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Apresentação
O Roteiro de Portimão que o leitor tem em seu poder, nasceu da necessidade decorrente
do enorme desenvolvimento económico, social e cultural que a cidade de Portimão vem
registando actualmente.
Capital informal do Barlavento algarvio, possui, como seu principal sustento económico, a
actividade turística, oferta esta que se manifesta em variadas vertentes.
O seu clima cálido, constituído por baixas amplitudes térmicas todo o ano, as suas praias
de areias douradas e águas cálidas, consubstanciadas na Praia da Rocha, traduzem na
prática, características ímpares que motivam uma grande atracção turística todo o ano.
Desta forma, suprindo uma lacuna que vem sendo sentida, não só pelos que habitam a
cidade, mas sobretudo por parte de todos quantos nos honram com a sua visita, com a sua
estadia, a Junta de Freguesia de Portimão decidiu dar corpo a este pequeno guia informativo
sobre a sua cidade, onde o leitor pode encontrar as informações fundamentais que lhe
possibilite encontrar {quer a cidadãos nacionais quer estrangeiros} o que necessita, de forma a
conhecer melhor a cidade, a sua cultura, a sua gastronomia, enfim, as suas gentes
hospitaleiras.

A Presidente da Junta de Freguesia de Portimão

Dra. Ana Figueiredo
Zona Riberirinha
River Side
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Olhar Portimão

Zona Ribeirinha
Riverside

De pequeno centro piscatório durante
o domínio árabe, passou a denominar-se de
Vila Nova de Portimão no reinado de D.
Manuel I, «O Venturoso». Decorria o ano de
1504. Esta povoação, nascida na margem
esquerda do rio Arade, teria sido
conquistada aos muçulmanos em 1250
pelos Cavaleiros da Ordem de Santiago, tal
como Alvor e Silves, foi frequentemente alvo
de ataques e de pilhagens de mouros,
holandeses, espanhóis e ingleses. Com o
terramoto de 1755 e o tsunami que se
seguiu, entrando pela terra dentro, grande
parte da vila e dos vestígios históricos da
sua antiguidade foram na maior parte
arrasados.
Em 8 de Agosto de 1463, a pedido de
um grupo de moradores desta localidade, o
rei D. Afonso V concede autorização para a
fundação de uma povoação que foi
chamada de S. Lourenço da Barrosa, sendo
que, a sua localização seria próximo da foz
do rio. Uma das primeiras vezes em que o
nome de Portimão aparece escrito foi no ano
de 1466. Nessa data o soberano concede
licença a Álvaro Teives para explorar, por
sua conta, o transporte de pessoas e
mercadorias entre as duas margens do rio
Arade, no «lugar de Portimão». Chamava-

se lugar pelo simples facto de ainda não
estar totalmente cercado por muralhas. Em
1476, Gonçalo Vaz de Castelo Branco
recebe esta povoação por doação real como
agradecimento do soberano pela bravura
manifestada na tomada de Arzila e na
batalha de Toro, em Espanha.
Nas cortes de 1475 e de 1477 faz-se
uma primeira referência a Vila Nova de
Portimão, que ainda o não era, pedindo-se
aí a conclusão das suas muralhas, pois só
poderia ser considerada vila, aquela que
estivesse totalmente cercada pelas
mesmas. O donatário, Gonçalo Vaz de
Castelo Branco ordenaria, de facto, concluir
as muralhas e fortificar a povoação,
deixando-a com quatro portas; as da
Senhora da Graça, da Ribeira, de S. João e
a da Serra. Deixar-lhe-ia também três
Postigos; os de Santa Isabel, o da Igreja, e
dos Fumeiros. Encimando as portas, já por
D. João de Castelo-Branco, viria a ser
colocada a pedra de armas da vila,
composta por um leão de ouro, armado de
vermelho, em campo azul, com dois «J» nos
cantos superiores e dois «B» nos cantos
inferiores, correspondentes às iniciais dos
nomes de D. João e de sua mulher, D.
Branca de Vilhena. Decorava-a ainda, um
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elmo entre os dois «J». D. Manuel I, ao
conceder carta de foral a Vila Nova de
Portimão, reformou o que havia sido dado
por D. Afonso III quando esta localidade era
ainda um simples lugar, segundo se refere
no mesmo foral. A actividade económica dos
moradores da vila fez com que o lugar entre
muralhas fosse exíguo de mais para o
crescimento efectivo da população,
provocando paulatinamente ao longo dos
anos, o crescimento desta vila em todas as
direcções, incluindo a margem do rio.
A pesca e toda a actividade
subsequente, bem assim como a
agricultura, viriam a ser as duas actividades
económicas mais privilegiadas pelas suas
gentes, dada a fertilidade do terreno e a
abundância de pescado no mar mesmo ao
lado.
Uma das indústrias de maior sucesso
era a da salga do peixe, tradição que
remontava ao domínio romano, quando
neste local, segundo a lenda, se situava o
Portus Magnus romano e, até o próprio
donatário de Portimão, D. Martinho de
Castelo-Branco a privilegiou exercendo-a
em larga escala, no sítio de Portimões
[Estrumal] onde se encontravam cetárias
romanas, beneficiando da isenção de
2

direitos dada por D. Manuel I em 1498. A
fama e grandeza que Portimão foi
adquirindo, por conta do bom trabalho dos
seus habitantes, depressa fez com que a
vila suplantasse a de Alvor, esta, igualmente
importante e afamada distando apenas
quatro quilómetros de Portimão.
Em 1773, o Marquês de Pombal quis
elevar esta vila a bispado. Nesse sentido, o
rei D. José mandou apresentar na corte o
Bispo do Algarve, Frei Lourenço de Santa
Maria. A oferta consistiria na atribuição do
bispado de Aveiro a Frei Lourenço, já que
pretenderia mandar dividir o bispado do
Algarve. Para Bispo de Faro seria nomeado
Dr. João Teixeira de Carvalho e para Bispo
de Portimão o Dr. Manuel Tavares Coutinho,
que destas nomeações tomariam
conhecimento a 28 de Setembro de 1773.
Por falta de bulas de confirmação, que
deveriam ser emitidas de Roma, esta
situação nunca se tornaria definitiva.
Em Fevereiro de 1777, D. José
acabaria por morrer subindo ao trono a sua
filha D. Maria l e Frei Lourenço de Santa
Maria voltava novamente para Bispo do
Algarve.
De todas as actividades económicas
existentes desde sempre em Portimão, a
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conserva de pesca foi, provavelmente, a
mais antiga, atestada pelas cetárias
romanas [tanques para a fábrica do garum,
uma pasta de peixe feita com sal e
especiarias] assinaladas ao longo dos anos
próximo à foz do Arade. No século XX as
fábricas de conserva de peixe constituíam o
principal sustentáculo económico de
Portimão. Gerações de portimonenses
labutaram e viveram dessas fábricas hoje
extintas.
Portimão foi elevada à categoria de
cidade pelo decreto-lei nº1692 de 11 de
Dezembro de 1924, assinado por Manuel
Teixeira Gomes, diplomata e insigne escritor
natural desta cidade, na sua qualidade de
Presidente da República. Dado o seu
constante desenvolvimento, Portimão é
hoje uma das cidades algarvias de maior
importância, quer do ponto de vista
económico, onde o turismo tem grande
influência, quer do ponto de vista
administrativo. O seu nível de
desenvolvimento vale-lhe o estatuto de
capital do Barlavento Algarvio, ou a
«segunda capital do Algarve».
What was a small fishing centre
during the Arab domain became the
«Nova Vila de Portimão» village, during

