1º fim-de-semana de agosto

I Calçadas >  14 de agosto

I Feira de Verão > 1º domingo de setembro

I Festival Juvenil de Acordeonistas > último domingo de novembro

Artesanato

Calendário Anual de Eventos:

Como chegar
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No Coração do 

Sotavento Algarvio

Viver Sabe Bem...

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Roteiro

Turístico

Parque da Fonte FérreaParque da Fonte FérreaParque da Fonte Férrea Lagoa da MentaLagoa da MentaLagoa da MentaIgreja MatrizIgreja MatrizIgreja Matriz Fonte Nova e LavadouroFonte Nova e LavadouroFonte Nova e Lavadouro

“Calçadinha”de São Brás de Alportel“Calçadinha”de São Brás de Alportel“Calçadinha”de São Brás de Alportel

Miradouro da ArroteiaMiradouro da ArroteiaMiradouro da Arroteia Geoponto - FunchaisGeoponto - FunchaisGeoponto - FunchaisMuseu do Tajo Museu do Tajo Museu do Tajo Largo São SebastiãoLargo São SebastiãoLargo São Sebastião

Património Arqueológico

Ex-líbris arqueológico do concelho, esta via cuja origem remonta à época 
romana, convida a um passeio sobre pedras milenares.

Inicie o seu passeio junto à Biblioteca Municipal e parta ao encontro da 
história. Alvo de diversos trabalhos arqueológicos de valorização, 
encontram-se a descoberto 2 troços desta via: o Troço A, numa extensão 
de 100m, e o Troço B, numa extensão de 550m. 

Faça uma viagem no tempo, percorrendo os itinerários arqueológicos, 
que o levam a sítios de povoamento pré-histórico (Vale das Mealhas), 
romano (Vale da Corte) e islâmico (Vale do Bengado).

Câmara Municipal de São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho, nº1
Tel. 289 840 000 / Fax. 289 842 455
E-mail: camara@cm-sbras.pt
E-mail:gidi@cm-sbras.pt 
Site: www.cm-sbras.pt

O monumento de homenagem à 1.ª Travessia Aérea do Atlântico Sul foi 

inaugurado aquando a celebração do 95.º aniversário da partida do piloto 

Sacadura Cabral e do navegador Gago Coutinho (com raízes familiares 

são-brasenses). A viagem iniciou no dia 30 de março e terminou no dia 17 

de junho de 1922, com a chegada ao Rio de Janeiro, no Brasil. 

Uma obra de arte imponente, que respeita as dimensões reais do 

hidroavião original, com uma altura de 3,7 metros e 14 metros de 

envergadura, e que dignifica a História de São Brás de Alportel e de 

Portugal, relembrando para o futuro o feito histórico de dois heróis 

nacionais, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, com a primeira travessia 

aérea do Atlântico Sul.   

Esta obra de arte, de autoria de Carlos de Oliveira Correia está instalada 
no Jardim das Piscinas Municipais Cobertas, na Rua Dr. Alberto Sousa, 
onde pode desfrutar de atividades aquáticas, sauna e banho turco.

Réplica do hidroavião “Santa Cruz”

No cimo dos montes, os velhos moinhos de vento são uma presença 
constante. Restaurado recentemente, o Moinho do Bengado aguarda a 
sua visita, para lhe contar as velhas histórias do tempo em que as suas 
velas davam ao povo o pão de cada dia.

Moinho de tipo mediterrânico, fixo, construído em pedra e com forma 
cilíndrica e uma área de 42,50 m², o moinho constitui um exemplo de 
moinho de cabresto,  o mais antigo sistema de tração por meio de corda e 
com recurso a marcos, para rotação do tejadilho, em busca do melhor 
quadrante. 

Moinho do Bengado

No coração da típica aldeia de Alportel, este núcleo museológico constitui 
um ponto de paragem obrigatória, à descoberta dos valores tradicionais 
das gentes do Barrocal e da Serra do Caldeirão. De grande importância na 
indústria corticeira, esta aldeia merece por si só uma visita demorada. 
Caminhe pelos percursos pedestres, no Vale de Alportel, descanse um 
pouco no Parque de Alportel e não deixe de visitar o monumento a 
Estanco Louro na terra natal desta figura ilustre do passado do Concelho.

Centro Museológico de Alportel

Polvilhando a paisagem, numerosos elementos do património rural 
convidam a um passeio pelo campo, à descoberta da história que 
escondem os lugares. São moinhos, fontes, poços, noras, azenhas,... um 
valioso legado do passado, testemunho vivo de uma forte herança árabe . 
Outrora, pontos de encontro e centros da vida da comunidade, são 
excelentes espaços para convívio e  lazer .

Património Rural

Moinho do BengadoMoinho do BengadoMoinho do Bengado

Igreja de São Sebastião

Capela de São Romão

O templo primitivo foi mandado erguer em 1673 pelo Bispo D. Francisco 
Barreto II. Mais tarde, em 1893, devido à reorganização urbanística da 
então aldeia, foi substituído e edificada uma ermida da mesma 
invocação, a alguns metros a poente. A Igreja actual apresenta nave única 
e capela-mor rectangulares e acolhe as cerimónias fúnebres.

