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UM TERRITÓRIO COM FUTURO

Quando, no presente, novos enquadramentos para a temática do desenvolvimento regional -português e europeu - estão 
em construção, pareceu-nos importante, enquanto agentes dinamizadores do território do Baixo Guadiana, darmos o 
nosso contributo para esse processo. 
Principalmente no que respeita às respostas estratégicas, em curso e a incentivar, para a obtenção de um equilíbrio 
sustentável para esta região, baseado nos recursos endógenos e na capacidade de mobilização social e económica que 
estes são capazes de congregar. Apesar dos resultados positivos que podem, nesta brochura, ser claramente reconhe-
cidos, não deixa de ser igualmente verdade que o seu potencial está ainda longe de integralmente concretizado, e que 
algumas das suas debilidades não estão ainda suficientemente contidas ou reabilitadas.
Por entendermos que toda a divulgação dos recursos e dos resultados é, igualmente, uma ferramenta útil para a 
melhoria do desempenho de todos os agentes locais, uma forma de incentivo para continuarmos a nossa jornada com 
ainda maior afirmação, aqui apresentamos mais um contributo. Que ele seja útil ao bom futuro que desejamos ao Baixo 
Guadiana.

                                                                                                                                                                             A Direcção da ATBG

A TERRITORY WITH A FUTURE

When, at the present, new frameworks for Portuguese and 
European regional development thematic are being built, it 
seemed important, for us, as Low Guadiana local facilitators, 
to give our contribution for the process. Mainly, concerning 
the strategic responses, being carried out or in perspective to 
achieve a regional sustainable balance, set upon endogenous 
resources as well as in the capacity these have to congregate a 
social and economic rise. 
In spite of the positive results that can be, in this publica-
tion, clearly acknowledged, it is not otherwise also true that 
its full potential is still far from being fully achieved, and 
that some of its vulnerabilities are insufficiently contained 
or rehabilitated to a full extension. 
Because we understand that resources and results diffusion 
is, likewise, a useful tool to all local agents performance 
improvement, a way to encourage all of us to proceed in this 
path even with more assertiveness, here we present a con-
tribution more for it. That it can be useful for the Low Guadi-
ana region positive future we all expect to reach.

                                                                  The board of ATBG

UN TERRITORIO CON FUTURO

Cuando, en el presente, nuevos marcos para la temática del 
desarrollo regional – portugués y europeo – están en construc-
ción, nos parece importante, en tanto agentes dinamizadores 
del territorio del bajo Guadiana, exponer nuestra contribución 
para este proceso. Principalmente en lo que respecta a las 
respuestas estratégicas, actuales y aquellas que queremos 
incentivar para obtener un equilibrio sostenible para esta re-
gión, basado en los recursos endógenos y en la capacidad de 
movilización social y económica que estos son capaces de con-
gregar. A pesar de los resultados positivos que pueden, en este 
folleto, ser claramente reconocidos, no es menos cierto que su 
potencial está todavía lejos de ser integralmente concretado, 
y que algunas de sus debilidades todavía no están suficiente-
mente refrenadas o rehabilitadas. Porque entendemos que 
toda divulgación de los recursos y de los resultados es, igual-
mente, una herramenta útil para la mejora del rendimiento de 
todos los agentes locales, una forma de incentivo para continuar 
nuestra labor con una todavía mayor afirmación, presentamos 
aquí esta contribución, y que sea útil para el futuro que deseamos 
en el Bajo Guadiana.

                                                     La administración de la ATBG
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O TERRITÓRIO DO BAIXO GUADIANA 

O grande rio do Sul tem um perfil muito singular, e 
de grande diversidade paisagística. O seu percurso 
inicial, em Espanha, e até Mérida, corre tranquilo 
entre vastos campos agrícolas aos quais dá de 
beber, características que se prolongam, de certa 
forma, nos campos ribeirinhos portugueses, até às 
proximidades de Moura. Este é o Guadiana terres-
tre, diferente daquele que, da Corredoura até para 
lá da cascata do Pulo do Lobo, se esconde entre 
colinas altas e agrestes, cavando o seu leito entre 
os maciços rochosos que, daí em diante, quase até 
ao mar, o acompanham na viagem. 
Este é o Guadiana marítimo, o traço de união 
de um território cuja história é feita em sentido 
ascendente, um prolongamento do mar, um rio 
ligado às rotas que os povos do Mediterrâneo 
foram estendendo cada vez mais para ocidente. De 
facto, o seu primeiro grande aglomerado humano 
é o castelo do mar, Castro Marim, origem de um 
percurso histórico completado, ainda na antigui-
dade pré-romana, com a instalação definitiva de 
Myrtilis, a Mértola dos nossos dias, porto final da 
influência das marés oceânicas. Entre as suas 
fortificações consolidou-se uma rota de minérios, 
que haveria de marcar, para sempre, a função de 
via de transportes e comércio que o Baixo Guadi-
ana possui.
Estrada principal de um território muito aciden-
tado, o rio foi, até muito recentemente, o eixo 
estratégico da região. De algum modo, foi o total 
declínio dessas funções que arrastou consigo 
a decadência do território. E por isso se pode 
afirmar que, sem a dinamização do Baixo Guadi-
ana, e das suas funções de via de circulação, o seu 
desenvolvimento integrado ficará sempre incom-
pleto e, provavelmente, cerceado numa muito 
menor dimensão do que aquela que poderia atingir 
envolvendo, de novo, o seu uso intenso.

THE LOW GUADIANA TERRITORY 

The big Southern river has a very peculiar profile, providing 
also large landscape diversity. Downwards from Pulo do Lobo, 
a waterfall hidden among high and wild hills, flows the mari-
time Guadiana, the connection link of a territory whose history 
is made upriver, a continuation of the sea, a water line bounded 
to the routes that Mediterranean populations extended more 
and more further West. 
Between Mértola, the furthest tidal wave influence harbor, and 
Castro Marim, the “castle of the sea”, an ores route was set, 
and would define, for good, the commercial and circulation lane 
profile the Low Guadiana possesses.
Until recently, the river was, because of it, the region’s strate-
gic axis. It was the complete downfall of these functions that 
brought about the territory decay. Without the Low Guadiana 
functional renewal, the regional integrated development will 
always remain incomplete and smaller in dimension than the 
one achievable otherwise.

EL TERRITORIO DEL BAJO GUADIANA   

El gran río del Sur tiene un perfil muy singular y de gran diver-
sidad paisajística. A partir de la cascada del Pulo do Lobo, que 
se esconde entre colinas altas y agrestes, surge el Guadiana 
marítimo, el rastro de unión de un territorio cuya historia está 
hecha en sentido ascendente, un prolongamiento del mar, un 
río ligado a las rutas que los pueblos del Mediterráneo fueron 
extendiendo cada vez más hacia el occidente.
Entre Mértola, puerto final de la influencia de las mares oceáni-
cas, y Castro Marim, el castillo del mar, se consolidó una ruta 
de minerales que habría de marcar, para siempre, la función de 
vía de transporte y comercio que posee el Bajo Guadiana.
El río fue, hasta muy recientemente, el eje estratégico de la 
región. Y fue el declive total de estas funciones lo que arrastró 
consigo la decadencia del territorio. Sin la dinamización del 
Bajo Guadiana, su desarrollo integral quedará siempre incom-
pleto y de menor dimensión de lo que podría alcanzar si se 
incluyera, de nuevo, su uso intenso.



A ASSOCIAÇÃO TERRAS
DO BAIXO GUADIANA  

Nesta parcela de Portugal, em que o Guadiana 
marca um território fronteiriço, a divisão admi-
nistrativa entre o Alentejo e o Algarve não atinge 
o seu sentido integral, tão forte é a marca que o 
curso de água lhe imprime. No passado, a coesão 
entre as suas localidades foi uma realidade quo-
tidiana, e a sua riqueza vinha, muita dela, dessa 
partilha. Mas se a influência do rio foi, em parte, 
perdida para o transporte rodoviário, perduraram 
as memórias positivas dessas épocas históricas 
de maior interligação entre os seus habitantes. 
Daí que, pelo menos em termos do modelo de 
desenvolvimento integrado destes concelhos, se 
tenha imposto como relevante a existência de uma 
plataforma de trabalho em rede, tirando partido 
dos recursos e da diversidade que neles ainda 
existem, e cujo valor acrescentado é mais signifi-
cativo quando integrados num plano comum.
Unindo esforços nesse sentido, algumas entidades 
deste território aproveitando as oportunidades 
enquadradas pelo programa de iniciativa comu-
nitária LEADER +, instituíram, em Outubro de 2001, 
a Associação Terras do Baixo Guadiana, para dar 
coerência e gerar sinergias nesse esforço, dinami-
zando o tecido empresarial, através do seu apoio 
técnico, da planificação de candidaturas a finan-
ciamentos e respectiva gestão. A partir da sede da 
ATBG, localizada na vila de Alcoutim, uma pequena 
equipa procura, com dinamismo, estar atenta e dar 
resposta a todas as possibilidades e propostas de 
investimento que possam beneficiar a região.
Gerindo uma ajuda pública que atingiu quase os 
9 milhões de euros (para um total de investimen-
to de cerca de 15 milhões), a dinamização de um 
modelo de governação para este território que 
envolvesse os agentes locais foi sempre o eixo 
central da estratégia da ATBG, que se expressou, 
no período entre 2002 e 2014, em mais de 200 
projectos aprovados e concluídos, e em quase 100 
novos postos de trabalho. 

THE LOW GUADIANA LANDS ASSOCIATION 

In this corner of Portugal, a frontier territory defined by the 
Guadiana, the Alentejo and Algarve administrative separation 
does not achieve its full meaning, so strong is the brand the 
water line imprinted on it. Hence, at least in terms of its coun-
cils integrated development model, the existence of a common 
network platform as set herself as relevant to take the best out 
of the region’s still existing resources and diversity. 
Seizing European Union LEADER+ program initiatives, some 
local institutions have established, in October 2001, the Low 
Guadiana Lands Association – ATBG -, to generate synergies 
around that goal, stimulating its entrepreneurs by giving them 
technical support, and by planning and managing EU funds ap-
plications. This effort produced, between 2002 and 2014, more 
than 200 successful projects, around 100 new jobs, amount-
ing to 9 million euros public funding (for a total of 15 million 
invested in this region).