the reign of D. Manuel I, «O Venturoso» in
1504. This community, born on the left
side of the Arade river, is believed to have
been conquered from the Muslin in 1250
by the knights of the Santiago Order, as
well as Alvor and Silves. It was frequently
target of pillaging and assaults by Moors,
Dutch, Spanish and English. With the
1755 earthquake and the following
tsunami, a great part of the village and its
historical vestiges was destroyed.
One of the first appearances of the
name of Portimão dates from 1466. On
that date the sovereign grants to Alvaro
Teives an exploitation licence over the
transportation of people and
merchandises between the two river
banks of Arade river, in the «place of
Portimão». It was called a «place»
essentially because it was not totally
surrounded by walls.
The first reference to «Vila Nova de
Portimão» is made during the royal
courts of 1475 and 1477. Being there
asked the finishing of the village's walls,
since it could only be considered as so
once the walls were finished. Fishing and
all consequent activity, as well as
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agriculture, would be the two privileged
economical activities thanks to its rich
soil and abundance of fish in the sea.
One of the greater success
industries was the Salga do Peixe (fish
salting), a tradition from the ancient
Roman domain where, according to the
legends, there was the Roman Portus
Magnus. Even Portimão's donee,
Martinho de Castelo Branco, privileged
this activity in the place of Portimões
[Estrumal] where there were Roman
“cetárias”, benefiting from the privileges
granted by D. Manuel in 1498. The fame
and greatness that Portimão acquired,
thanks to its inhabitants good work, soon
made it more important than Alvor, an
equally important and famous village
only four kilometres away from Portimão.
In 1773, the Marquis of Pombal
wanted to promote the village into a
diocese.
From all existing economical
activities throughout the years, the
canned fish industry was, probably, the
oldest as it is certified by the Roman
“cetárias” [tanks for the garum factory, a
fish pâté made with salt and spice],
4

marked throughout the years next to
Arade's river mouth.
In the 20th century, the fish factories
were the main economical support of
Portimão.
Portimão became a city by law
decree number 1692, in 1924, signed by
Manuel Teixeira Gomes, President of
Portugal and a distinguished son of this
city.
Due to its constant development,
Portimão is today one of the most
important cities in the Algarve, for its
economical importance and the
influence of its tourism industry as well
as from the administrative point of view.
Its development level gives it the status
of capital of the Barlavento Algarvio,
which is the same as saying, the second
capital of the Algarve.

Repuxo
Water spout
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1. Comece a conhecer Portimão pelo
centro. Na Alameda da Praça da República
encontrará um espaço agradável perto do
comércio local, cafés e restaurantes. No
lado norte da Alameda pode admirar um
magnífico edifício de linhas rígidas, o
Colégio dos Jesuítas, cuja construção em
1660 se deve a uma importante figura da
cidade, o fidalgo Diogo Gonçalves. A
fachada do edifício é um bom exemplo da
austeridade e simplicidade da arquitectura
da Restauração ou «estilo-chão» (estilo
nacional que se prolonga por algumas
décadas). Possui um remate exterior, de
inspiração barroca, na sua fachada,
modificado depois do terramoto de 1755. O
edifício é constituído por três corpos, o maior
dos quais é o da Igreja, que se encontra
decorada com talha dourada em estilo
barroco. Imóvel de interesse concelhio
desde 1975, é, actualmente, usufruído por
instituições de utilidade pública e social.
1. Begin to know Portimão by its
centre. You will find the Praça da República
Square a pleasant place, near the local
commerce, cafés and restaurants. On its
north side you may admire a magnificent
building of hard lines, the Jesuit College,
which was built in 1660 thanks to an

important figure of the city, the nobleman
Diogo Gonçalves. The building's façade is a
good example of the Renaissance austerity
and simplicity, the denominated «estilochão» (a national style which developed
through several decades). In its façade it has
an exterior ending of Baroque inspiration,
modified after the 1755 earthquake. The
building has three bodies, allocating the
Church on the biggest. This one is decorated
in golden carving from the Baroque style.
Being acknowledged has a building of
council interest since 1975; it is presently
used by institutions of public and social
interest.
2. O lado direito da Igreja do Colégio
aloja a Junta de Freguesia de Portimão e o
da sua esquerda é ocupado pela Galeria
Diogo Gonçalves, que expõe uma das
mais representativas e importantes
colecções de pintura contemporânea do
Algarve.
2. On the right side of the Colégio's
Church you may find the Parish Council of
Portimão and, on the left side, the Diogo
Gonçalves Gallery, which exhibits one of
the most representative and important
collections of contemporaneous painting
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from the Algarve.
3. Ao topo da Alameda, no edifício n.º
1 - 5 da rua Diogo Tomé, pode observar um
troço da Muralha da Cidade ou Antiga Villa,
através da montra de vidro de uma loja.
3. On the top of the Praça da República
Square, in Diogo Tomé Street, between the
numbers 1 and 5, you may see, through a
shop window, a part of the old City Wall or
Village Wall.
4. Suba pela Avenida João de Deus, a
Este, onde poderá visitar a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição [1476],
edificado por iniciativa do donatário da então
Villa Nova de Portimão, Gonçalo Vaz de
Castelo Branco. Destaca-se de entre os
restantes edifícios religiosos da cidade pela
sua torre sineira barroca e um portal em
estilo gótico final, bem assim como um
magnífico altar em talha dourada,
configuração que lhe foi impressa após o
terramoto de 1755. Junto ao postigo da
Igreja mantém-se ainda um troço do que foi
a Muralha da cidade.
4. Go up on João de Deus Avenue and
on the East side you may visit the Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Conceição
6

Church [1476], built by initiative of the
village donee, Gonçalo Vaz de Castelo
Branco. This church emerges from the other
religious buildings in the city for its Baroque
bell tower and Gothic portal, as well as for its
magnificent altar in golden carving, a
configuration that was given after the 1755
earthquake. By the Church's window there is
still a part of what once was the city wall.
5. Por detrás da Igreja siga pela rua da
Porta da Serra vire à direita na rua José
Buísel e no Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes pode visitar uma magnífica
Cisterna Setecentista e um troço da
Muralha que possui ainda o passeio de
Ronda.
5. Behind the church, go along Porta
da Serra Street, turn right on José Buísel
Street and you may visit a magnificent
cistern from the 18th century at the
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes.
There you may also see a part of the old
city wall which still has the patrolling
path.
6. Desça pela Rua de Santa Isabel e
aprecie a porta com decoração
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manuelina, a do nº106 da mesma rua.
6. Go down Santa Isabel Street and
enjoy, at number 106, a door decorated in
Manuelino Style.
7. Depois percorra a Rua Júdice
Fialho, sítio onde assentava a antiga
muralha da Villa e Porta da Ribeira e, a Rua
Serpa Pinto, paralela ao Jardim Visconde
de Bívar, onde poderá descobrir edifícios
oitocentistas com elementos de inspiração
clássica e observar as suas estatuetas,
azulejos ou motivos florais típicos da
modernidade da «Arte Nova».
7. Afterwards, walk along Júdice
Fialho Street, where there used to be the
old City Wall and the Ribeira Door. At Serpa
Pinto Street, parallel to the Visconde de
Bívar Garden, you may find buildings from
the 19th century, with elements of classical
inspiration, and observe its statues, tiles or
floral motifs, typical from the «Arte Nova».
8. Depois, caminhando junto ao rio,
conheça o antigo edifício da Lota, com
uma fachada amarela e branca de linhas
neo-arábes.
8. Then, walking by the river, notice
the ancient fish market building (Lota),

