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21//MERGULHAR
NO PASSADO
DE FARO,
EXPLORAR O
SEU CENTRO
ANTIGO COM
OLHARES
RENOVADOS 
E CONSCIENTI-
ZAR-SE DA
IMPORTÂNCIA
DE PRESERVAR
A RIA
FORMOSA\\ 

UM PASSEIO PARA
(RE)DESCOBRIR 
FARO //

5 ESTAÇÕES
1 HORA DE CAMINHADA

PONTO DE PARTIDA: ESCOLA 
DE HOTELARIA E TURISMO 

DO ALGARVE



HISTÓRIA,
CULTURA E
NATUREZA
Sapatos confortáveis nos pés e uma

garrafinha de água (reutilizável, claro!).  É

tudo o que você precisa para fazer esta

caminhada de uma hora por patrimónios

bem preservados, jardins floridos e pela

paisagem agradável da Ria Formosa. O eco-

trilho EHTA 2021 foi criado para revivermos o

passado de Faro e para despertar a

conscientização da proteção ao meio

ambiente. Junte-se a nós! 

SÃO CINCO OPORTUNIDADES
PARA FAZER UMA VIAGEM
NO TEMPO - E PARA
REPENSAR AS NOSSAS AÇÕES
NO PRESENTE E NO FUTURO      

JARDIM
MANUEL BIVAR

A Praça de Faro era intitulada como

Praça da Rainha até o século XX.

Este local onde os canteiros bem

desenhados e arranjados,

intercalados com longos

corredores calcetados, convidam

ao passeio, passou a designar-se

Jardim Manuel Bívar (1861-1901). 

MARINA 
DE FARO

Sentir uma brisa leve do mar

salgado a acariciar as nossas

feições enquanto tomamos uma

bebida refrescante em pleno

verão português... Existe um

lugar ideal para vivenciar isto

tudo na Capital do Algarve – a

Marina de Faro.

RIA
FORMOSA
O vai e vem da maré é capaz

de dar mil versões à paisagem

que contorna o centro de Faro.

A Ria Formosa, além de

agradável aos olhos, é um

local pacífico, perfeito para

relaxar. Um cenário repleto de

espécies de aves migradas do

Norte da Europa que vêm ter

connosco para aproveitar a

riqueza da água doce.

VILA
ADENTRO
Tenha uma experiência única

deambulando pela Vila Adentro

para conhecer as histórias dos

seus patrimónios. Desfrute do

cheiro da maresia e deslumbre-

se com igrejas, conventos,

ermidas e arcos que representam

um passado de batalhas e

conquistas. Mas também, de

aventuras e experiências

amorosas que nunca foram

esquecidas. São mais de 1000

anos de patrimónios para

descobrir.

CENTRO DE
CIÊNCIA VIVA

O Centro de Ciência Viva do

Algarve foi o primeiro do país a

abrir as portas à divulgação

científica e tecnológica. Nas

suas exposições interativas

desenvolvemos nossos

conhecimentos sobre o 

planeta e sobre a maior

estrela do mundo,.