LA ASOCIACIÓN TIERRAS DEL BAJO GUADIANA 

En esta parte de Portugal, donde el Guadiana marca un terri-
torio fronterizo, la división administrativa entre el Alentejo y el 
Algarve no alcanza su pleno sentido, tan fuerte es la marca que 
el curso del agua le imprime. Por lo tanto, por lo menos en ter-
minos de modelo de desarrollo integrado de estos municipios, 
se ha impuesto como relevante la existencia de una plataforma 
de trabajo en red, empezando por el aprovechamiento de los 
recursos y la diversidad que ya existen en los mismos.
Aprovechando las oportunidades enmarcadas en el programa 
de iniciativa comunitária LEADER +, algunas entidades de este 
territorio, establecieron, en octubre de 2001, la Asociación 
Terras do Baixo Guadiana, para generar sinergias en este 
esfuerzo, dinamizando el tejido empresarial, a través de apoyo 
técnico, de la planificación de solicitudes de financiación y su 
respectiva gestión, que se expresó, en el período entre 2002 y 
2014, en más de 200 proyectos realizados y en casi 100 nuevos 
puestos de trabajo, usando una ayuda pública de 9 millones de 
euros (en una inversión total de cerca de 15 millones).



UMA ESTRATÉGIA PARA O TERRITÓRIO 

Consciente da necessidade de incentivar projectos 
de microescala, e que tivessem, principalmente, 
uma natureza complementar entre si, a ATBG 
concentrou-se em investimentos em pequenas 
explorações agrícolas ou agro-pecuárias, assim 
como na produção, transformação e comercialização 
dos recursos locais, com grande atenção à diversi-
ficação (que é capaz de trazer valor acrescentado 
à gestão desses empreendimentos, novos ou em 
expansão), e na garantia da sua elevada qualidade.
Uma outra vertente importante neste processo de 
dinamização regional incidia sobre as cadeias cur-
tas de distribuição e os incentivos à constituição 
de mercados locais. Alguns produtos, no entanto, 
tinham potenciais mais vastos, e por isso, nesses 
casos, os incentivos associaram-se quer à expor-
tação quer às (necessárias) novas estratégias de 
marketing que lhes aumentaram a competitividade. 
Por sua vez, e respondendo em simultâneo a vários 
destes pressupostos, o turismo e a animação turís-
tica são, por isso, peças chave da sustentabilidade 
destes projectos e investimentos, e é na malha cada 
vez mais densa de serviços deste sector económico 
que se vislumbra algum do sucesso atingido.
Fundamental é a permanência de uma cooperação 
alargada no contexto deste território, que não consti-
tuindo uma unidade administrativa com personalidade 
jurídica em si mesma, possui, no entanto, a confi-
guração ideal para a concretização de projectos 
cooperativos para o seu desenvolvimento, aquela 
que permite (re)utilizar o Guadiana como espinha 
dorsal do mesmo (carecendo ainda, no entanto, 
da reposição da sua navegabilidade integral), tal 
como foi feito, com grande sucesso, ao longo de 
inúmeros séculos. Esse modelo, que a ATBG con-
substancia de forma simples e eficiente, permite 
contornar as dificuldades políticas de uma recon-
figuração, e deve portanto ser considerado um 
elemento estratégico da maior relevância. Razões 
que conduzem a incentivar o aprofundamento do seu 
papel regional, e a expandir a sua actividade enquan-
to alavanca para o progresso deste território. 

A STRATEGY FOR THE TERRITORY

ATBG focus its action on micro scale projects promotion, par-
ticularly those having complementary features among them, in 
local resources production, transformation and trade, always 
with great concern on its diversity and high quality.
Distribution short chains and local markets up bringing incen-
tives were another import aspects supported, as well as expor-
tation and new marketing strategies investments. Tourism and 
leisure animation, likewise, were also considered key elements 
for these projects and investments sustainability. 
This territory is ideally shaped for successful cooperation among 
projects aiming local development, once the Guadiana can be (re)
used as backbone for such a model (lacking still, however, of its 
full navigability reposition). This network process that ATBG 
stands for, allows the by-pass of territorial reconfiguration 
political difficulties, and should be considered a major strategic 
element for the Low Guadiana region progress.

UNA ESTRATEGIA PARA EL TERRITORIO  

La ATBG se concentró en incentivar proyectos a micro-escala 
que tuvieran principalmente un carácter complementario entre 
si, en la producción, transformación y comercialización de los 
recursos locales, con una gran atención en la diversificación y 
en la alta calidad. 
Otra vertiente importante en este proceso incidió sobre las ca-
denas cortas de distribución y los incentivos para la formación 
de mercados locales y también para la exportación de nuevas 
estrategias de marketing. Igualmente, el turismo y la ani-
mación turística son piezas clave en la sostenibilidad de estos 
proyectos e inversiones.
Este territorio posee la configuración ideal para realizar la 
concreción de proyectos cooperativos para su desarrollo, (re)
utilizando el Guadiana como espina dorsal del mismo (care-
ciendo aún, sin embargo, de la restauración de su completa 
navegabilidad). Este modelo, que constituye la ATBG, permite 
resolver las dificultades políticas de una reconfiguración terri-
torial, y debe ser considerado como un elemento estratégico de 
la mayor relevancia para su progreso.



O COMBATE ÀS DEBILIDADES 

De certo modo, o facto de a maior parte da área 
deste território ter tido, a partir de meados do sé-
culo XX, um estatuto periférico, permitiu a salva-
guarda de consideráveis vestígios do seu património 
material, com destaque para o edificado, e mesmo 
a preservação de saberes e gestos, memórias que 
gradualmente se têm vindo a registar e a transmitir, 
no sentido de garantir a sua sobrevivência.
Os produtos e serviços de qualidade existentes têm, 
quase todos, um problema de escala, e a sua articu-
lação como rede de recursos – que a ATBG estimula 
no seu labor quotidiano – dá-lhes a dimensão ne-
cessária de valor acrescentado para que se tornem 
sustentáveis.
No entanto, a consciência da fragilidade desses 
processos, que são idênticos em muitos países da 
União Europeia, levaram as instituições comunitá-
rias a instituir o programa LEADER que, contando 
com sucessores dotados da mesma filosofia es-
tratégica, em 20 anos implementaram políticas de 
valorização funcional e económica desses proces-
sos e recursos patrimoniais, que se tornaram assim 
matéria-prima para o desenvolvimento integrado 
dessas zonas, à semelhança do que tem sucedido, 
no Baixo Guadiana, pela acção de muitas associa-
ções e entidades, incluindo a ATBG.
A dinamização do tecido económico, quer no do-
mínio das produções, quer na prestação de servi-
ços – principalmente nas vertentes turísticas que 
o Baixo Guadiana permite enquadrar – é o modelo 
que permitirá manter e, gradualmente, repor algum 
do contingente demográfico (entretanto perdido), 
única via para garantir a continuidade dos saberes 
e, portanto, a viabilidade deste território num futuro 
a médio e longo prazo.
A restituição da navegabilidade integral neste troço, 
pelo que representaria de novas oportunidades de 
investimento, acrescida atractividade do território e 
maior escala de visitantes, é um passo fundamental 
que falta dar para fortalecer o seu desenvolvimento, 
e do qual – ciente do relevo e da exigência que este 
possui – a ATBG tem procurado ser porta-voz junto 
das autoridades competentes.

FIGHTING THE WEEKNESSES 

Most of the quality products and services of this territory 
have a scale problem. Its articulation as resources net – that 
ATBG promotes in its daily fieldwork –, provide them with the 
added value required dimension for sustainability. However, 
the awareness of such processes fragility, identical in many 
European Union members, have led the communitarian institu-
tions to establish LEADER program, to support rural regional 
integrated development, similarly to what happens in the Low 
Guadiana, by means of ATBG and other associations efforts.
The full navigability restitution at the Low Guadiana, for what 
it would mean in terms of investment opportunities, territory 
attractiveness and larger figures of visitors, is the fundamental 
step to stride to strengthen local development. ATBG has tried 
to act, in full awareness of such relevance, and to echo local 
stakeholders demand, as spokesman of this proposal close to 
official authorities.

LA LUCHA CONTRA LAS DEBILIDADES

Los productos y servicios de calidad existentes en este territo-
rio tienen, casi todos, un problema de escala, y su articulación 
como red de recursos –la que la ATGB estimula en su labor 
cotidiana- les da la dimensión necesaria de valor añadido para 
que se vuelvan sostenibles. No obstante, la consciencia de 
la fragilidad de estos procesos, que son idénticos en muchos 
países de la Unión Europea, llevó a las instituciones comunita-
rias establecer el programa LEADER, para apoyar el desarrollo 
integrado de estas zonas, a semejanza con lo que ha sucedido 
en el bajo Guadiana, por la acción de muchas asociaciones y 
entidades, incluyendo la ATBG.
La restauración de la navegabilidad integral de este tramo, 
por lo que constituría en cuanto a nuevas oportunidades de 
inversión, una mayor capacidad de atracción del territorio y una 
mayor escala de visitantes, es un paso fundamental que falta 
dar para fortalecer su desarrollo, y del cual –siendo consciente 
de su relieve y de la exigencia que conlleva– la ATBG ha procu-
rado ser portavoz ante las autoridades competentes.



OS RECURSOS 

O Baixo Guadiana, em resultado da mescla entre 
um mundo rural agrícola, e ancestrais tradições 
piscatórias, a que acresceu o valor estratégico da 
grande estrada que é o rio, apresenta um riquíssi-
mo património cultural, numa diversidade que se 
espraia desde os mais simples gestos de plantar, 
colher e tratar ervas aromáticas até aos altaneiros 
castelos e fortalezas que protegiam a entrada e a 
saída do seu curso. 
Como nas páginas seguintes se detalha, os prin-
cipais recursos do território têm, a maior parte 
deles, uma microescala. Eles resultam de séculos 
de arroteamento dos territórios bravios das escar-
pas e hinterland ribeirinhos. Terrenos de aluvião, 
encostas menos íngremes, dobras no terreno que 
permitem pequenas hortas e pomares. Nas outras, 
pastavam-se rebanhos e instalavam-se apiários. 
Tudo se aproveitava, em consumo e para trocas, 
aqui facilitadas pela navegação fluvial. Os minérios 
desciam nas barcaças, o sal viajava em sentido 
contrário.
Nessas encostas ainda hoje a caça é um dos gran-
des recursos. O peixe, esse, era comum ao estuário 
e a todo o curso. Na actualidade, muitos desses 
recursos são a base de uma gastronomia rica, outro 
dos motivos para fazer desta região uma área de 
particular qualidade para o lazer, para o turismo 
cultural, para meramente visitar.