with a yellow and white front of neo-arab
lines.
9. Siga, então, pelo arco que lhe fica
junto e conheça o Largo da Barca, local
onde durante séculos se fez a ligação por
barco, entre as duas margens do rio, através
da Barca de Passagem. Hoje, neste local
estão instalados vários restaurantes onde
poderá experimentar o típico prato de
Portimão: a sardinha assada, entre outros.
9. Carry on through the near arch and
meet the Barca Square, a place where,
throughout the centuries, the connection
between the two river banks was made by
boat, through the «Barca da Passagem».
Nowadays there are several restaurants
where you may taste the typical Portimão's
course: grilled sardine, among others.
10. Próximo do Largo da Barca,
percorrendo a Rua de São José encontrará
um pequeno templo religioso, a Capela de
São José. O seu interior é composto por um
interessante revestimento azulejar, onde
pode encontrar exposta uma imagem de
Cristo Cruxificado inserido numa moldura
em talha dourada, bem assim como o seu
singelo altar.
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10. Near the Barca Square, along São
José Street, you will find a little religious
temple, the São José Chapel. Its interior is
made of interesting tile revetment, where
you may find an image of the Crucified Christ
in golden cutting, as well as its simple altar.
11. Uma vez que está na zona
ribeirinha pode aproveitar e provar as
delícias da doçaria tradicional, como os
Dom Rodrigo ou os Morgados, fruto do
trabalho artesanal que são vendidos em
lojas de comércio tradicional junto da Praça
Manuel Teixeira Gomes, largo que
homenageia essa ilustre figura
portimonense, Manuel Teixeira Gomes.
11. Once you are at the riverside, you
may enjoy it by tasting the delicious
traditional confectionery, like the Dom
Rodrigos or the Morgados, an example of
handwork that are sold in traditional
commerce shops by the Manuel Teixeira
Gomes Square, a Square that pays homage
to that distinguished figure of Portimão,
Manuel Teixeira Gomes.
12. Depois na rua Júdice Biker pode
encontrar algumas das pastelarias mais
antigas da cidade, especialistas em doçaria
8

regional. Continuando na mesma rua, pode
encontrar a Casa Manuel Teixeira Gomes,
onde nasceu e viveu este insigne escritor e
diplomata, que foi Presidente da República
Portuguesa.
12. On Júdice Biker Street you may
find some of the oldest pastry shops in town,
specialists on regional confectionery.
Following the same street, you may find the
Manuel Teixeira Gomes House, where was
born and lived this unique writer and
diplomat who was President of the
Portuguese Republic.
13. Em frente das antigas pastelarias
encontra-se o Jardim 1.º de Dezembro.
Este espaço, outrora designado por Praça
do Município, foi inaugurado em 1931. O seu
acesso, a partir do topo, é feito por escadas
de pedra, ladeadas por duas figuras
femininas estilizadas, com a função de
candeeiros em estilo Arte Nova ou Art Deco.
Ladeando este jardim, encontram-se
bancos decorados com azulejos de painéis
alusivos a varias etapas da História de
Portugal.
13. In front of the ancient pastry shops,
there is the 1º de Dezembro Garden. This
place, previously named Praça do
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Município, was inaugurated in 1931. Its top
access is made through stone stairs, flanked
by two stylised feminine figures with the
function of lamps in Art Deco style. All around
the garden there are several benches
decorated with panels of tiles showing the
several stages of the history of Portugal.
14. Pode, também, avistar do jardim o
Palácio Sárrea, edifício de reminiscências
marcadamente neoclássicas, reconstruído
recentemente. Pertenceu a uma importante
família local, os Sárrea Prado.
Posteriormente tornou-se propriedade da
Câmara Municipal e nele funcionaram, para
além dos serviços desta, igualmente e em
simultâneo, outros serviços públicos.
Actualmente constitui o Fórum Cultural da
cidade.
14. You can also see from the garden
the Sárrea Palace, a building of profound
neoclassic reminiscences, rebuilt recently. It
belonged to an important local family, the
Sárrea Prado. Later it became property of
the City Hall, serving its purposes. In the
present time is the cultural forum of the city,
Fórum Cultural.
15. Continue a caminhar pela rua

Júdice Biker e chegando ao Largo 1.º de
Maio encontrará outro vetusto imóvel; o
Palácio Bívar, datado do século XVIII. Este
edifício possui, igualmente, traços
neoclássicos, tendo pertencido à família
Coelho Bívar, muito influente na política
local e promotora de várias melhoramentos
nesta cidade. Actualmente, instala os
serviços principais da Câmara Municipal de
Portimão.
15. Continue walking on Júdice Biker
Street and once you arrive at 1º de Maio
Square, you will find another distinguishing
building, the Bívar Palace, dated from the
18th century. This building also contains
neoclassic traces; it once belonged to the
Coelho Bívar family, very influent in the local
politics and promoter of several
improvements in the city. Presently holds the
main services of Portimão's City Hall.
16. Depois, desça a rua D.Carlos I que
o levará à Antiga Fábrica da Conservas de
Sardinha Feu. No caminho irá passar por
uma zona constituída por três importantes
bairros: Bairro dos Pescadores, Bairro
dos Operários Conserveiros e Bairro do
Pontal. Estes três bairros representam
simbolicamente as três actividades
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económicas desenvolvidas nessa época:
actividade piscatória, indústria conserveira
de peixe e actividade terciária. Pode, ainda,
observar um forte contraste do ponto de
vista arquitectónico entre edifícios
oitocentistas de final de século de permeio
com fachadas de Arte Nova e zonas
populares confundidas em construções
actuais.
16. Afterwards go down D. Carlos I
Street, which will lead you to the Old Fish
Canning Factory. On the way you will pass
through an area of three important quarters:
the Bairro dos Pescadores (Fishermen's
neighbourhood), Bairro dos Operários
Conserveiros (Canning Workers'
Neighbourhood) and the Bairro do Pontal.
These three quarters symbolise the
economical activities of that time: the fishing
activity, the canning industry and the
services activity. You may also observe a
strong contrast between the architectonic
view of 19th centuries buildings and New Art
(Arte Nova) fronts and popular areas
between the present constructions.
17. Chegado à Antiga Fábrica de
Conservas Feu, fundada nos inícios do séc.
10

XIX, que é hoje o Museu Municipal de
Portimão poderá relembrar a História Local
e ver interessantes colecções como as de
Arqueologia Subaquática.
17. Once you arrived to the Old Fish
Canning Factory, established in the
beginning of the 19th century, which is today
the Municipal Museum of Portimão, you may
recall the local history and see interesting
collections, as the Underwater Archaeology.
18. Próximo, encontra o Convento de
São Francisco e respectiva Igreja,
magnificamente localizados junto do Rio
Arade, onde pode relembrar as memórias do
passado nas suas ruínas. Edifícios datados do
século XVI, nascidos a partir de umas casas
doadas por Simão Correia, que foi capitão de
Azamor. Ainda se pode identificar o seu
conjunto arquitectónico composto pela referida
igreja, claustro maneirista e respectivas
dependências.
18. Nearby you will find the São
Francisco Convent and Church,
magnificently situated by the Arade River,
where you can recall memories of the past in its
ruins. There are also buildings from the 16th
century, a result of Simão Correia's donations,
who was captain of Azamor. It is still possible to
identify its architectonic set, composed by the
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Visite Portimão Histórico