Situada em S. Romão, a cerca de 4Km a poente da Vila, esta ermida 
seiscentista constitui atualmente um interessante exemplar da 
arquitectura religiosa rural. Ermida de nave única e capela-mor 
rectangulares, ostenta uma fachada delimitada por cunhais, soco, 
cimalha e frontão recortado.

Aqui foram encontrados, em finais do século XIX, por Estácio da Veiga, 
dois monumentos funerários que constituem espólio arqueológico do 
Concelho , encontra-se atualmente no Museu Nacional de Arqueologia.

Capela de S. RomãoCapela de S. RomãoCapela de S. Romão

Capela de Alportel
Apesar das origens antigas do topónimo - Alportel - cujo termo latino 
Portellus (passagem estreita) terá sido arabizado, a capela é de fundação 
recente, de finais do século XIX/inícios do século XX.

Apresenta nave única e capela-mor rectangulares e ostenta uma fachada 
que se caracteriza pela sua grande sobriedade, realçando-se os vãos 
emoldurados e o frontão triangular.

Feira da SerraFeira da SerraFeira da Serra



A doçaria são-brasense preserva o melhor dos doces regionais 
confecionados à base de mel, alfarroba, medronho, figo e amêndoa, 
reservando ainda os tradicionais figos cheios, os pirolitos e as típicas 
amêndoas tenras de São Brás. Um conjunto de sugestões indispensáveis 
à arte de bem receber!

Conheça o melhor da doçaria são-brasense em www.cm-sbras.pt

No coração do sotavento algarvio, entre o barrocal e a serra, as terras de 
Alportel conservam uma rica e saborosa gastronomia. Predominam os 
sabores da alimentação mediterrânica, saborosa e sã: os gaspachos, a 
açorda de grão com galinha, o cabrito com ervilhas, o coelho bravo 
temperado com vinho e as sopas.

Descubra o tempero da tradição nos restaurantes locais, disponíveis no 
sítio do município em www.cm-sbras.pt

Descubra mais de 2 dezenas de propostas de Alojamento Local 
em www.cm-sbras.pt2
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Alojamento Local

Demonstração Gastronómica

Mercado Municipal

No Mercado Municipal temos Sempre o Melhor para Si.

Leve consigo os sabores da Serra: o saboroso mel, 
o licor de alfarroba, a aguardente de medronho e 
os deliciosos enchidos, apurados ao fumeiro, 
verdadeiras tentações para os seus sentidos.

Não deixe de visitar a loja de produtos locais e levar consigo o Sabor da 
Tradição.

Informe-se no Mercado Municipal, Rua Boaventura Passos, tel. 289 840 014 

No último sábado de cada mês, o Mercado recebe um momento de 
confeção ao vivo, com a participação especial de chef's que apresentam 
receitas de autor, enchendo o espaço de aromas deliciosos.

Um novo espaço complementar que enriquece o Centro de 
Artes e Ofícios e o Centro Histórico de São Brás de Alportel 
com uma mostra do artesanato local e dos produtos 
típicos da Serra do Caldeirão. Neste local trabalham 
permanentemente ao vivo vários artesãos locais.

Bem Bom

Vinha das Almargens

Tel: 289 841 566

Quinta dos Tesouros

Sítio do Tesoureiro

Telm.: 968 050 554

PP 1 > Caminhos e Encruzilhadas de ir à Fonte [9km]
Percurso por antigos caminhos do barrocal, no sítio de Mesquita e Bengado.

PP 2 > Entre Vales Fontes e Memórias da Serra do Caldeirão [20Km]
Percurso dividido em 3 diferentes troços optativos, na zona serrana do 
concelho, pelos sítios de Parises e Cabeça do Velho.

PP 3 > Barranco das Lages [7Km]
Percurso pelos pitorescos locais da fronteira norte do concelho, com partida 
no Cerro da Ursa.

Passeios pelo Vale de Alportel 

Passeio no Vale... por caminhos de Almocreves [28,3km]
Percurso dividido em 3 trilhos: Alcaria, Várzea da Cova e Ribeira de Alportel, 
no bonito Vale de Alportel com caminhos de características distintas e 
trilhos surpreendentes.

Passeio ao Poente... no crepúsculo da Soalheira [9km]
Percurso contemplando a bonita vista sobre o barrocal e o mar. Com 
partida na Capela de São Romão, no caminho avista-se o lugar dos moinhos, 
sobreiras e azinheiras que embelezam o caminho até ao Alto da Arroteia, 
onde o mar espreita entre os montes. 

O caminho da Escola ( Peral) [3,7km]

Um caminho onde se contemplam charmosas paisagens com belos pomares 
de sequeiro, hortejos, ricos favais, rochas do período Jurássico e belas linhas 
de água que culminam na antiga Escola Primária de Peral que em 2008 deu 
lugar ao Centro de Interpretação e Educação Ambiental “Quinta do Peral”.