THE NATURAL RESOURCES

The Low Guadiana displays a wealthy cultural heritage, in 
a diversity that flows from the simplest farming gestures, 
like planting, cropping and preparing aromatic herbs, to the 
stronghold castles and fortresses that protect the comings 
and goings of boats in its waters.
As detailed in the following pages, the territory main re-
sources have, most of them, a micro scale. They are the 
result of centuries of wild lands clearing, on the slopes and 
riverain fields. Flood soils, smother hills, folds on the ground, 
they all allowed small orchards and vegetable gardens. On 
the remaining, harsher, cattle would graze and hives were 
settled. For self-use or for trade, all resources were appro-
priated, the latter made easy by river navigation. In actual 
days, many of these resources are also ground for a rich 
gastronomy, another reason adding to the region’s value as 
leisure and cultural tourism area, or merely for a visit.

LOS RECURSOS

El bajo Guadiana presenta un patrimonio cultural riquísimo, 
de una diversidad que se extiende desde los más simples 
gestos de plantar, recolectar y tratar las hierbas aromáticas 
hasta los altaneros castillos y fortalezas que protegían la 
entrada y la salida de su curso.
Como se detalla en las páginas siguientes, la mayoría de los 
principales recursos que el territorio tiene son a micro-esca-
la. Y suponen el resultado de siglos de roturación de  territo-
rios salvajes de las escarpadas y de los hinterland ribereños. 
Terrenos de aluvión, laderas menos escarpadas, pliegues en 
el terreno que permiten pequeñas huertas y frutales. En las 
otras pacían rebaños y se instalaban colmenas. Se aprove-
chaba todo, en consumo y en trueque, facilitados aquí por la 
navegación fluvial. En la actualidad, muchos de estos recur-
sos son la base de una gastronomía rica, otro de los motivos 
para hacer de esta región un área de particular calidad para 
el ocio, para el turismo cultural, para visitar simplemente.



PATRIMÓNIO NATURAL
No território que designamos de Baixo Guadiana, a beleza e diversidade das paisagens que se podem conhecer e 
admirar, justifica que se considere esse recurso como um dos vectores fundamentais para o desenvolvimento da 
região. 
Por inúmeras razões (quase todas negativas em termos económicos) este imenso património chegou à actualidade 
em grande medida preservado, inclusive nas áreas do litoral marítimo, estas, mesmo assim, e apesar de inevitável 
pressão urbanística, muito mais bem protegidas e conservadas do que noutros segmentos do litoral algarvio. No 
restante curso do Guadiana, os instrumentos de planeamento criados asseguram, de algum modo, a integridade dos 
biótipos e o cuidado na sua salvaguarda e possibilidades de usufruto. 
Também por parte das instituições locais, e no sentido de assegurar que este património possa continuar a ser deci-
sivo para o desenvolvimento de actividades com valor económico – de que o turismo de natureza e o cultural podem 
ser os principais dinamizadores – tem sido feito um esforço para promover e incentivar projectos que impliquem o 
uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos habitats e a escolha preferencial por actividades económi-
cas compatíveis.

THE NATURAL HERITAGE

Along the Low Guadiana, landscape beauty and 
the diversity that can be admired justify that 
nature can be considered as a fundamental re-
source for the region’s development.
For many reasons (most of them economically 
negative) this immense heritage as reached our days 
largely preserved, inclusively in the maritime front, 
where these features, even in face of an immense 
urban pressure, are much better conserved and 
protected than other Algarve shore line seg-
ments. As for the rest of the Low Guadiana basin, 
established planning laws and tools assure, in 
some way, biotypes Integrity and the required 
care in its safeguard and usefulness possibilities. 
On behalf of local institutions, and as means to 
assure that this heritage can continue to be deci-
sive for developing economically valued activities 
– of which nature and cultural tourism can be the 
head stones – an effort has been made to pro-
mote project that take in consideration natural 
resources sustainable use.

EL PATRIMONIO NATURAL

En el Bajo Guadiana, la belleza y la diversidad de 
los paisajes que se pueden admirar justifica que 
se considere este recurso como fundamental para 
el desarrollo de la región. Por innumerables moti-
vos (casi todos negativos en términos económicos) 
este inmenso patrimonio llegó a la actualidad en 
gran medida preservado, incluso en las áreas del 
litoral marítimo, y estas, aún así, y a pesar de la 
inevitable presión urbanística, están mucho mejor 
protegidas y conservadas que otros segmentos del 
litoral algarveño. En el curso restante del Guadia-
na, los instrumentos de planificación que se han 
creado aseguran, de algún modo, la integridad de 
los biotipos, el cuidado para su salvaguardía y las 
posibilidades de usufructo.
Por parte de las instituciones locales y en el 
sentido de asegurar que este patrimonio pueda 
continuar siendo decisivo para el desarrollo de 
las actividades con valor económico –de los que 
el turismo de naturaleza y el cultural pueden ser 
los principales dinamizadores– se ha hecho un 
esfuerzo para incentivar proyectos que impliquen 
el uso sostenible de los recursos naturales.



UMA GRANDE RESERVA NATURAL  
Esta região está quase integralmente contida em 3 áreas de paisagem protegida – o Parque Natural do Vale do Gua-
diana, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de S.to António e o Parque Natural da Ria Formosa.

A beleza cénica e o elevado número de espécies faunísticas e florísticas deste território dão ao património natural – 
pelas muitas actividades que lhe podem ser associadas (observação e investigação científica de espécimes, produção 
de plantas aromáticas e medicinais, caça, actividades de lazer realizadas ao ar livre, entre outras) – uma dimensão 
potencial que, por si só, seria suficiente para inúmeros projectos baseados nos recursos endógenos naturais. Mas 
para esta tipologia é preciso conseguir um delicado equilíbrio entre o uso e a conservação. Por isso é necessária 
ainda persistência para consolidar o trabalho em rede que tem vindo a ser dinamizado pelas instituições locais, 
incentivando as sinergias entre os diversos intervenientes, sejam eles investidores ou não, e com o apoio activo das 
populações locais.

A BIG NATURAL RESERVE

This territory is almost fully included in 3 protected 
landscape areas – the Guadiana Valley Natural 
Park, the Castro Marim and Vila Real of Santo 
António Salt March Natural Reserve and the Ria 
Formosa Natural Park.
The scenic beauty and the large number of fauna 
and flora species that can be found here give the 
Low Guadiana natural heritage – due to many 
activities that can be associated with it (such as 
observation and scientific research, aromatic 
and medicinal plants production, hunting, open 
hair leisure activities, among others) - a potential 
dimension that, just by itself, would be sufficient 
to supply many natural endogenous resources 
based projects. But this type requires a delicate 
balance between use and conservation. There-
fore, persistence is required to consolidate 
networking, as it has been carried out by local 
institutions, pushing forward synergies among 
different stakeholders, investors or not, and with 
the active support of local population.

UNA GRAN RESERVA NATURAL

Esta región está casi integralmente limitada en 3 
áreas de paisaje protegido –el Parque Natural del 
Valle del Guadiana, la Reserva Natural de Castro 
Marim y Vila Real de Santo Antonio y el Parque 
Natural de Ria Formosa.
La belleza escénica y el alto número de espécies 
en flora y fauna de este territorio dan al patri-
monio natural –por las muchas actividades que 
pueden ser asociadas (observación e investi-
gación científica de especímenes, producción 
de plantas aromáticas y medicinales, cacería, 
actividades de ocio realizadas al aire libre, entre 
otras)– una dimensión potencial que, en si mis-
ma, sería suficiente para innumerables proyectos 
basados en los recursos endógenos naturales. 
Pero para esta tipología es necesario conseguir 
un delicado equilibrio entre uso y conservación. 
Por eso es necesaria también persistencia 
para consolidar el trabajo en red que ha venido 
siendo dinamizado por las instituciones locales, 
fomentando las sinergias entre los diferentes 
actores, sean inversores o no, y con el apoyo
activo de las poblaciones locales.



O PATRIMÓNIO RURAL 

O quotidiano no meio rural exigia uma grande diversidade de construções e utensílios. Com estes, os cereais, as 
plantas, os animais que se cultivavam e cuidavam ao longo das estações, podiam garantir o sustento das comuni-
dades. Ao longo de todo o percurso do Guadiana, os vestígios desta vida feita em comunhão com o meio natural são 
ainda persistentes, uns mais vivos, outros apenas vestígios abandonados, arqueologia desses dias passados. 
São o testemunho das diferenças entre o Baixo Alentejo mertolense, já tombado sobre as serranias, estas também 
com as suas peculiaridades (típicas do maior isolamento), e o estuário algarvio, terrenos abertos e mais férteis, 
culturas mais dedicadas a hortas e pomares, e menos aos cereais. Era o rio, que também dava o peixe – e onde era 
comum o aparato tecnológico das artes da pesca – que unificava estes mundos rurais que, parecendo distintos, se 
entreajudavam na sua complementaridade.
Muitas destas actividades persistiram no tempo mais do que noutras regiões do litoral industrializado, e chegaram 
mesmo aos nossos dias. Isso permite que sejam integradas como parcelas patrimoniais da estratégia de desenvolvi-
mento local, como seus recursos endógenos, quer se tratem das expressões arquitectónicas das aldeias, lugares e 
montes, quer sejam elementos dispersos que se escondem em barrancos, nas faldas da serra, na vastidão dos sapais 
do estuário. Mais do que uma visita – alguns estão musealizados – é toda uma sugestão de descoberta espacial e 
temporal que permitem ao visitante.