Visit Historical Portimão

Antiga Fábrica de Conservas Feu | Convento de São Francisco
Ancient Fish Canning Factory | São Francisco Convent

church, the maneirista cloisters and
subsequent quarters.
19. Pode continuar a caminhar ou então
apanhe o minibus Vai-Vem e vá até à Praia da
Rocha, onde poderá acabar o percurso
olhando agora para o mar desde a Fortaleza
de Santa Catarina de Ribamar. Construção
original datada dos séculos XVII XVIII,
edificada pela necessidade de defesa do rio e
das populações ribeirinhas das margens do
Arade, contra as incursões do corso e da
pirataria. No interior da fortaleza encontra-se a
capela de Santa Catarina. Poderá terminar o
dia com um jantar num dos restaurantes da
Avenida Tomás Cabreira e depois aproveitar a
vida nocturna nos variados bares e discotecas
da Praia da Rocha.
19. You may continue walking or catch
the mini-bus Vai-Vem and get to Praia da

Rocha Beach, where you can finish your tour
watching the sea from the Santa Catarina de
Ribamar Fortress. This construction isdated
from the 17th and 18th centuries and it was built
because of the need to defend the river and the
river populations from pillage and piracy. The
Santa Catarina chapel is placed in the interior
of the fortress. You may end your day having
dinner in one of the Tomás Cabreira Avenue
restaurants and afterwards enjoy the night life
in the several pubs and discos of Praia da
Rocha Beach.

Vista da Fortaleza
View from the fortress

Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar

Santa Catarina de Ribamar Fortress
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Beaches

Praias

Praia da Rocha | Praia do Vau
Rocha Beach | Vau Beach

Na Freguesia de Portimão as praias estendem-se pela costa, desde a Praia da Rocha até
ao Vau, criando lugares de encanto escondidos entre as escarpas aprazíveis, capazes de
satisfazer todos os gostos, com uma beleza sempre única e diferente.
In the parish council of Portimão, the beaches spread along the coastline, from Praia da
Rocha to Vau Beach, creating enchanting places, hidden between the pleasant scarps, capable
of satisfying all tastes with a beauty that is always unique and different.
Praia da Rocha

É a praia mais conhecida da freguesia e a mais conhecida Internacionalmente.
Descrita como uma série de areais acompanhados com rochedos de formas
caprichosas.
It is the best known beach in the parish council and the most internationally
famous. Described as a series of sandy plains capriciously carved by cliffs of
rugged rock.

Praia dos Três
Castelos

Praia com areal mais delgado, mas com excelentes águas rodeadas por
rochas com grandes potencialidades para a pesca submarina.
The beach here is thinner but has excellent water, surrounded by rocks with
high potential for submarine fishing.

Praia dos
Carianos

A seguir à Praia dos Três Castelos com areal mais pequeno. Entre rochas é
óptimo esconderijo nos dias de vento.
Beside the Três Castelos Beach this one is a smaller beach. Between its rocks
this is a great hiding place for windy days.

Praia do Vau

Após a costa mais estreita dos Três Castelos, surge o Vau, com areal mais
pequeno mas bastante acolhedor e de cariz familiar.
Passing the thinner coastline of the Três Castelos beach emerges the Vau
Beach, smaller sand plain but quite cosy and great for the families.

12
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Beaches

Praias

Praia Três Castelos | Praia da Rocha
Três Castelos Beach | Rocha Beach

Apoios de Praia e Equipamentos | Beach Facilities and Equipments
Praia da Rocha

Praia dos Três
Castelos

Bandeira Azul
Blue Flag

X

X

Praia Acessível
Accessible Beach

X

Praia Vigiada
Beach lifeguards

X

Posto Médico
Medical Facility

X

Posto Enfermagem
Nursing Facility
Toldos e Chapéus-de-sol
Sunshade and sun umbrellas

WC

Praia dos
Carianos

X
X

X

X

X

X

X
X

Praia do Vau

X

X

X
X

Restaurantes e Snack-bares
Restaurants and Snack-Bars

X

Balneáreos e vestuários
Shower and dressing rooms

X

X

Tiraló
Beach Wheelchair

X

X

Diversões aquáticas
Aquatic amusement

X

X

X

X

X
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Gastronomia

Gastronomy

Sopa de Peixe | Sardinhas | Camarão
Fish Soup | Sardines | Shrimp

Nascida como Terra dos Pescadores,
Portimão foi desde cedo, terra do agrado de
todos aqueles que apreciam peixe e
marisco. Os frutos do mar.
Com o decorrer dos tempos, a
gastronomia associada a estas dávidas da
natureza evoluiu para o peixe grelhado no
carvão, como a sardinha, o carapau, o
salmonete ou o sargo, a sopa de lingueirão e
de peixe, de cação e de camarão, o arroz de
safio, de polvo e de lingueirão, as lulas
ferradas, os choquinhos com tinta, os
carapaus alimados, a feijoada de buzinas, o
atum de cebolada, as amêijoas à
Portimonense e a caldeirada de peixe, entre
outras delícias gastronómicas.
Além dos pratos de culinária à base de
frutos do mar, outras especialidades
culinárias se destacam, como por exemplo,
as sopas de beldroegas, de acelgas, de
feijão branco com batata-doce, de pão com
tomate, de grão e o igualmente famoso
arjamolho.
Além disso, a cozinha de influência
rural faz-se também sentir aqui, nas papas
de milho acompanhadas com enchidos ou
marisco, o cozido de grão e as famosas
“ervilhas à portimonense”.
No que se refere às sobremesas o
14

destaque vai para, os figos e as amêndoas,
mas também para os Dons Rodrigos, bolas
de amêndoas, tarte de amêndoa, tarte de
alfarroba, morgados, morgadinhos, queijos
de figo e figo com amêndoas, entre outros.
Como acompanhamentos não deixe de
provar os variados vinhos locais com um
sabor frutado, ao qual o sol se encarrega de
conferir uma graduação elevada.
No final, remate a sua refeição com
uma aguardente de medronho ou um dos
licores tradicionais produzido com frutos e
mel.
Poderá encontrar todas estas delícias
da gastronomia local no Largo da Barca,
localizada na Zona Ribeirinha, onde existe
grande diversidade de restaurantes
tradicionais espalhados pelas estreitas e
antigas ruas da cidade.
Desejamos-lhe Bom Apetite!
Born as a land of fishermen, Portimão
was since early times a place for the fish and
shellfish lovers the sea fruits.
As time went by, the gastronomy
associated to these gifts of nature developed
and the fish grilled on coal, the sardines, the
mackerel, the red mullet or the seal-bream,
the fish and shrimp soup, the small conger,
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Gastronomia

Salada de Polvo | Arroz de Lingueirão | Figos
Octupus Salad | Razor-shell Rice | Figs

razor-shell or octopus rice, the squids or little
octopus with paint, the tuna fish with onions,
the cockle on Portimão's style or the fish
stew, are all examples of this delicious
gastronomy.
Besides the sea fruits dishes other
specialities can be mentioned like the soups
made with: purslane, Swiss chard-beet,
sweet potatoes and white beans, bread and
tomato, grain; as well as the equally famous
“arjamolho”.
The rural gastronomy is also present.
There are the corn pap accompanied by the
traditional smoked sausages or shellfish, the
grains stew and the famous peas in
Portimão's style.
On what refers to desserts, the
highlight goes to the figs and the almonds.
There are also the “Don Rodrigos”, almond
balls, almond tart, carob tart, “morgados”, fig
cheese, figs with almonds, among others.
Don't forget to taste the assorted local wines,
known by its fruity taste, to which the sun
provides a high graduation.
Finally, finish your meals with
“aguardente de medronho”, arbutus liquor,
or one of the traditional liquors made with
honey and fruits.
You may find all these delicious dishes

at Largo da Barca Square, by the river side,
where there is a great diversity of traditional
restaurants scattered along the ancient,
narrow streets.
Good appetite!

