olhão

beleza natural.

sinta.

Passeie pelas origens de uma terra e pela
história das suas gentes.

relaxe.

Deixe-se encantar pelos verdes dos campos,
os azuis das águas e os dourados dos areais.

viva.

Conheça os encantos da natureza, ainda
por explorar. Olhão, beleza natural.

Olhão... revela expressões
deslumbrantes, contrastando de
forma harmoniosa o interior dos
campos e serras com a extensa
linha de um litoral semeado de
ilhas e ilhotas.
É uma natureza rica também
pela sua fauna e flora presentes
em centenas de espécies, que se
preserva e procura valorizar, cujos
valores se respeitam e ensinam
a respeitar, procurando cada vez
mais o equilíbrio perfeito entre
homem e natureza.
Ao querermos conhecer a riqueza
natural destas terras, não podemos
prescindir de uma visita ao Parque
Natural da Ria Formosa.

imagine
uma ilha
só para si...

sol, mar
e muito
mais
desporto e lazer

Olhão... Vive intensamente o
desporto. Na água ou em terra,
as opções são variadas.
A Ria e o mar permitem-lhe
desfrutar de actividades náuticas,
os trilhos dos campos de belos
passeios relaxantes e para os
adeptos da modalidade, os campos
de golfe são uma paixão a não
perder.

beleza
natural

herança
natural
natureza

parque natural
de Marim
RIA RORMOSA
FAUNA
Aventure-se e pode ter a sorte de
encontrar algumas espécies de
aves que, vindas do norte e centro
da Europa, no Inverno aqui se
abrigam, como o pato trombeteiro
ou o maçarico real. O símbolo
do parque é o caimão-comum,
espécie rara em Portugal e que
aqui continua a ter condições para
se reproduzir.
FLORA
Também a nível botânico, a área
é de grande interesse. Pode
deslumbrar-se com a vegetação
que inunda as dunas e o sapal.
A importância económica da Ria
também não pode ser esquecida;
peixes, mariscos e bivalves são
abundantes e uma característica
incontornável de Olhão.

mil e
um
sabores
gastronomia

MARISCO
As palavras Olhão e Marisco são
indissociáveis. No concelho onde
se organiza o maior festival do país
dedicado a esta temática,
os restaurantes são um verdadeiro
prazer para os sentidos…
PEIXE
Também o fresco peixe vindo da
Ria ou do mar aqui tão perto delicia
muitos apreciadores, com uma
frescura e sabores inconfundíveis.
DOCES
O folar de Olhão é talvez o doce
mais típico e procurado.
Mas pode também deliciar-se com
os tradicionais bolinhos regionais
à base de amêndoa ou de figo
e com as ‘trutas’ ou azevias.

festival
do marisco
FestAs e eventos

É, sem dúvida, um dos grandes
eventos gastronómicos do País
e o maior a Sul do Tejo. Em
Agosto, todos os caminhos vêm
dar a Olhão, onde se provam os
melhores mariscos e bivalves da
Ria Formosa e não só: cataplanas,
amêijoas, sapateiras, camarões,
ostras, lagostas, lavagantes, arroz
de marisco ou conquilhas.
É imprescindível conhecer tudo o
que este festival oferece. E não
é só comida: também o cartaz
musical é de grande qualidade,
trazendo a Olhão os melhores
artistas nacionais e internacionais.
Nas noites quentes de Agosto,
não há melhor programa para
aproveitar as férias!

naturalmente
surpreendente!

navegando
pelos mares da
história…
cultura e património

A 6 de Julho de 1808 partiu de
Olhão um pequeno barco com 17
tripulantes, o caíque “Bom Sucesso”.
Rumo ao Brasil, levaram ao príncipe
D. João VI a boa nova da expulsão
dos franceses do Algarve.
A viagem de mais de dois meses foi
um dos mais extraordinários feitos
da história marítima. Sem mapas
nem aparelhos de orientação, os
olhanenses atravessaram o Atlântico
e atracaram no Rio de Janeiro a 22 de
Setembro.

...o nosso
Património,
o nosso
legado.

Com uma história riquíssima
protagonizada por bravos
olhanenses, também o nosso
património arquitectónico merece
ser destacado. Logo em 1808,
como recompensa pelo acto
heróico de terem expulsado
os franceses, o ‘Lugar de Olhão
foi elevado por D. João VI à
categoria de vila, com o título de
Vila de Olhão da Restauração. Assim
Olhão foi crescendo, e também em
património. Conheça, por exemplo,
o Compromisso Marítimo, o Museu
Municipal ou o Coreto no Jardim
Pescador Olhanense.

A pesca é uma das principais
actividades dos olhanenses
e a prová-lo está um dos ex-libris
da cidade: os Mercados Municipais,
mesmo junto à Ria Formosa e com
uma imponência e importância
incontestável a nível regional.
Deixe-se levar pelas bancas
de peixe ainda a saltar ou pelos
legumes e frutos mais saudáveis
e apetecíveis. Também o artesanato
local tem grande expressão nesta
zona.

lista de
contactos
hoteis
e restaurantes
etc...

deixe o resto
para trás...

um paraíso
escondido!
alojamento

Com unidades hoteleiras
de grande qualidade, seja
no litoral ou no interior, o
alojamento no concelho
de Olhão tem muito para
descobrir e desfrutar. Desde
hotéis de cinco estrelas até ao
turismo rural mais exclusivo,
encontra várias opções para
relaxar e conhecer sítios únicos.
Com o interior ou o mar ali tão
perto… Aproveite!

Porto
de Recreio
navegue pelas nossas águas

A um dos melhores destinos
de férias não poderia faltar um
excelente porto de recreio. Junto
ao Jardim Pescador Olhanense e
à entrada da cidade, pode ali deixar
atracada a sua embarcação ou
dali partir à descoberta das ilhas e
ilhotas que povoam a Ria Formosa.
Trata-se de uma infra-estrutura de
grande qualidade, com centenas
de locais de amarração e que teve
sucesso desde o início, o que prova
a necessidade que existia de uma
estrutura deste género em Olhão.
Daqui pode partir à descoberta
da nossa cultura e do nosso
património!
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mapa
de olhão
fuseta
moncarapacho
Olhão
Pechão
quelfes

estamos à
sua espera!
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