RURAL HERITAGE 

All along the Low Guadiana route, vestiges of lives 
spent in communion with the natural surroundings 
are still persistent, some still living, others just 
abandoned vestiges, archaeology of those past 
days.
They are the testimony of differences among 
Mertola’s Low Alentejo harsh sloppy features and 
the Algarve estuary, with more fertile and open flat 
lands, terrains more appropriated to orchards and 
vegetable gardens than to grain. Different rural 
worlds the river unified. 
Many of such activities have lasted longer that similar 
ones that occurred closer to the more industrialized 
sea shore, and have reached our time. This allows 
them to play the role of heritage resources that can 
be included in the local development strategy, as 
endogenous elements, whether they are villages, 
places and workspaces built expressions, or even 
scattered elements hiding in these hills fringes and 
slopes or in the vastness of the maritime marshes. 
More than a visit – some of these are already 
museum spaces – they are guide lines for the 
spatial and time travel discovery tour they allow 
the visitors.

EL PATRIMONIO RURAL 

A lo largo de todo el recorrido del Guadiana, los 
vestigios de vida hecha en comunión con el medio 
natural son todavía persistentes, unos más vivos, 
otros apenas vestígios abandonados, arqueología 
de aquellos días pasados. Son el testimonio de 
las diferencias entre el Bajo Alentejo mertolense 
y el estuario algarveño, terrenos abiertos y más 
fértiles, culturas más dedicadas a huertas y 
frutales, y menos a los cereales. Mundos rurales 
diferentes unificados por el río.
Muchas de estas actividades persistieron en 
el tiempo más que en otras regiones del lito-
ral industrializado, y han llegado incluso hasta 
nuestros días. Esto les permite ser integradas 
como parcelas patrimoniales en la estrategia 
de desarrollo local, cómo recursos endógenos 
de la misma,  ya se trate de las expresiones 
arquitectónicas de las aldeas, lugares y montes, 
ya sean elementos dispersos que se esconden 
en barrancos, en las faldas de la sierra, en la 
vastedad de las marismas del estuario. Mas allá 
de una visita –algunos están musealizados- es 
toda una sugerencia de descubrimiento espacial y 
temporal la que se permite al visitante.



O PATRIMÓNIO HISTÓRICO
O agreste e difícil relevo do território, que envolve o troço final do seu curso, fez do Guadiana uma larga via de acesso 
ao interior das planícies alentejanas e às suas riquezas agrícolas e principalmente minerais. O ouro, a prata, o cobre, 
justificaram a construção e continuada ampliação de castelos e fortalezas que imponentes, em Castro Marim e em 
Mértola, protegeram os povoadores e as riquezas de impérios e dos povos.
Se a presença militar garantia a protecção contra invasores, as inúmeras igrejas – eruditas e vernaculares – que por 
toda a região podemos visitar, salvaguardavam as almas nos tempos de guerra, mas também de paz, e são, a maior 
parte ainda abertas ao culto, uma das mais relevantes expressões do património edificado que aqui podemos conhecer.
Ao longo de séculos, edificaram-se nesta região também inúmeros imóveis civis consagrados às mais diversas funções. 
Funções de trabalho e comerciais, funções políticas, jurídicas e religiosas, a grande maioria, claro, dedicados à habitação 
das gentes. De todo esse percurso histórico existem vestígios, alguns apenas arqueológicos, outros pertencendo ainda aos 
inúmeros conjuntos pitorescos e patrimoniais com que a região brinda, com excelência, aqueles que lhe dispensam algum 
do seu tempo de lazer. A narrativa histórica e patrimonial é ainda enriquecida pela existência de uma rede de núcleos 
museológicos cujo somatório é o retrato cultural do Baixo Guadiana.

HISTORICAL HERITAGE

The harsh and difficult soil relief involving the last 
part of the Guadiana as made the river a large 
access way inland towards the Alentejo plains and 
its agricultural and, particularly, mineral wealth. 
These justified the rising of castles and fortresses, 
in Castro Marim, Alcoutim and Mértola, to protect 
settlers and the wealth of empires and of the 
people. 
Along the centuries, many other civil build-
ings have been built to house the most diverse 
functions: productive and commercial, political, 
judicial and religious, the large majority, of 
course, for housing its population. All historical 
periods are represented, some just archaeologic 
remains, others belonging to the many picturesque 
and heritage valued villages, in a region that 
offers a token of excellence to all those that 
grant her with some leisure time. The historical 
and patrimonial narrative is still enriched by 
local museums networks, representing the Low 
Guadiana cultural portrait.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El agreste y difícil relieve del territorio que envuel-
ve el tramo final de su curso hizo del Guadiana una 
larga vía de acceso al interior de las llanuras alen-
tejanas y a sus riquezas agrícolas y principalmente 
minerales. Estas justificaron la construcción de 
castillos y fortalezas –en Castro Marim, en Alcou-
tim y en Mértola-, que protegieron a los pobladores 
y las riquezas de imperios y de los pueblos.
A lo largo de los siglos, se construyeron en esta 
región también innumerables inmuebles civiles 
consagrados a las más diversas funciones. Funcio-
nes de trabajo y comerciales, políticas, jurídicas y 
religiosas, en su gran mayoría, claro, dedicadas a 
vivienda de la población. De toda esta trayectoria 
histórica existen vestigios, algunos apenas arqueo-
lógicos, otros pertenecientes también a los innu-
merables conjuntos pintorescos y patrimoniales 
que la región les regala, con excelencia, a aque-
llos que le dispensan algo de su tiempo de ocio. 
La narrativa histórica y patrimonial es también 
enriquecida por la existencia de una red de núcleos 
museológicos cuya suma es el retrato cultural del 
Bajo Guadiana.



O SAL 
O sal do Guadiana é do mar, todos o sabemos. São as águas do oceano que entram rio adentro nas cheias das marés, 
e que vêm colonizar os terrenos das margens do estuário. Abertos os canais, inundam-se as salinas, grandes a maior 
parte, pequenas outras, e espera-se depois, com paciência, que o calor do sol separe o meio líquido dos brancos 
cristais. Sempre assim foi. Era simples, copiava-se o que a natureza demonstrava nas pequenas bolsas de mar que 
ficavam isoladas em terra firme.
O valor do sal, hoje, é acrescentado. O produto meramente extraído, que durante séculos foi um dos principais co-
mércios das nossas naus – e cujo valor conserveiro permitiu a gesta marítima lusitana –, deu lugar a uma multiplici-
dade de opções. O único recurso do Baixo Guadiana que pode dar resposta a uma encomenda na escala das toneladas 
passou a ser produzido também em doses gourmet, com misturas de ervas e marketing sofisticado. A «flor de sal» 
- os primeiros cristais que se formam, em delicada película, na superfície do espelho de água – atingiu a excelência, 
com clientes devotos entre os mestres da alta cozinha.
O sal, cuja indústria extractiva atravessava uma grande crise, renasceu dessa nova roupagem, de novos cuidados na 
sua obtenção – que envolveu a investigação científica e a melhoria tecnológica -, da diversificação do produto e do 
marketing contemporâneo que lhe foi associado. Com os financiamentos dos programas LEADER e PRODER, novas 
empresas surgiram e o «ouro branco» volta a ser capaz de sustentar salários como fizera no tempo das legiões
romanas que, por tantos séculos, governaram o Guadiana.

SALT

The Guadiana salt, we all know, belongs to the 
sea. Ocean waters flow in during high tide and 
colonize the estuary shore banks. Today, salt 
value is added, the only Guadiana resource that 
can fulfill a commercial order in the scale of tons. 
But salt trade evolved into gourmet products, 
with herbs mixtures and sophisticated marketing, 
the «salt flower» having, itself, devoted clients 
among cuisine chefs. 
This extractive industry – that went through a 
severe crisis – was reborn under new clothes, of 
new cares in its procedures – involving scien-
tific research and technological improvement -, 
on product diversification and in the associated 
present-days marketing. Funded by LEADER and 
PRODER, new companies have surged and the 
«white gold» is once more, as it was during the 
roman legions Guadiana’s region ruling, capable 
of providing «sal»aries.

LA SAL

La sal del Guadiana es del mar, todos lo sabemos. 
Son las aguas del océano que entran al río en las 
crecidas de las mareas, y que vienen a colonizar 
los terrenos de las márgenes del estuario. Pero 
el valor de la sal, hoy, es añadido, siendo el único 
recurso del Bajo Guadiana que puede dar res-
puesta a un pedido a escala de toneladas.  Pero 
también, pasó a ser producida en dosis gourmet, 
con mezclas de hierbas y marketing sofisticado, 
su “flor de sal” con clientes devotos en la alta 
cocina.
Esta industria extractiva, que sufrió una gran 
crisis, renació en este nuevo ropaje, de nuevos 
cuidados en su obtención –que incluyó la inves-
tigación científica y la mejora tecnológica- de 
la diversificación del producto y del marketing 
contemporáneo que le fue asociado. Con la fi-
nanciación de los programas LEADER y PRODER, 
nuevas empresas surgieron y el “oro blanco” 
vuelve a ser capaz de sostener «sal»arios como 
en el tiempo de las legiones romanas que, por 
tantos siglos, gobernaron el Guadiana.



O MEL 
A natureza tem a sua sabedoria… As plantas que crescem nos sítios mais ásperos são dotadas de particulares con-
dições para assegurarem a sobrevivência da espécie: as suas flores são atraentes, aromáticas, irresistíveis para os 
inúmeros insectos que se encarregam da polinização que as reproduz. Nos matagais que cobrem vastas áreas das 
cercanias do Baixo Guadiana, o rosmaninho e a esteva são as mais relevantes destas pertinazes arbustivas.
Habitats de excelência para as abelhas, essas extensas áreas de uma dada espécie permitem a produção de mel com 
origem «demarcada», como é o caso do mel de rosmaninho, a que sempre se dedicaram, como parte da sua eco-
nomia de subsistência, todos os povoadores dispersos desta vasta região, ao mesmo tempo alimento, conservante, 
remédio e artigo de revenda, nas feiras maiores ou nos negócios com os ocasionais almocreves.
Os apoios possíveis pelos financiamentos europeus para o desenvolvimento regional – no enquadramento do pro-
grama LEADER / PRODER – encontraram, em alguns produtores, boa recepção. A mudança de escala na produção 
permitia abordar mercados internacionais, em especial em países mais frios, onde a qualidade do mel de rosmani-
nho claramente sobressai. Investimentos em equipamentos modernos, escala industrial no processo - fundamental 
para tratar mínimos de mil colmeais -, testes continuados, elevada higiene e certificação foram etapas fundamentais 
a vencer, mas o sucesso desta produção está consolidado. E sobra ainda algum deste néctar para ser consumido na 
região e no país. Para nossa satisfação.