Salada de Polvo
Octopus Salad

Morgados
Morgados
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Comércio

Commerce

Rua do Comércio | Rua Direita
Comércio Street | Direita Street

A freguesia de Portimão dispõe de
uma variada oferta comercial, desde o
comércio tradicional às grandes
superfícies, que satisfaz todos os desejos
dos visitantes.
As zonas de maior comércio
tradicional encontram-se na Rua do
Comércio, Rua João de Deus e na Rua
Direita, mas ainda pode encontrar algumas
lojas de artesanato e outras lembranças na
Zona Ribeirinha. O horário comercial é,
geralmente, das 9h30 às 13h e das 15h às
19h. Poderá encontrar muitos
estabelecimentos que estão abertos ao
público durante a hora de almoço e outros
que estão abertos até as 20h. No Verão
algumas lojas estão abertas aos Sábados à
tarde e à noite.
Visite, também, o Mercado Municipal,
na Avenida São João de Deus, que se
encontra aberto de Segunda a Sexta das
7h00 às 14h00 e das 17h00 às 20h00,
Sábado das 7h00 às 14h00 e encerra ao
Domingo. Poderá encontrar uma grande
variedade de produtos, como pastelaria
tradicional, florista, peixaria, entre outros.
Nas várias montras da cidade de
Portimão encontra artigos de barro com
magníficas pinturas, azulejos pintados,
16

cerâmica artística e artesanal, rendas e
bordados e as conhecidas miniaturas de
carros tradicionais algarvios, entre outros.
Os apreciadores de vinhos devem visitar as
lojas de vinhos espalhadas pela cidade, com
provas grátis. Os apreciadores de arte
poderão visitar as galerias de arte ou
apreciar o trabalho dos pintores de rua, que
se encontram quase sempre na Rua do
Comércio, na Zona Ribeirinha ou na
Avenida Tomás Cabreira, na Praia da
Rocha. A Praia da Rocha também
disponibiliza uma grande variedade de
artigos, principalmente na Avenida Tomás
Cabreira, onde o comércio se encontra
aberto, normalmente, até às 24h00.
Portimão's parish council has a great
variety of commercial offer, from the
traditional commerce, to the shopping
centres, all visitors can be satisfied.
The areas with more traditional
commerce are located in Comércio Street,
João de Deus Street and Direita Street, but
you may also find some handicraft and
souvenir shops at the river side. Usually, the
local commerce's schedule is from 9:30 am
to 1 pm and 3 pm to 7 pm. You may find many
of the establishments open during lunch time

Guia Turístico e Roteiro de Ruas da Freguesia de Portimão Tourist Guide of Portimão

Commerce

Comércio

Av. Tomás Cabreira na Praia da Rocha | Rua Vasco da Gama
Tomás Cabreira Avenue in Praia da Rocha | Vasco da Gama Street

and others until 8 pm. During the Summer
period some shops may be open on
Saturdays afternoons and evenings.
The Municipal Market is also a good
place to visit wich is open, Monday to
Friday, from 7am to 2pm and from 5pm to
8pm, and Saturday from 7am to 2pm. There
you may find various products.
In the various shops in Portimão you
may find pottery articles, magnificently
painted tiles, embroidery and needlework,
as well as the traditional miniature vehicles
of the Algarve, among others. The wine
appreciators should visit the wine shops
scattered around the town with free tasting.
The art lovers may visit the art galleries or
appreciate the work of the street painters,
who can be found at Comércio Street,
Tomás Cabreira Avenue, Praia da Rocha

Beach or by the river side. At Praia da
Rocha there is also a great variety of
articles, mainly at Tomás Cabreira Avenue,
where the commerce is open, usually, until
midnight. Besides the traditional
commerce you may find shopping centres
at V6 Road, along Estrada Nacional 125
Road and at Chão-das-Donas. Enjoy!

Zona comercial no Chão das Donas
Shopping center in Chão das Donas

Vista das três pontes de Portimão

View from the three bridges of Portimão
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Animação e Lazer

Entertainment and Leisure

Complexo de Ténis | Campos de Golf
Tennis Court | Golf Courses

Desporto e lazer | Sports and Leisure
O desporto e o lazer em Portimão são actividades bastante importantes, por isso, existe
um diverso conjunto de equipamentos com o objectivo de proporcionar à sua população e aos
seus visitantes, bem-estar e satisfação.
The sports and leisure in Portimão are very important activities; therefore, there is a series
of equipments that aim to provide wellbeing and satisfaction to its population and visitors.
Equipamentos Desportivos
Sports Equipments
Parque da Juventude
Youth Park

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
Multi-sport Pavilion

Piscina Municipal
Municipal Swimming Pool

Actividades Desportivas
Sports Activities
BMX, Aeromodelismo.
BMX, Aero modelling.
Ginástica, Ballet, Karaté, Basquetebol, Futebol,
Judo, Patinagem, Dança Jazz, Aeróbica, Voleibol,
Capoeira, entre outras.
Gymnastics, Ballet, Karate, Basketball, Soccer,
Judo, Skating, Jazz Dance, Aerobics, Volleyball,
Capoeira, among others.
Natação, Pólo-Aquático, Hidroginástica e
Natação Sincronizada.
Swimming, Water polo, hidrogymnastic and
Synchronized Swimming.
Campos de Ténis.

Complexo de Ténis
Tennis Complex
Tennis Courts.
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Entertainment and Leisure

Biblioteca | Parque de Feiras e Exposições (Portimão Arena)
Library | Fair and Exhibitions Park (Portimão Arena)

Equipamentos Culturais
Cultural Equipments

Actividades Culturais
Cultural Activities

Biblioteca
Library

Ler, ouvir musica, acesso à Internet, ver um filme.
To read a book, to listen to music, access to
Internet, to see a film.

Auditório
Auditorium

Espectáculos de Dança, Teatro, Música,
entre outros.
Dance, Theatre, Music Shows, among others

Parque das Feiras e Exposições
Fair and Exhibitions Park

Cinemas

Palco de feiras, festivais, concertos, mercados,
entre outros.
Fairs, Festivals, Concerts, Markets, among others
Filmes ou eventos, como o Festival Internacional
de Cinema do Algarve - FICA
Films and events, like the International Short-Film
Competition - FICA

Animação nocturna | Nightlife
A vida nocturna de Portimão é alegre, animada e cheia de cor, com o objectivo de agradar
a todos os seus visitantes. Pode aproveitar os diversos eventos que o calendário anual de
Portimão lhe oferece, que tornam a noite portimonense mais animada, como por exemplo, nos
meses de Verão, as Marchas dos Santos Populares, o Festival Internacional da Canção Infantil
Chaminé D'Ouro ou o Festival da Sardinha, entre outros.
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Animação e Lazer

Entertainment and Leisure

Festival de Dança | Marcha dos Santos Populares | Animação de Rua
Dance Festival | Popular Saints Festival | Street Entertainment