Início de Percurso

Serra do Caldeirão
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Parque da Fonte Férrea

Fonte Férrea

Miradouro da Cabeça do Velho

Estação de Biodiversidade [2km]

A norte da aldeia de Alportel, ao iniciar a bonita paisagem serrana encontra 
este percurso que liga o sítio de Vale Estaca à Fonte da Tareja, intimamente 
ligado ao troço da ribeira do Alportel. Neste local habitam mais de 80 
espécies de aves, 46 de borboletas diurnas e 28 de libélulas. 
Desfrute da natureza e ajude-nos a monitorizar estas espécies!

Roteiro Ornitológico
Passeio pelo sítio de Javali, entre sobreirais, hortas e ribeirinhos onde estão 
6 placas alusivas a aves comuns neste habitat. Visite ainda os pontos de 
observação de aves no Bispo, Fonte Férrea e Farrobo, sempre pela EN 2.

Roteiro Geológico
Esta rota tem por base a secular instalação de locais de laboração 
tradicional do barro, os telheiros, cujos vestígios podem ser encontrados  
desde a beira serra até a este do Vale de Bengado. 

Limite do Concelho 

Variante Sul à EN270
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Equip. Desportivo

Escola

Património

ONDE PROVAR  Doçaria

ONDE DORMIRH Alojamento

ONDE VIVER NOVAS EXPERIÊNCIAS

PERCURSOS PEDESTRES

Casa do Artesão

ARTESANATO

ONDE COMPRAR ONDE COMER Gastronomia

Em pleno coração do Sotavento Algarvio, o 
Município de São Brás de Alportel é uma porta 
que se abre à Serra e uma janela sobre o mar, 
que espreita curioso entre colinas… 
Terra prazenteira, que nos espera com um 
sorriso, tem o encanto das tardes serenas, do ar 
saudável da serra e do perfume das flores 
silvestres que despontam pelos vales.

PERCURSOS DE BTT/DOWNHILL

Os percursos de BTT são-brasenses proporcionam um intenso 
contacto com a natureza em sucessivas subidas e descidas de 
emoções fortes! 

Por trilhos que percorrem a Serra do Caldeirão deixe-se 
surpreender por paisagens de beleza ímpar, pela fauna e flora 
local salpicadas de muitas surpresas.

Nestes itinerários pode conciliar diversão, aventura e a 
adrenalina das sensações radicais e encontrar lindas 
"trialeiras", onde é exigida alguma perícia, mas sempre 
acessível a todos os participantes, quer praticantes quer 
principiantes.

Obtenha percursos no sítio do município em www.cm-sbras.pt

São Brás de Alportel 
é o destino certo 
para viver intensamente a 
aventura da Natureza!

Município

S.Brás de

Alportel

Aventura
de

Natureza

QUINTA DO PERAL – Centro de Interpretação e 
Educação e Ambiental

Nesta Quinta onde vivem animais do campo,  
também se realizam passeios de burro, jogos, 
festas, oficinas diversas e muito mais! 

Pode ainda reservar visitas guiadas ao Moinho do 
Bengado e à Azenha da Mesquita.

Tel.: 289 845 420/quintadoperal@cm-sbras.pt

ASSOCIAÇÃO DE PARAPENTE ALGARVE

Aceite este desafio para os mais destemidos.

Tel.: 91 97 50068 / www.apalgarve.com  

AVALANCHE - RENT A BIKE 

O parceiro ideal para desfrutar do concelho sobre 
duas rodas, onde pode alugar bicicletas e 
desfrutar de toda a Natureza d’Aventura.

Tel.: 966 436 534 

CENTRO HÍPICO SANTA MARIA

Sugerimos estes inesquecíveis passeios a cavalo, 
para conhecer o concelho...  

Tel.: 289 997 118 / santamariasba@hotmail.com

MONTE DOS MARAFADOS

Escalada, manobras de cordas,  jogos tradicionais, 
orientação com caça ao tesouro, tiro ao arco e 
caça 3D, paintball e muito mais...

Tel.: 964 397 459 

PASSADA D'JERICO

Passeios na natureza com burros ou em carroça 
algarvia, observação de aves, fauna e flora, 
sessões de  asinoterapia e artesanato.

Tel: 969 196 514 /passadadjerico@gmail.com

ROTA DA CORTIÇA

Conheça a história, as aplicações, a 
transformação e evolução de uma das matérias-
primas mais nobres da natureza: a cortiça.

Contacte operadores: Algarve Rotas - 965561166  
/turismo@algarverotas.com; Nova Cortiça - 
289840150 / turismo@novacortica.pt 

SERRA ALGARVIA - WORKSHOPS NATUREZA

Experimente ser pastor por um dia, fazer pão, 
apanhar medronho, caminhar  na serra ou 
conhecer o mundo misterioso do mel...

Tel.: 966 716 143 /serra.algarvia@gmail.com

STAND UP PADDLE NA SERRA

Um desafio de aventura, em plena natureza! 

Tel: 968 736 604 / www.algarvesup.com

ZONA EXTRA

Viva intensamente os seus tempos livres com 
paintball no Campo Aventura.

Tel.: 916 462 473

Roteiro Ornitológico

Roteiro 
Geológico

Passeio 
Caminho 
da Escola