HONEY 

The brushwood that covers large areas of the 
Guadiana surroundings, where rosemary and 
cistus are abundant, is an excellence habitat for 
bees. These large extensions of a certain single 
vegetation allows «brand» honey production, as 
it happens with «rosemary honey», to which all 
of the region’s scattered settlers used to devote 
themselves, as part of their ancient subsistence 
economy.
Investment guidelines by Regional Development 
European Funds – within LEADER / PRODER 
program - have found good acceptance among 
some producers. Changing their production 
scale would allow them to face international 
markets, particularly in cold weather countries, 
where rosemary flavor quality clearly stands out. 
Modern equipment, industrial scale, continuous 
testing, high hygiene and certification were fun-
damental stages to win, but production success 
is actually consolidated. And there’s still some of 
this precious nectar left to be savored both in the 
region and the country. For our own pleasure.

LA MIEL 

Los matorrales que cubren largas áreas de las 
cercanias del bajo Guadiana, donde abundan el 
romero y la jarra, son hábitats de excelencia para 
las abejas. Estas extensas áreas de una determi-
nada especie permiten la producción de miel con 
denominación de origen, como es el caso de la 
miel de romero, a la que siempre se han dedicado, 
como parte de su economía de subsistencia, todos 
los pobladores dispersos de esta vasta región.
Los posibles apoyos por la financiación europea 
para el desarrollo regional – en el marco del 
programa LEADER / PRODER – encontraron, en 
algunos productores, buena recepción. El cambio 
de escala en la producción permitía abordar mer-
cados internacionales, especialmente en países 
más fríos, donde la calidad de la miel de romero 
sobresale claramente. Inversiones en equipa-
mientos modernos, escala industrial en el proce-
so, pruebas continuas, alta higiene y certificación 
fueron etapas esenciales que superar, pero el éxi-
to de esta producción está consolidado. Y además, 
sobra algo de este néctar para ser consumido en 
la región y en el país. Para nuestra satisfacción.



PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 
Os conhecimentos ancestrais sobre as virtudes e qualidades das plantas aromáticas e medicinais foi sempre um nú-
cleo fundamental  dos saberes tradicionais. Se as qualidades aromáticas eram, em muitos casos, evidentes, o mesmo 
não se passava com aquelas que se destinavam a preservar a boa saúde, e que foram, aliás, durante os muitos 
séculos de grande isolamento, a única forma de medicina de que estas populações das cercanias do Baixo Guadiana 
dispunham.
Resultado dessa preservação, que teve paralelo na salvaguarda ambiental da região, tem vindo a verificar-se, ao 
longo da última década, um cada vez maior interesse nestas espécies, acabando essa dedicação por conduzir ao 
desenvolvimento de negócios relacionados com a sua produção, tratamento e comercialização. Estas novas áreas de 
actividade seguem uma tendência, generalizada a nível europeu, para o retorno a modos de vida mais saudáveis e 
que tirem partido de recursos autóctones, em detrimento da sua importação ou produção artificial.
Nesta zona, e precisamente com apoios financeiros destinados ao desenvolvimento dos territórios despovoados 
do interior (LEADER / PRODER), existem hoje terrenos e produtores organizados (em alguns casos, esse cultivo é 
complementar a outras actividades agrícolas) para dar resposta às necessidades de comercialização, e foram já ins-
taladas destilarias para extracção de óleos essenciais, um produto de grande valor acrescentado que se destina às 
indústrias de perfumaria. No mesmo modelo de financiamento, têm igualmente sido desenvolvidas ações de forma-
ção e colóquios com grande participação de produtores regionais, nacionais e internacionais, o que dá sinais positivos 
para o futuro destes empreendimentos.

AROMATIC AND MEDICINAL 
PLANTS

Ancestral knowledge of aromatic and medicinal 
plants qualities and virtues was always one 
of cultural traditions pillars. 
Resulting from that preservation, and ac-
companied, in the region, by environmental 
conservation concerns, in the last decade a 
devotion as risen, and each time with greater 
interest, for these floral specimens, leading 
to the development of businesses concerning 
its production, treatment and trade. 
In this area, and using the financial assis-
tance of LEADER / PRODER funds for im-
provement in depopulated territories, there 
are actually lands and producers organized 
to respond to the trade needs, while essential 
oils extraction distilleries were installed, 
once these are high added value products in 
perfumery industries. Specialized learning as 
well as interconnectivity between local, na-
tional and international producers was also 
financed, all of them representing positive 
signs for these investments future.

PLANTAS AROMÁTICAS
Y MEDICINALES

El conocimiento ancestral sobre las virtudes y cua-
lidades de las plantas aromáticas y medicinales fue 
siempre uno de los pilares principales de los saberes 
tradicionales.
Resultado de esta conservación, que está relacionada 
con la protección medioambiental de la región, tiende 
a plasmarse, a lo largo de la última década, en un 
interés cada vez mayor por estas especies, acabando 
esa dedicación por conducir al desarrollo de negocios 
relacionados con su producción, tratamiento y comer-
cialización. 
En esta zona, y precisamente con ayudas financieras 
destinadas al desarrollo de los territorios despoblados 
del interior  (LEADER / PRODER), existen hoy terrenos 
y productores organizados para dar respuesta a las 
necesidades de comercialización y fueron instaladas 
destilerías para la extracción de aceites esenciales, 
un producto de gran valor añadido que se destina a 
las industrias perfumeras. Fue también apoyada la 
formación y el contacto entre productores regionales, 
nacionales e internacionales, lo que da señales positi-
vas para el futuro de estas empresas.



PRODUTOS NATURAIS ESPONTÂNEOS   
Um dos aspectos mais relevantes, em termos de desenvolvimento territorial, e que constitui um pilar das activida-
des económicas existentes, prende-se com a valorização dos recursos locais, numa escala que os fez perder esse 
estatuto de exclusividade. As indústrias do lazer e do turismo – em particular nos modelos que valorizam a cultura e 
os aspectos etnográficos de cada área – apropriam-se de tantas facetas quantas aquelas que cada região consegue 
apresentar. Nada parece estar a mais. Em consequência, recursos que se destinavam, aqui, meramente a alimento 
das populações locais, constituindo ou complementando a sua dieta, tornam-se hoje motivos de captação de visi-
tantes, quando não mesmo, gradualmente, novas indústrias produtivas destinadas a fazê-los chegar aos mercados 
urbanos.
Estas duas facetas, de produção e promoção de produtos originalmente apenas espontâneos, geraram novos subpro-
dutos nas actividades agrícolas regionais. Os cogumelos, as túberas e os espargos despertam, nos nossos dias, 
a cobiça de gourmets e entusiastas. Os festivais gastronómicos especializam-se, e estes produtos espontâneos, 
há poucos anos meramente destinados a acompanhamento de outras iguarias, ou aos petiscos que antecediam os 
pratos principais, ganharam carta de alforria, emancipando-se, e sendo eles mesmos, agora, a razão para passeios e 
deslocações. 
Ciente desta importância económica – mas igualmente social, porque viabilizam pequenos negócios, e, portanto, fa-
vorecem a sustentabilidade demográfica – as entidades gestoras dos programas de fomento ao desenvolvimento do 
mundo rural, como é o caso da ATBG, têm vindo, com persistência, a apoiar, de diversas formas, a realização desses 
eventos. e a produção destinada aos mercados.

SPONTANEOUS NATURAL PRODUCTS 

Resources that were primordially destined for 
local population nourishment, being or adding 
to their diet, become today another reason to 
attract visitors, when not even, gradually, new 
production industries aiming to supply urban 
markets.
These two facets, production and promotion of 
originally merely spontaneous products, have 
generated new regional agricultural activities 
by-products. Mushrooms, tubers, wild aspara-
gus, they have awaken the greed of gourmets 
and other enthusiasts. Gastronomy festivals are 
now specialized, and these spontaneous products, 
once just garnishment for some delicacies, or 
appetizers before a meal, have stood out, and 
become, themselves, motive for excursions and 
promenades.  
Conscious of its economic importance, the rural 
world development funds management entities, 
such as ATBG, have been persistently support-
ing, by different means, the accomplishment of 
these events.

PRODUCTOS NATURALES ESPONTÁNEOS 

Recursos que se destinaban meramente para 
alimento de las poblaciones locales, constituyendo 
o complementando su dieta, se convierten hoy en 
motivos de captación de visitantes, e incluso gra-
dualmente en nuevas industrias productivas desti-
nadas a hacerlos llegar a los mercados urbanos.
Estas dos facetas, de producción y promoción de 
productos originalmente apenas espontáneos, 
generaron nuevos subproductos en las actividades 
agrícolas regionales. 
Las setas, las trufas y los espárragos despiertan, 
en nuestros días, la codicia de gourmets y entusias-
tas. Los festivales gastronómicos se especializan, y 
estos productos espontáneos, hace pocos años me-
ramente destinados al acompañamiento de otras 
delicias, o a las tapas que precedían los platos 
principales, ahora destacan, siendo ellos mismos 
las razones para paseos y viajes.
Conscientes de su importancia económica, las 
entidades gestoras de los programas de apoyo al 
desarrollo del mundo rural, como es el caso de la 
ATBG, han estado apoyando, con persistencia y de 
diversas formas, la realización de estos eventos.



CRIAÇÃO DE GADO

A criação de gado ovino e caprino tem registado, na região, uma grande expansão. A melhoria das capacidades de 
produção e conservação dos queijos e da carne tem servido como grande incentivo para esse aumento, aliado a uma 
imagem de marca de qualidade, e de uso de métodos naturais na sua criação e fabrico. Nestes aspectos técnicos têm 
sido concretizados, aliás, investimentos consideráveis em termos das instalações de produção e conservação, bem 
como na rede de transporte para os mercados exógenos.
Além do mais, políticas europeias de reabilitação da paisagem têm incentivado a reconstrução de espaços de mon-
tado (mais importantes na área norte do território do Baixo Guadiana), o que tem feito aumentar a criação autóctone 
e biológica do porco preto, a que a restauração local vai dando igualmente boa promoção. No mesmo território, de 
paisagem mais aberta, tem aumentado a produção de cabeças de gado bovino, da estirpe «mertolenga», cuja procura 
tem vindo a crescer sistematicamente, igualmente em virtude dessa imagem de qualidade e dos métodos naturais de 
alimentação que lhe estão associados. 
Além do contributo económico que traz à região, a actividade de criação de gado acrescenta ainda benefícios de ferti-
lidade e paisagísticos, servindo, estes últimos, para elevar a atractividade turística dos campos do Baixo Guadiana.