A noite em Portimão parece não ter fim, sempre acompanhada de boa música e de
bastante alegria como os amantes da noite gostam. Visite os cafés e bares do centro da cidade
de Portimão, junto à Rua do Comércio ou perto da Praça da República, onde pode passar uma
noite mais tranquila.
Se procura mais animação poderá ir até a Praia da Rocha. Na Marina de Portimão
conheça as esplanadas dos cafés, os bares e as discotecas, onde pode sentar-se e desfrutar da
brisa do mar, ou passear ao longo do areal da Praia da Rocha e conhecer um novo conjunto de
cafés, restaurantes e Summer Beach Clubs. Ainda na Praia da Rocha, na Avenida Tomás
Cabreira encontra um variado leque de bares e algumas discotecas com muita animação.
Divirta-se!
The nightlife of Portimão is cheerful and coloured, with the desire of pleasing all visitors.
You may enjoy the several events that the annual Portimão's events calendar has to offer you.
Thanks to it the night of Portimão is more cheerful, for example in summer months with the
Saints' Festivities, the Children's International Song Festival “Chaminé D'Ouro” or the Sardine
Festival, among others.
But Portimão's nightlife doesn't seem to end. It has always good music and plenty of joy,
like the nightlife lovers adore. You should visit the cafés and bars of Portimão's centre, near to
the Comércio Street or near the República Square, where you can spend a calmer night.
If you are looking for more amusement you can go to Praia da Rocha Beach. In
Portimão's marina get to know the cafés, bars and discos, where you can seat down and enjoy
the sea breeze or take a walk along the Praia da Rocha Beach and the modern set of cafés,
restaurants and summer beach clubs. Still in Praia da Rocha Beach, at Tómas Cabreira Avenue,
you may find plenty of pubs and some discotheques with much more entertainment. HaveFun!
20
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Entertainment and Leisure

Festival da Canção Infantil | Teatro Sénior
Children’s Music Festival | Senior’s Theatre

Calendário de eventos | Events Calendar

Janeiro
January

Feira das Velharias: 1.º e 3.º Domingo de cada mês.
Antiques Markets: 1st and 3rd Sunday of the month.
Mercado Municipal: 1ª Segunda-feira de cada mês.
Municipal Market: 1st Monday of the month.
Chegada da 4.º etapa da volta ao Algarve em Bicicleta.
Arrival of the 4th stage of the Algarve's Bicycle Tour.

Fevereiro
February

Tivoli Arade Ladies Open (prova Internacional feminino de ténis).
Feminine Tennis Competition.
Revista de Carnaval.
Carnival Show.

Março
March

Revista de Carnaval e Março Jovem
Carnival Show and Março Jovem.
Algarve Open de Portugal - Penina.
Algarve Open of Portugal - Penina.

Abril
April

Festival de Dança Contemporânea.
Contemporary Dance Festival.
Torneio Internacional de Ginástica Rítmica.
International Tourney of Rhythmic Gymnastics.
Corrida Fotográfica (concurso de fotografia).
Photograph Competition.
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Animação e Lazer

Entertainment and Leisure

Grande Prémio de Portugal Algarve F1 Motonáutica | Festival Jazz “Maio Lindo Maio”

Rua do Comércio
Rua Direita
Portuguese
Algarve's F1| Powerboat
Grand Prix.| Jazz Festival “May Beautiful May”
Fish Soup | Sardines | Shrimp
Grande Prémio de Portugal / Algarve F1 Motonáutica.
Portuguese / Algarve's F1 Powerboat Grand Prix.
Maio
May

Festival de Jazz ” MAIO LINDO MAIO”.
Jazz Festival “MAIO LINDO MAIO”.
Festival Internacional de Cinema do Algarve - FICA.
FICA - International Short-Film Competition.

Junho
June

Marchas dos Santos Populares.
Popular Saints Festivities.
Encontro de Bandas Filarmónicas: 1.º Sábado do mês de Junho.
Philharmonic Orchestra Meeting: 1st Saturday of June.
World Press Photo.

Julho
July

Feira do Livro.
Book Fair.
Festival Internacional da Canção Infantil “Chaminé D'Ouro”.
Children's International Song Festival “Chaminé D'Ouro”.

Agosto
August

22

Mundialito de Futebol de Praia.
Beach Football World Cup.
Festival da Sardinha.
Sardine Festival.
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Entertainment and Leisure

Outonos do Teatro
Rua doFestival
Comércio | Rua Direita
Theatre
Fish Soup | Sardines | Shrimp
Encontro de Coros de Portimão.
Portimão's Choirs Meeting.
Fashion Algarve.
Setembro
September

Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica.
European Championship of Rhythmic Gymnastics.
BMX Summer Competition.

Outubro
October

Novembro
November

Dezembro
December

Outonos do Teatro - Festival de Teatro.
Theatre Festival.
Feira de São Martinho.
Saint Martin's Fair.
Semana Sénior.
Senior Week.
Festa de final de ano.
New Year's Eve Feast.
Concerto de Natal Banda Filarmónica Portimonense.
Christmas Concert Philharmonic Orchestra of Portimão.

Feira do Livro | Feira de Velharias

Book Fair | Antiques Markets
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Accommodation

Alojamento

Accommodation

Alojamento

Vista do Rio Arade
Riverside view

Em Portimão existe uma oferta variada de alojamento classificado oficialmente, desde
Hotéis de Luxo a Pensões familiares. Considerando também as categorias: Apartamentos
Turísticos, Pousada de Juventude, Hospedarias e Campos de Golfe.
In Portimão there is a varied offer of accommodation, officially classified, from the Five
Star Hotels, to the Family Boarding Houses, as well as other categories as: Tourist Apartments,
Youth Hostel, Lodging Houses and Golf Courts.
Tipo de Alojamento
Accommodation Types

Categoria
Category

Localização
Localization
Portimão (centro | center), Urbanização do Fojo,
Praia da Rocha
Portimão (centro | center), Praia da Rocha

Hotel
Praia da Rocha
Praia da Rocha
Praia da Rocha, Praia do Vau
Hotel Apartamento
Apartment Hotel

Praia da Rocha
Urbanização Alto do Quintão
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Accommodation

Alojamento

Praia Três Castelos
Três Castelos Beach

Tipo de Alojamento
Accommodation Types

Categoria
Category
Praia do Vau

Apartamentos
Turísticos
Tourist Apartments

Praia da Rocha, Bemposta, Urbanização
Vila Rosa

Turismo Rural
Rural Tourism

Praia do Alemão

Albergaria
Inn

Pensões
Boarding Houses

Pousada da Juventude
Youth Hostel
Hospedarias
Lodging Houses
Campos de Golfe
Golf Courts

Localização
Localization

Praia da Rocha

1.ª
1st

Portimão (centro | center), Praia da Rocha

2.ª
2nd

Portimão (centro | center), Praia da Rocha

3.ª
3rd

Portimão (centro | center), Praia do Vau, Praia
da Rocha
Coca-Maravilhas
Aldeia Nova da Boavista, Praia da Rocha
Morgado do Reguengo
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Transports

Circuito Urbano Vai e Vem | Bilheteira (perto da Praça Manuel Teixeira Gomes)
Urban Circuit Vai e Vem | Box office (near Manuel Teixera Gomes Square)

Transportes | Transports
Circuito Urbano Vai e Vem | Urban Circuit Vai e Vem

Poderá deslocar-se por toda a cidade através dos circuitos urbanos de Portimão no “Vai
e Vem”. Existem onze linhas com onze cores diferentes, e durante o Verão as linhas 07 e 11
funcionam até às 2 da manhã até à Praia da Rocha.
In Portimão's urban circuits “Vai e Vem” you may travel around the city. There are eleven
lines, all with different colours, and during the summer there are two lines (07 and 11) to Praia da
Rocha Beach.
Linhas e Principais Paragens | Lines and main bus stops
01 Linha Azul | Blue Line
Penina, Praia da Rocha