LIVESTOCK 

Sheep and goat livestock has been registering a 
large expansion in this region. Production and 
conservation capacities improvement, both for 
meat and cheese, fuelled this growth, side by side 
with quality image and the use of natural methods in 
their breading and manufacturing. In the asso-
ciated technology, considerable investments 
have been carried out, either in facilities or in the 
transports network for external markets supply.
In the same territory, at more wide open land-
scape areas, figures in cattle breading are also 
assisting to a strong rise, particularly the «mer-
tolenga», a local species whose market demand 
is systematically escalating, likewise accordingly 
with an image of quality and natural feeding 
methods associated with it.
Beside its economic contribution to the region, 
livestock activity adds, both, landscape and fer-
tilization benefits, serving, the latter, to increase 
the Low Guadiana touristic attractiveness.

CRÍA DE GANADO 

La cría de ganado ovino y caprino ha registrado, 
en la región, una gran expansión. La mejora de 
las capacidades de producción y conservación de 
los quesos y de la carne ha servido como gran 
incentivo para este aumento, relacionado con una 
imagen de marca de calidad, y de uso de méto-
dos naturales en su cría y elaboración. En estos 
aspectos técnicos, han sido realizados, además, 
inversiones considerables en terminos de insta-
laciones de producción y conservación.
En el mismo territorio, pero en paisaje más 
abierto, ha aumentado la producción de cabezas 
de ganado bovino, de la estirpe «mertolenga», 
cuya demanda ha estado creciendo sistemática-
mente, igualmente en virtud de esta imágen de 
calidad y de los métodos naturales de alimenta-
ción que están asociados con la misma.
Además de la contribución económica que trae a 
la región, la actividad de cría de ganado aumenta 
también los beneficios de fertilidad y paisajis-
ticos, sirviendo, estos últimos, para elevar el 
atractivo turístico de los campos del Bajo Gua-
diana.



PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES 
Diversa na sua geografia, do mar ao porto interior de Mértola, a região do Baixo Guadiana começa com um largo 
estuário, que nos seus primeiros braços e ligações penetra no barrocal algarvio, terra de aromáticos pomares cheios 
de luz e solos ricos que adoçam e robustecem figueiras, amendoeiras e alfarrobeiras, importantes produções e ex-
portações desta zona.
Subindo às aldeias da cordilheira algarvia, em muitas delas encontramos rebanhos de ágeis cabras, animais habitua-
dos às vertentes ásperas que moldam os seus caminhos. Importante base alimentar em tempos de maior isolamento, 
o queijo, que do seu leite sempre se produziu, é hoje fabricado para comercialização nas áreas urbanas circunvizi-
nhas. Igualmente de leite – mas de ovelha - se obtém o queijo «de Serpa», cuja produção tem muitas «rouparias» no 
concelho de Mértola, onde abundam rebanhos e pastagens, por ser aqui mais suave o ondulado do relevo. Em qual-
quer dos casos, os investimentos realizados na modernização destas instalações, dá a estas unidades de fabrico um 
aspeto muito diverso da tradição, mesmo se preservada a forma em muito do instrumental utilizado e mantido o uso 
- essencial – do soro de cardo, que é a marca distintiva no paladar desta iguaria.
Do porco preto, outra produção em expansão, resultou um relevante incremento das salchicharias e sistemas mo-
dernos de cura de presunto que são outro dos grandes potenciais para o desenvolvimento económico da região.

AGRO FOOD PRODUCTS 

Very diverse in its geography, Low Guadiana region 
starts by a large estuary which, in its ramifica-
tions, stretches within the Algarve «barrocal» (clay 
slopes). Land of scented orchards filled with light, 
in its rich soils fig, almond and carob trees grow 
rugged and their fruits are sweetened, representing 
one of the area’s most relevant productions and exports. 
Climbing up to the Algarve ridge villages we find, 
in many of them, herds of agile goats, and, moving 
further north, vast flocks of sheep. Relevant base 
food in times where isolation was considerable, 
cheese is nowadays produced to be sold. The in-
vestments that were carried out to modernize pro-
duction facilities gave these modern spaces a quite 
different look from traditional, even if the essential 
thistle serum use – to provide this delicacy particu-
lar flavor – has been preserved.
Resulting from black pigs breeding, another rising 
local cattle species, sausages manufacturing had a 
relevant increase and investments on modern ham 
curing chambers were made, all of these with huge 
potential to help the region’s economic growth.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

Diversa en su geografía, la región del Bajo Guadia-
na comienza con un largo estuario cuyos prime-
ros brazos y conexiones penetran en el barrocal 
algarbeño, tierra de frutales aromáticos llenos 
de luz y suelos ricos que endulzan y robustecen 
higueras, almendros, algarrobos, importantes 
producciones y exportaciones de esta zona.
Subiendo a las aldeas de la cordillera algarbe-
ña, en muchas encontramos rebaños de ágiles 
cabras, y más al norte, vastos rebaños de ovejas. 
Importante base alimentaria en tiempos de mayor 
aislamiento, el queso hoy es elaborado para su 
comercialización. Las inversiones realizadas en la 
modernización de estas instalaciones dan a estas 
unidades de fabricación un aspecto muy diferen-
te al tradicional, aún si está preservado el uso 
–esencial- del suero del cardo que es la marca 
distintiva en el paladar de esta delicia.
Del cerdo negro, otra producción en expansión, 
resultó un relevante incremento de las salchiche-
rías y de sistemas modernos de curado de jamón 
que son otros dos grandes potenciales para el 
desarrollo económico de la región.



A CAÇA 

HUNTING

The hills and valleys thorn by the Guadiana wa-
ters in this final segment couldn’t be wilder. In its 
vegetation beds large numbers of wild animals 
seek shelter, a part of them, historically, with 
regular presence at the table of those inhabitants 
that shared with them these lands of hard living.
Partridge is Low Guadiana grounds queen, with 
strong presence in Mértola’s council south area. 
But from there on, to the vicinities of Castro 
Marim, hares and rabbits fulfill a small game 
abundant scenario, to be completed by boars 
and deer, representing the available large game 
specimens, requiring hunting parties and more 
controlled hunt events. 
Hunting sports grew in the same length as the 
country’s economy and hunters multiplied in the 
same proportion of the region’s depopulation. 
Hunting is not only the vanity of good aim or 
skilled dogs. Maybe its most appealing aspect 
is fraternizing with fellow hunters. Actually, the 
activity gathers residents, regional diaspora mi-
grants and all those that travel to these hills and 
valeys just for the sake of their common passion.

LA CACERÍA

Las colinas y valles que rasgan las águas del 
Guadiana en este último tramo no podían ser más 
agrestes. En su cubierta vegetal, se abrigan, en 
alto número, animales salvajes, de los cuales una 
fracción siempre, historicamente, formaba parte 
de la dieta de las poblaciones que compartían con 
los animales estas tierras de vida ardua. 
La perdiz es la reina del Bajo Guadiana, cuya 
área más dotada es la parte sur del municipio de 
Mértola. Pero hasta las proximidades de Castro 
Marim, liebres y conejos completan un escenario 
abundante de caza menor, en la que se juntan ja-
balíes y ciervos, estos de caza mayor, que supone 
una práctica más controlada.
La actividad cinegética creció al mismo ritmo que 
el progreso económico del país. Se multiplicaron 
los cazadores a la vez que se despobló de gente 
el territorio. Pero la cacería no es sólo puntería 
y calidad de la caza. Tal vez sea la convivencia 
su factor de mayor atracción. Actualmente une a 
residentes, migrantes de diáspora regional y visi-
tantes que se desplazan hasta aquí simplemente 
por el gusto de su pasión común.

As colinas e vales que as águas do Guadiana rasgam neste último troço não podiam ser mais agrestes. O terreno pe-
dregoso, apenas pequenas bolsas de terra de um palmo que a chuva foi juntando nas pregas das centenas de colinas, 
que préstimo havia de ter, tanto é o mato silvestre que o recobre? Mas, afinal, é nesse coberto vegetal que se abri-
gam, às centenas, animais bravios, dos quais uma parcela foi sempre, historicamente, parte da dieta das populações 
que com eles partilhavam essas terras de vida árdua.
Assim, era de esperar que a actividade cinegética, inserida num enquadramento hoje mais turístico do que social 
ou comunitário (se bem que estes persistam), viesse a crescer na mesma razão do progresso económico do país. 
Multiplicaram-se os caçadores na mesma razão que se despovoou, de gente, o território. Mas a caça é motivo para 
intensas romarias – muitas delas semanais – que juntam os ainda residentes aos migrantes da diáspora regional que 
os levou aos grandes centros urbanos, e todos estes aos visitantes que aqui se deslocam meramente pelo gosto da 
sua paixão.
A perdiz é a rainha do Baixo Guadiana, cuja área mais dotada é a parcela sul do concelho de Mértola. Mas daí até às 
proximidades de Castro Marim, lebres e coelhos completam um cenário abundante de caça menor, a que se juntam 
javalis e veados, estes de caça maior, já a pedir montarias e uma prática mais controlada. Mas a caça não é apenas 
o atirar, e o garbo da pontaria e da qualidade dos cães. Talvez seja até mais o convívio, a satisfação de um esforço 
partilhado, e a jovialidade das inevitáveis disputas de saber a quem calhou um «chibato»!



A PESCA 
Não se pode esperar que um rio, qualquer que seja, não tenha as suas águas sulcadas por embarcações cujos tripu-
lantes nelas buscam sustento. Arte milenar, a pesca foi uma das actividades principais das populações ribeirinhas do 
Baixo Guadiana, e chegou a figurar em descrições de viagens régias, pela dimensão e qualidade dos espécimes que, 
no seu curso, se podiam capturar.
Sendo também, então, a principal via de acesso do mar ao interior do Baixo Alentejo, o rio parecia servir mais o 
comércio de tudo, e o transporte de pessoas e bens (com destaque para as muitas toneladas de minério que a época 
romana e a revolução industrial oitocentista por ele fizeram passar), do que para a obtenção de alimentos. Curiosa-
mente, todas as outras desapareceram, e, embora atravessando um período de quase extinção, com reduzido
número de pescadores profissionais no activo, a pesca tradicional foi aquela que atingiu os dias presentes.
O crescimento do turismo – com grande incidência na fruição paisagística, mas igualmente com motivações estimu-
ladas pela qualidade da gastronomia regional – pode ser, se encarado numa perspectiva de integração e salvaguarda 
das tradições culturais da região, a possibilidade de sobrevivência para este ofício e os seus dedicados artesãos. A 
promoção das infraestruturas turísticas, quer na hotelaria, quer na restauração, e o apoio a projectos de lazer e de 
passeios no rio, podem constituir a oportunidade para estimular a sua preservação e garantir que este não seja, no 
futuro, um rio sem pescadores.

FISHING 

Millennial craft, fishing was one the Low Guadi-
ana riverain population main activities, mostly 
due to the dimension and quality of the speci-
mens that could be caught in its waters.
Although crossing a period of almost extinction, 
with very low number of active professional fish-
erman, traditional fishing as managed to reach 
present days.
Tourism growth – with a particular focus on 
landscape fruition, but also motivated by regional 
gastronomy richness – can be, if perceived from 
a cultural traditions integration and safeguard 
point of view, the chance for survival to this craft 
and to its passionate followers. The incentive on 
more tourism infrastructures – lodging and food 
facilities – and on leisure and river promenades 
projects can turn out to be the opportunity to 
preserve this craft, assuring that, in the future, 
the Guadiana will not become a river of any fish-
erman.

LA PESCA 

Arte milenario, la pesca fue una de las activi-
dades principales de las poblaciones ribereñas 
del Bajo Guadiana, por la dimensión y calidad 
de los especimenes que, en su curso, se podían 
capturar. 
Aunque atravesando un período de casi extinción, 
con un reducido número de pescadores profe-
sionales activos, la pesca tradicional consiguió 
llegar hasta los días presentes.
El crecimiento del turismo – con gran inciden-
cia de disfrute paisajistico, pero igualmente 
con motivaciones estimuladas por la calidad de 
la gastronomía regional –puede ser, vista en 
la perspectiva de integración y salvaguarda de 
las tradiciones culturales de la región, la opor-
tunidad de supervivencia de este oficio y los 
artesanos dedicados a ella. La promoción de las 
infraestructuras turísticas, tanto en la hostelería, 
como en la restauración, y el apoyo a proyectos 
de ocio y de paseos por el río, pueden constituir 
la oportunidad para estimular su preservación 
y garantizar que en el futuro no sea un río sin 
pescadores.



TURISMO DE NATUREZA 

Quem pode garantir que tantos daqueles que cursaram as águas do Guadiana, ou percorreram os territórios que se 
estendem a partir das suas margens, não se detiveram, por uns minutos que fosse, na contemplação de alguns dos 
seus recantos de beleza agreste, ou na admiração de um ponto de vista que, de repente, abre ainda, diante de nós, 
horizontes surpreendentes?
Mesmo que esses viajantes antigos não fossem verdadeiros turistas, aos que hoje lhes sucedem, não parecerá estra-
nho considerarem-se seus herdeiros. Mesmo com todas as alterações que, em certas zonas, a vida contemporânea 
introduziu, ainda é possível, no Baixo Guadiana, sentir-se a satisfação de conhecer de perto um espaço natural em 
grande parte preservado, ou não estivesse a região quase integralmente contida em 3 áreas de paisagem protegida 
– o Parque Natural do Vale do Guadiana, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de S.to António e o 
Parque Natural da Ria Formosa.
As suas zonas húmidas são mundialmente famosas no que respeita à observação de aves. Mas o seu renome – como 
território de grande qualidade para a prática do btt, do tt, de passeios pedestres e fluviais, na canoagem ou noutras 
formas de ecoturismo – tem vindo a crescer e a consolidar-se, e é essa a razão substantiva que tem conduzido a um 
apoio cada vez maior na criação de serviços e infraestruturas de suporte à sua realização, o que igualmente fomenta 
o emprego e a economia locais. A natureza é o alicerce do futuro no Baixo Guadiana.

NATURE TOURISM 

Even with all the changes that contemporary life 
has introduced in some areas, it is still possi-
ble, in the Low Guadiana, to fell the satisfaction 
of close contact with largely preserved natural 
spaces, if not by other reason than the fact that 
this territory is almost fully included in 3 pro-
tected landscape areas – the Guadiana Valley 
Natural Park, the Castro Marim and Vila Real of 
Santo António Salt March Natural Reserve and 
the Ria Formosa Natural Park.
The marsh area is worldwide famous concerning 
birdwatching. But, in general, its reputation as 
a high quality territory for vtt, tt, pedestrianism, 
fluvial and other ecotourism leisure activities has 
been consistently growing. Consequently, the 
financial support to projects involving buildings 
and services related with this sector is also 
rising, helping local economy and jobs growth. 
Nature is the foundation of the Low Guadiana 
future.

TURISMO DE NATURALEZA 

Incluso con todas las alteraciones que, en ciertas 
zonas, introdujo la vida contemporánea, todavía 
es posible, en el Bajo Guadiana, sentir la satis-
facción de conocer de cerca un espacio natural 
en gran parte conservado casi integralmente, 
limitado en 3 áreas de paisaje protegido – el Par-
que Natural del Valle del Guadiana, la Reserva 
Natural de la Marisma de Castro Marim y Vila 
Real de Santo Antonio, y el Parque Natural de Ria 
Formosa.
Sus zonas húmedas son mundialmente famosas 
con respecto a la observación de aves. Pero su 
renombre –como territorio de gran calidad para 
la práctica del btt, del tt, de paseos  pedestres y 
fluviales, del piraguïsmo o otras formas de eco-
turismo– ha estado creciendo y consolidandose, y 
esta es la razón sustantiva que ha conducido a un 
apoyo cada vez mayor en la creación de servicios 
e infraestruturas de soporte para su realización, 
lo que igualmente fomenta el empleo y la econo-
mía local. La naturaleza es la base del futuro en 
el bajo Guadiana.



TURISMO EM ESPAÇO RURAL 
Nas zonas rurais, o êxodo começou pelos anos 60, e foi-se acentuando até ao virar do milénio. Mais próximo da costa, 
a exclusividade do modelo «sol e praia» teve impactos em todas actividades, em especial nas de produção agrícola, 
mesmo que os terrenos e construções não estivessem muito distantes da duna marítima. Mas a consciência dos 
riscos para a saúde que o sol da praia pode acarretar e um outro modo de viver, em busca de maior diversidade nos 
tempos de lazer, deram a esses locais e habitações uma segunda oportunidade de vida.
De Mértola a Tavira, a reabilitação de montes, casas, hortas e quintas fez despontar – e hoje ter escala – uma rede de 
infraestruturas turísticas em espaço rural que se afirma cada vez mais, no panorama do turismo nacional e regional, 
como uma das marcas qualitativas do nosso desenvolvimento. Dispersas ao longo de todo o Baixo Guadiana, servem 
de catalisadores para uma gestão integrada do território, contribuindo para a valorização da paisagem, dos produtos 
e gastronomia regionais, e para a permanência de alguma população que deles, e dos visitantes, se ocupam.
Os programas LEADER e PRODER foram, e têm sido, alavancas fundamentais no quadro desta estratégia, ao viabi-
lizarem, com forte apoio financeiro, muitas destas reabilitações. A qualidade existente - que tem contribuído para o 
aumento continuado da procura turística – espelha esse incentivo, e demonstra a eficácia de um apoio de proximida-
de. Alargar o número de espaços TER, e incentivar a sua promoção, são os passos que é preciso agora dar.

RURAL TOURISM

From Tavira to Mértola, a network of rural 
tourism infrastructures has sprung, through 
the rehabilitation of «montes» (traditional farm 
housing), village houses, green orchards and 
farms. A certain scale already attained, they 
position themselves, more and more, in the 
regional and national tourism scenario as one of 
our quality brands. Scattered all over the Low 
Guadiana territory, they serve as regional inte-
grated management catalysts, contributing for 
the regions’ landscape, products and gastronomy 
valorization, as well as to some population stability, 
either for products or visitors services care. 
LEADER and PRODER fund programs were, and 
remain, fundamental levers within the present 
strategy context, by allowing, through a strong 
financial support, many of those buildings reha-
bilitation. The quality of those renewed facilities 
– that have largely contributed to an increasing 
touristic demand – reflects the incentives, and 
the efficiency of proximity technical assistance. 
Widen those spaces number, and boost its pro-
motion, are the needed next steps.

TURISMO EN ESPACIO RURAL

Desde Tavira hasta Mértola, la rehabilitación de 
montes, casa, huertas y estancias hizo aparecer– 
y hoy a gran escala- una red de infraestucturas 
turísticas en el espacio rural que se afirman cada 
vez más en el panorama del turismo nacional y 
regional como una de las marcas cualitativas de 
nuestro desarrollo. Dispersas a lo largo de todo 
el bajo Guadiana, sirven de catalizadores para 
una gestión integrada del territorio, contribuyen-
do a la valorización del paisaje, de los productos y 
la gastronomía locales, y para la permanencia de 
alguna población que se ocupa de ellos y de sus 
visitantes.
Los programas LEADER y PRODER han sido 
palancas fundamentales en el marco de esta 
estrategia, dentro de la cual se llevaron a cabo, 
con fuerte apoyo financiero, muchas de estas re-
habilitaciones. La calidad existente – que ha con-
tribuido para el aumento continuo de la demada 
turística - refleja este incentivo, y demuestra la 
eficacia de un apoyo de proximidad. Aumentar el 
número de espacios TER, y fomentar su promo-
ción, son los pasos que es necesario dar ahora.