02 Linha Verde | Green Line
Ladeira do Vau, Praia do Vau

03 Linha Amarela | Yellow Line
Companheira, Aldeia das Sobreiras

04 Linha Turquesa | Turquoise Line
Aldeia das Alfarrobeiras, Escola
Poeta António Aleixo

05 Linha Violeta | Violet Line
Largo do Dique, Estação, Alameda,
Mercado

06 Linha Laranja | Orange Line
Portimão, Alvor

07 Linha Rosa | Pink Line
Largo do Dique, Praia da Rocha

08 Linha Castanha | Brown Line
Hospital do Barlavento, Praia
de Alvor, Hospital do Barlavento

09 Linha Encarnada | Red Line
Alameda (norte), Montes de Alvor,
Alameda (norte)

10 Linha Cinzenta | Gray Line
Largo do Dique, Alvor, Largo do
Dique

11 Linha Roxa | Purple Line
Alameda (norte), Miradouro,
Alameda (norte)

Horário | Schedule
linhas | lines 01, 03, 04, 05, 08, 09
das | from 7h - 20h | 7am to 8pm

linha | line 02
das | from 7h - 21h | 7am to 9pm
linhas | lines 06, 07, 10, 11
das | from 7h - 22h | 7am to 10pm
das | from 7h - 02h | 7am to 2am (07, 11) (Maio a Setembro | May to September)

Preços | Prices
Bilhete p/ 1 dia | One day ticket …………........................................................................…3,20 €
Bilhete comprado a bordo | Ticket bought inside the bus......................1,40 € (Linha Violeta: 1,20 €)
Cartão Recarregável com 10 viagens | Rechargeable card with 10 bus trips ..... .....................7 €
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Transportes

Estação de comboios (Largo
Train station (Eng. Sárrea Prado Square)

Transports

Eng. Sárrea Prado)

Autocarro | Bus
Se quer visitar o Algarve, ou o resto do país ou até viajar para o Estrangeiro utilizando
autocarro, informe-se dos horários e preços da Frota Azul, Eva/Mundial Turismo e Rede de
Expressos na bilheteira localizada no Largo do Dique, 20 ou pelo telefone 282418120.
If you want to visit the Algarve or the rest of the country, or even travel abroad, by bus, you
can have timetable and prices information at the Frota Azul, Eva/Mundial Turismo and Rede de
Expressos box offices at 20, Largo do Dique Square or through the telephone number:
282418120.
Horário: Segunda-feira a Domingo das 06h10 às 20h00
Timetable: Monday to Sunday from 6h10 am to 8 pm
Comboio | Train
Se prefere viajar de comboio e apreciar um diferente cenário paisagístico, informe-se
dos horários e preços na bilheteira da estação no Largo Engenheiro Sárrea Prado ou pelo
telefone 808 208 208.
If you would rather travel by train and enjoy a different landscape scenario, get some
information on schedules and prices at the train station box office, at Largo Engenheiro Sárrea
Prado Square or through the number 808 208 208.
Horário: Aberto diariamente das 06h00 às 20h50
Timetable: Open daily from 6am to 8h50 pm
Encerrado: Das 9h00 às 9h30 e das 15h45 às 16h15
Closed: From 9am to 9h30 am and from 15h45 pm to 16h15 pm
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Roteiro de Ruas

Alameda da República
Avenida 25 de Abril
Avenida Afonso Henriques
Avenida Capitão Fernandes Leão Pacheco
Avenida das Comunidades Lusíadas
Avenida das Olimpíadas
Avenida do Brasil
Avenida Dr. Francisco Sá Carreiro
Avenida Fernando Pessoa
Avenida Gil Vicente
Avenida Guarané
Avenida João Paulo II
Avenida Luís Vaz de Camões
Avenida Miguel Bombarda
Avenida Paul Harris
Avenida Rio Arade
Avenida São João de Deus
Avenida São Lourenço da Barrosa
Avenida Tomás Cabreira
Avenida Zeca Afonso
Beco da Abicada
Beco da Alfazema
Beco da AMI
Beco da Cruz Vermelha
Beco da Esperança
Beco da Fraternidade
Beco da Guiné-Bissau
Beco da Malata
Beco da Manjerona
Beco da Previdência
Beco da Quintinha
Beco das Giestas
Beco das Glicínias
Beco das Lucernas
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Portimão's Street Plan
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Beco das Papoilas
Beco das Romanzeiras
Beco das Violetas
Beco do Alecrim
Beco do Chorões
Beco do Fojo
Beco do Moleiro
Beco do Sol
Beco dos Cardos
Beco dos Combatentes
Beco dos Mosaicos Romanos
Beco Estrela-do-Mar
Beco Garcia da Orta
Beco Hermínia Mergulhão
Beco São José
Beco Stº Expedito
Beco Três Castelos
Beco Vale do Moinho
Beco Viana da Mota
Beco Vista Mar
Estrada da Bemposta
Estrada da Rocha
Estrada de Alvor
Estrada de Monchique
Largo 1.º de Maio
Largo 1.º Dezembro
Largo Alto Xavier
Largo da Barca
Largo de Francisco A. Maurício
Largo do Bairro Operário
Largo do Dique
Largo do Fojo
Largo Dom João II
Largo Engenheiro Sárrea Prado

Portimão's Street Plan
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Roteiro de Ruas

Largo Gil Eanes
Largo Helíodoro Salgado
Praça Manuel Teixeira Gomes
Praceta Afonso de Albuquerque
Praceta D. Nuno Álvares Pereira
Praceta da Malata
Praceta da Solidariedade
Praceta do Cactos
Praceta do Oceano Antárctico
Praceta do Oceano Ártico
Praceta Dr. Manuel Bentes
Praceta Fernando Pessoa
Praceta José Veríssimo da Silva Júnior
Praceta Major David Neto
Praceta Mar de Timor
Praceta Quinta do Amparo
Praceta São Paulo
Praceta São Pedro
Praceta Tengarrinha
Rotunda das Cardosas
Rotunda dos Moinhos de Maré
Rotunda Salgueiro Maia
Rotunda Três Castelos
Rua 1
Rua 10
Rua 16 de Maio
Rua 2
Rua 28 de Maio
Rua 3
Rua 4 de Julho
Rua 5 de Outubro
Rua 6
Rua 8
Rua Agosto Azul
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Rua Alexandre Herculano
Rua Alfredo Keil
Rua Alfredo Mascarenhas
Rua Almirante Pinheiro de Azevedo
Rua Alto Pacheco
Rua Aniceto do Rosário
Rua António Barbudo
Rua António Dias Cordeiro
Rua António do Carmo Provisório
Rua António Feliciano de Castilho
Rua António Feu
Rua António Gedeão
Rua António Jorge
Rua Arco Maravilhas
Rua Aristídes de Sousa Mendes
Rua Armando Miranda
Rua Bartolomeu Dias
Rua Bartolomeu Dias
Rua Basílio Teles
Rua Batalha de Ourique
Rua Bento de Jesus Caraça
Rua Bispo Coutinho
Rua C
Rua Cabo da Boa Esperança
Rua Caetano Feu
Rua Caetano Feu
Rua Camilo Castelo Branco
Rua Cândido dos Reis
Rua Cândido Guerreiro
Rua Capitão Teófilo Duarte
Rua Carlos da Maia
Rua Cerca do Colégio
Rua Cidade de Damão
Rua Cidade de Gôa

Portimão's Street Plan
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Roteiro de Ruas