RESTAURAÇÃO
Se navegar entre as inebriantes margens do Baixo Guadiana, de Mértola a Vila Real, ou mesmo (para os mais afor-
tunados que possuam barcos adequados) até à formosa ria diante de Tavira, vale pela beleza das paisagens que se 
podem contemplar, o requinte gastronómico de que tal percurso se pode revestir ultrapassa as expectativas dos 
outros sentidos. O aspecto, aroma e sabores de que podemos disfrutar justificam que o passeio de poucas horas se 
prolongue por dias, para nada deixarmos de parte, e saborearmos todas essas especialidades multiplicando os pon-
tos de escala.
Nas cercanias das planuras que atravessam, até aqui, o Baixo Alentejo, as varas de porcos pretos e os rebanhos de 
ovelhas são a base de inúmeros pratos, onde o pão é acompanhamento fundamental nos muitos ensopados e estufa-
dos a degustar. Nas serranias algarvias, as alvas merinas são trocadas nos tachos e fornos, pelos mais trepadores 
cabritos, espécie melhor adaptada ao cada vez mais acidentado relevo. A unir receitas, o peixe do Guadiana, que ao 
longo de todo o seu curso pode ser pescado e provado em sopas a que as ervas aromáticas, recolhidas nas margens 
e encostas, dão – tal como nos pratos de carne – condimento único e inesquecível. No litoral, as travessas já serão, 
por sua vez, repletas de frescos mariscos, completando, com um travo de mar, os aromas de poejos e hortelãs das 
ementas do rio.
A restauração tem sido uma área com consideráveis apoios dos fundos comunitários, e é um dos que maior potencial 
tem ainda, já que o turismo cultural e de natureza não aparentam senão indícios de continuado crescimento. Susten-
tado na preservação da qualidade e com um cada vez maior requinte, este sector pode ser relevante para o desenvol-
vimento económico regional.

FOOD SERVICES

If, due to the beautiful landscape one can contem-
plate, to navigate along the Low Guadiana intoxi-
cating margins, from Mértola to Vila Real, or even 
(for those fortunate to have suitable boats) until 
the enchanting river estuary facing Tavira, pays 
back, the gastronomical refinement that those 
routes can achieve will surely surpass the ex-
pectations of the other human senses. The looks, 
scents and flavors one can enjoy are justification 
enough that a few hours journey extends itself for 
days, requiring more travel scales, so nothing is 
set aside, none of those delicacies left untasted.  
Food services, mainly restaurants, have been one 
of the more strongly European funds supported 
sectors, and is one that still has a large growth 
potential, once local cultural and nature tourism 
segments don’t show but continuously growing 
tendencies. Standing on quality preservation, and 
in bigger refinement, this sector can truly become 
relevant to the regional economic development.

RESTAURACIÓN

Navegar entre las embriagadoras márgenes del 
bajo Guadiana, desde Mértola hasta Vila Real, o 
incluso (para los más afortunados que poseen 
barcos adecuados) hasta la hermosa ría antes 
de Tavira, merece la pena por la belleza de los 
paisajes que se pueden contemplar. Más el refi-
namiento gastronómico que este recurso supone 
y que sobrepasa las expectativas de los otros 
sentidos. El aspecto, el aroma y los sabores de 
los que podemos disfrutar justifican que el paseo 
de pocas horas se prolongue por días y así, para 
no dejar nada aparte y no quedarse sin  saborear 
todas estas especialides, y multiplicar los puntos 
de escala.
La restauración ha sido un sector con conside-
rables apoyos de los fondos comunitarios, y es 
uno de los que tienen el mayor potencial todavía, 
puesto que el turismo cultural y de naturaleza 
no parecen dar señales de continuo crecimiento. 
Sostenido en la preservación de la calidad y con 
un reconocimiento cada vez mayor, este sector 
puede ser relevante para el desarrollo económico 
regional.



ARTESANATO
Muitos dos artefatos a que hoje damos o nome de «artesanato», usando o termo mais numa acepção turística do que 
efectivamente cultural, não são senão os artefatos que as comunidades produziam, utilizando os recursos da sua 
zona, com a dupla finalidade de deles se servirem ou de os trocarem, nos mercados e feiras que ocorriam ao longo 
do ano, por outros artigos dos quais tinham necessidade. Barro, lã e linho, esparto e juta, são muitas as matérias-
primas locais que se moldam nas mãos sábias dos artesãos.
Foi apenas depois de se ter generalizado o acesso fácil a materiais industriais e sintéticos que estas produções se 
remeteram exclusivamente ao campo cultural, valorizadas por representarem a preservação de gestos, técnicas e 
funcionalidades que foram fundamentais durante séculos. Passaram, por isso, a ter um valor acrescentado que tem 
vindo a viabilizar a sua produção, escoadas como objectos complementares à fruição turística do Baixo Guadiana.
Integrados igualmente nas linhas de apoio da estratégia LEADER e seus sucessores, os artesãos puderam assim 
beneficiar de apoios para aquisição e melhoria de espaços oficinais, para actividades de formação, para dinamizar 
estratégias de marketing e de colocação de produtos, para participação em feiras e exposições. Sem dúvida, estes 
objectos, muitos deles acrescentados de criatividade contemporânea, têm também um papel de relevo a desem-
penhar nas micro-economias locais.

HANDICRAFT

Many of the artifacts that we nowadays call 
«handicraft» are no other but objects produced 
by the communities, using local resources, with 
the double purpose of using or trade them, at 
the markets and fairs that occurred along the 
year, by other items that they would have need 
of. Clay, wool and linen, esparto and jute, are 
some of the local prime materials to be molded 
in the learned hands of the craftsman.
These objects have, today, an added value, that 
has helped preserving its production, integrated 
as complementary items in the Low Guadiana 
touristic enjoyments.
Similarly included in the LEADER and its succes-
sors funding policies, handcrafters were able to 
beneficiate financial support for workshops ac-
quisition or remodeling, for vocational training, to 
set marketing strategies and products placement, 
to participate in fairs and exhibits. Undoubtedly, 
these objects, many of them with a surplus of 
modern creativity, also have a role to perform in 
the local micro-economies.

ARTESANÍA

Muchos de los artefactos a los que hoy damos el 
nombre de «artesania» no son otra cosa que obje-
tos que las comunidades producían, utilizando los 
recursos de su zona, con la doble finalidad de utili-
zarlos o intercambiarlos, en los mercados y ferias 
que ocurrían a lo largo del año, por otros artículos 
que necesitaban. Arcilla, lana y lino, esparto y yute, 
son muchas las materias primas locales que se 
moldean en las manos sabias de los artesanos.
Estos objetos tienen un valor añadido que hace 
posible su producción, comercializados como pro-
dutos complementarios para el disfrute turístico 
del bajo Guadiana.
Integrados igualmente en las lineas de ayuda de la 
estrategia LEADER y sus sucesores, los artesanos 
así se pudieron beneficiar de ayudas para adquirir 
y mejorar espacios oficiales, para actividades de 
formación, para dinamizar estrategias de marke-
ting y de colocación de productos, para participar 
en ferias y exposiciones. Sin duda, estos objetos, 
en muchos de los cuales se expresa la creatividad 
contemporánea, tienen un papel fundamental que 
jugar en las micro-economías locales.



UM TERRITÓRIO A (RE)DESCOBRIR 

Noutras eras, a aparência agreste e despojada das 
encostas ribeirinhas e dos campos mais próximos 
não deixava perceber, no imediato, a riqueza que 
nelas se escondia. Também nos nossos dias, muitos 
dos múltiplos tesouros que aí existem não podem ser 
apreciados sem o esforço da sua (re)descoberta.
Esforço e persistência são também necessários 
para consolidar o trabalho em rede que tem vindo 
a ser dinamizado pelas instituições locais, incenti-
vando a sinergia entre os diversos intervenientes, 
sejam eles investidores ou não, e com o apoio 
activo das populações locais, num contexto em que 
o tecido económico é ainda frágil.
É no seu conjunto, na diversidade que oferece aos 
que o visitam, que o Baixo Guadiana afirma o seu 
valor, proporcionando uma experiência única de 
conhecer um território em que riquezas do passa-
do podem ser vividas no presente.
A Associação Terras do Baixo Guadiana continuará, 
com todo o empenho, e em colaboração com os 
seus parceiros, a concentrar esforços nesse cami-
nho de sustentabilidade regional que nos parece 
fundamental, quer numa perspectiva económica, 
quer cultural, dinamizando um processo que, acre-
ditamos, dará também uma resposta positiva às 
expectativas das populações residentes relativa-
mente ao futuro deste território.

A TERRITORY TO BE (RE)DISCOVERED

In ancient times, the rough and stripped riverain slopes and 
neighboring fields did not immediately give notice of the wealth 
hidden in and beneath them. But also today, a large number of 
the many existing treasures will not be appreciated without the 
effort of (re)discovery. 
Effort and persistence are also required to consolidate the net-
working promoted by local institutions, boosting synergy among 
the different participants, investors or not, and with local popu-
lation support, within a still quite fragile economic context.
It is by the ensemble, and the diversity offered to those who visit 
the region, that the Low Guadiana claims its value, providing 
the unique experience of knowing a territory that allows past 
richness to be experienced in the present.
The Low Guadiana Lands Association will continue, in total 
commitment, and in cooperation with its partners, to focus 
our efforts on the fundamental path, to our belief, of regional 
sustainability, both in an economic and cultural perspective, 
pushing forward a process that can give a positive answer to 
the residing population expectations in terms of this territory 
future.  

UN TERRITORIO A (RE)DESCUBRIR

En otras épocas, la apariencia agreste y despojada de las 
pendientes de los ríos y de los campos más próximos no dejaba 
percibir, en lo inmediato, la riqueza que se escondía en ellas. 
También en nuestros días, muchos de los múltiples tesoros que 
existen ahí no pueden ser apreciados sin el esfuerzo de su (re)
descubrimiento.
Esfuerzo y persistencia son también necesarios para conso-
lidar el trabajo en red que se ha estado dinamizando por las 
instituciones locales, fomentando la sinergia entre los diversos 
agentes, sean ellos inversores o no, y con el apoyo activo de las 
poblaciones locales, en un contexto en que el tejido económico 
es todavía frágil.
Es en su conjunto, en la diversidad que ofrece a los que lo 
visitan, que el Bajo Guadiana afirma su valor, proporcionando 
una experiencia única de conocer un territorio en el que las 
riquezas del pasado pueden ser vividas en el presente.
La Asociación Tierras del Bajo Guadiana continuará, con todo 
el compromiso, y en colaboración con su socios, concentrando 
esfuerzos en este camino de sostenibilidad regional que nos 
parece fundamental, tanto en una perspectiva económica, como 
cultural, fomentando un proceso que, creemos, dará también 
una respuesta positiva a las expectativas de las poblaciones 
residentes respecto al futuro de este territorio.
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