Rua Comandante Carvalho Araújo
Rua Comandante José F. da Silva
Rua Conselheiro João Franco
Rua Coronel Armando da Silva Maçanita
Rua Cruz da Pedra
Rua D. Carlos I
Rua D. Maria Luísa
Rua D. Martinho Castelo Branco
Rua D. Nuno Álvares Pereira
Rua da Barca
Rua da Abicada
Rua da Ajuda
Rua da Alfazema
Rua da AMI
Rua da Comporta
Rua da Cruz Vermelha
Rua da Escola Hoteleira
Rua da Esperança
Rua da Fábrica
Rua da Fábrica Liberdade
Rua da Falésia
Rua da Fraternidade
Rua da Guiné-Bissau
Rua da Hortinha
Rua da Igreja
Rua da Iniciativa
Rua da Juventude
Rua da Maresia
Rua da Misericórdia
Rua da Mó
Rua da Ordem de Santiago
Rua da Paz
Rua da Pedra
Rua da Previdência
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Rua da Quintinha
Rua da Raminha
Rua da Senhora da Tocha
Rua da Unicef
Rua Damião L. Faria de Castro
Rua das Amendoeiras
Rua das Ânforas
Rua das Camélias
Rua das Comunicações
Rua das Conchas
Rua das Flores
Rua das Giestas
Rua das Glicínias
Rua das Hortas
Rua das Missionárias da Caridade
Rua das Nações Unidas
Rua das Oliveiras
Rua das Ondas
Rua das Romanzeiras
Rua das Violetas
Rua de Angola
Rua de Cabo-Verde
Rua de Francisco Duarte
Rua de Francisco L. Amado
Rua de Moçambique
Rua de Olivença
Rua de São José
Rua de São Pedro
Rua de São Tomé e Príncipe
Rua de Timor
Rua Diogo Gonçalves
Rua Diogo Tomé
Rua Direita
Rua do Capote

Portimão's Street Plan
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Roteiro de Ruas

Rua do Carvalho
Rua do Colégio
Rua do Comércio
Rua do Craveiro
Rua do Fojo
Rua do Forno
Rua do Impasse à Rua Poeta António Aleixo
Rua do Luar
Rua do M.F.A
Rua do Mar
Rua do Menir
Rua do Miradouro
Rua do Moinho
Rua do Moleiro
Rua do Norte
Rua do Parque
Rua do Pé da Cruz
Rua do Sol
Rua do Trevo
Rua do Turismo
Rua do Viveiro
Rua do Voluntariado
Rua dos Antigos Combatentes
Rua dos Bombeiros Voluntários de Portimão
Rua dos Búzios
Rua dos Cactos
Rua dos Cravos
Rua dos Defensores da Índia
Rua dos Jesuítas
Rua dos Lusíadas
Rua dos Médicos Sem Fronteiras
Rua dos Missionários
Rua dos Mosaicos Romanos
Rua dos Oceanos
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Rua dos Operários Conserveiros
Rua dos Padeiros
Rua dos Poetas Populares
Rua dos Três Bicos
Rua dos Três Castelos
Rua Doutor João Lúcio
Rua Doutor Júlio Dantas
Rua Dr. António Granjo
Rua Dr. Bastos
Rua Dr. Ernesto Cabrita
Rua Dr. J. Falcão
Rua Dr. João Vitorino Mealha
Rua Dr. Manuel Bentes
Rua Dr. Manuel de Almeida
Rua Dr. Manuel Rebelo de Andrade
Rua Eça de Queiroz
Rua Eng.º Amaro da Costa
Rua Engenheiro Bívar
Rua Engenheiro Cancela de Abreu
Rua Engenheiro Duarte Pacheco
Rua Engenheiro Francisco Bívar
Rua Engenheiro Ramirez
Rua Estácio da Veiga
Rua Eugénio de Andrade
Rua Fernando da Piedade Dias Castelo
Rua Fernando Lopes Graça
Rua França Borges
Rua Francisco Alvo
Rua Francisco Bívar
Rua Frei Inácio de Santa Maria
Rua Frei Manuel do Sepúlcro
Rua Frei Miguel da Anunciação
Rua Frei Pedro de Sousa
Rua Garcia de Orta
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Roteiro de Ruas

Rua Garrett
Rua Gaspar Lopes Canário
Rua General Humberto Delgado
Rua Giacomino Ferrari
Rua Gonçalo Nascimento
Rua Hermínia Mergulhão
Rua Heróis da Restauração
Rua Infante D. Henrique
Rua J. Rodrigues de F.
Rua J. Sampaio Bruno
Rua Jaime Palhinha
Rua Jerónimo Buísel
Rua João Alves
Rua João Bráz
Rua João da Cruz
Rua João de Deus
Rua João F. Costa
Rua João Simões Tavares
Rua Joaquim Agostinho Fernandes
Rua José António Marques
Rua José Malhoa
Rua José Mendes Furtado
Rua José Veríssimo da Silva Júnior
Rua Júdice Biker
Rua Júdice Fialho
Rua Luís A. Antão
Rua Machado de Castro
Rua Machado Santos
Rua Madre Teresa de Calcutá
Rua Madressilva
Rua Manuel Dias Barão
Rua Manuel J. D'Alvor
Rua Manuel Lobo
Rua Marechal Gomes da Costa
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Rua Maria Eugénia Silva Horta
Rua Maria Isabel Xavier da Fogaça
Rua Mateus da Silva Gregório
Rua Melvin Jones
Rua Mira Leal
Rua Mouzinho de Albuquerque
Rua Nossa Senhora do Amparo
Rua Nova
Rua Nova
Rua Nova da Boavista
Rua Oceano Atlântico
Rua Oceano Índico
Rua Oliveira Martins
Rua Padre da Glória
Rua Padre Duarte de Oliveira
Rua Padre Duarte Moreira
Rua Padre Evaristo Guerreiro
Rua Padre Felipe
Rua Padre José Gonçalves Vieira
Rua Padre Vitorino
Rua Pedro Nunes
Rua Pedro Caiado
Rua Pereira Sousa
Rua Poeta António Aleixo
Rua Porta da Serra
Rua Porta de São João
Rua Professor Agostinho Silva
Rua Professor Doutor Montalvão Marques
Rua Professor Egas Moniz
Rua Professor José Buísel
Rua Projectada à Caldeira do Moinho
Rua Projectada à Rua Eng. Francisco Bívar
Rua Projectada à Rua Mouzinho de Albuquerque
Rua Quinta do Bispo
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Roteiro de Ruas

Rua Rainha D. Amélia
Rua Sabina Freire
Rua Salvador Allende
Rua Santa Isabel
Rua São Cristóvão
Rua São Gonçalo
Rua Serpa Pinto
Rua Sidónio Pais
Rua Soares dos Passos
Rua Teófilo de Braga
Rua Tio Teófilo
Rua Vale do Moinho
Rua Vasco da Gama
Rua Vasco Pires
Rua Viana da Mota
Rua Vicente Vaz das Vacas
Rua Vila Lobos
Rua Vila Rosa
Rua Viscondessa de Alvor
Rua Vista Mar
Rua Z
Travessa da Cruz Vermelha
Travessa da Escola Hoteleira
Travessa da Fraternidade
Travessa da Paz
Travessa da Pedra
Travessa da Rua Nova
Travessa da Senhora da Tocha
Travessa do Ano
Travessa do Capote
Travessa do Mediterrâneo
Travessa do Pé da Cruz
Travessa dos Cactos
Travessa Dr. F. Sá Carneiro
Travessa J. Pereira Sampaio Bruno
Travessa José Veríssimo da Silva Júnior
Travessa Stº Expedito
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