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Via Algarviana is a pedestrian long distance path (300km), classified as a 
Great Route (GR13). It starts in Alcoutim, by the Guadiana River, and ends 
at the Cape of S.Vicente, in Vila do Bispo, going through the moutains of 
“Serra do Caldeirão” and “Serra de Monchique”. It is implanted, mostly, on 
forest ground, with interesting natural values, and passes by several small 
rural villages.
The route definition was based on some criteria that help explain the current 
configuration.  First, there was a need to select public roads, to avoid potential 
complications in the future with owners.  Moreover, the paths should not be 
in pavement or tar, except in villages where this is impossible. Finally, the 
trail should go along supporting points for lodging and restaurants, usually 
in villages in order to make the path feasible. With all this, there was also 
the obvious need to select the most interesting landscape trails, with points 
of interest along the journey, both environmental and cultural.  All this led 
to changes in the original outline of the path, going from 240km to 300km 
which is currently the path distance.  
The 14 sections that make up the Via Algarviana are not meant to be 
“staunched”.  There is, in some cases, the possibility to add two or divide 
one sector into two. All this depends on the willingness of the walker, his/
her fitness condition and, of course, the availability of accommodation.  
This adjustment can influence in the end the total duration of the walk.  
It is very likely that in the medium term, new accommodation facilities will 
make easy the redefinition of these sections.  This is, however, a job that will 
take time, and we hope to develop the best way possible.

Via algarViana �

introdução IntroductIon  

� Via algarViana

A Via Algarviana é um percurso pedestre de longa distância (300km), 
classificado como Grande Rota (GR13). Inicia-se em Alcoutim, junto ao 
Guadiana, e termina no Cabo de S. Vicente, em Vila do Bispo, passando 
pelas serras do Caldeirão e de Monchique. Desenvolve-se, sobretudo, em 
zonas florestais e atravessa várias aldeias, onde ainda persistem muitas 
tradições do mundo rural.
A definição do itinerário teve por base vários critérios que ajudam a explicar 
o porquê da actual configuração. Houve necessidade, por um lado, de 
seleccionar caminhos públicos ou de uso público, o menos pavimentados 
possível, de forma a evitar vedações e outros obstáculos artificiais.  Por outro 
lado, o trilho deveria passar junto de apoios para alojamento e restauração, 
normalmente em aldeias, de forma a tornar este itinerário praticável. Por 
fim, houve necessidade de seleccionar os caminhos paisagisticamente 
mais apelativos, com pontos de interesse ao longo da viagem, tanto a nível 
ambiental como cultural. Tudo isto levou a mudanças no traçado inicial, 
passando de 240km para os 300km que tem actualmente o percurso. 
Os 14 sectores que compõem a Via Algarviana não pretendem ser 
“estanques”. Existe a possibilidade de, nalguns casos, juntar dois ou de 
dividir um sector em dois. Tudo isto depende da vontade do caminhante, 
sua preparação física e, claro, da existência ou não de alojamentos. Esse 
ajuste pode influenciar, no final, a duração global da viagem. 
É muito provável que, a médio prazo, o aparecimento de novos alojamentos 
venha agilizar a redefinição dos actuais sectores. Esse é, contudo, um 
trabalho que levará o seu tempo, mas que faz parte da evolução natural 
deste projecto. 



balurcos

cabo de 
s. vicente

alcoutim

barão de 
são joão

nave do barão
querença

parizes

casas baixas

feiteira

pincho benafim

romarias

vale fuzeiros

sarnadascaldas de 
monchique

budens

raposeira

sagres

odeleite
corte velha

afonso vicente

cortes 
pereiras

ferrarias

Via algarViana �

mapa do percurso 
VIa algarVIana´s Map

a cb d e

pag. 09  SECTOR   1  Alcoutim - Balurcos 24,20 km  
pag. 1�  SECTOR   2  Balurcos - Furnazinhas 14,30 km  
pag. �1  SECTOR   3  Furnazinhas - Vaqueiros 20,30 km  
pag. �7  SECTOR   4  Vaqueiros - Cachopo 14,88 km
pag. ��  SECTOR   5  Cachopo - Barranco do Velho 29,10 km
pag. �9  SECTOR   6  Barranco do Velho - Salir 14,90 km
pag. 4�  SECTOR   7  Salir - Alte 16,20 km
pag. �1  SECTOR   8  Alte - Messines 19,30 km
pag. �7  SECTOR   9  Messines - Silves 27,60 km
pag. 6�  SECTOR 10  Silves - Monchique 28,20 km
pag. 69  SECTOR 11  Monchique - Marmelete 14,70 km
pag. 7�  SECTOR 12  Marmelete - Bensafrim 30,00 km
pag. 81  SECTOR 13  Bensafrim - Vila do Bispo 30,19 km
pag. 87  SECTOR 14  Vila do Bispo - Sagres 17,65 km
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litoral sul

costa
vicentina

rio guadiana

serra do caldeirão

barrocal

serra de monchique

Ligação pedestre a Aljezur; 
Connection path to Aljezur village;

Sedes de Munícipio; 
Municipalities main cities;      

Locais onde começam ou terminam sectores da Via Algarviana; 
Starting and ending villages for each Via Algarviana’s sector;

Locais onde existem apoios aos caminhantes (alojamento e/ou restauração). 
Places where walkers can also find accomodation or restaurants.Sítio Costa Sudoeste          Sítio Monchique         Sítio Caldeirão         Sítio Guadiana          Sítio Barrocal         Sítio Aráde

Via Algarviana Rede Natura 2000



sinalização sIgnallIng

A Via Algarviana encontra-se sinalizada no terreno com um conjunto de 
equipamentos que incluem postes e setas de direcção, setas informativas e 
painéis de interpretação. Além destes materiais, foram colocadas inúmeras 
pinturas em superficies naturais, nomeadamente rochas, de forma a indicar 
o sentido do percurso, recorrendo sempre aos códigos de identificação de 
“Grande Rota” (GR), tal como se ilustra na seguinte figura. 

The Via Algarviana is signposted with a range of equipment, including 
poles and direction arrows, informative arrows and interpretation panels. 
Paintings were also placed on the path, to indicate the route’s direction, 
always using the sign code for the “Great Route” (GR) identification, as 
illustrated in the following figure.  

No que respeita aos equipamentos instalados, as Setas de Direcção, 
indicam sempre o sentido da Via Algarviana e informam acerca da 
distância que o caminhante está em relação a determinada povoação ou 
local. As Setas Informativas, não indicam o sentido da Via Algarviana, mas 
meramente pontos de interesse nas imediações ou locais de apoio ao 
viajante existentes nas proximidades (ex. alojamento).

Regarding equipment, the direction arrows, always indicate the direction 
of the Via algarviana and the distance to a certain village or location.  The 
informational arrows do not indicate the direction of the Via algarviana, 
but only nearby points of interest or support areas for the walker (e.g. 
accommodation). 

Museu
Museum 

Centro de Saúde
Health Center

Castelo
Castle

Farol
Lighthouse

Estância Termal
Termal Waters 

Igreja
Church and Chapel 

Miradouro
Landscape Terrace 

Início do Percurso
Start 

Snack-Bar
Snack-Bar

Restaurante
Restaurant 

Alojamento
Accomodation

Turismo Espaço 
Rural Rural Tourism 

Campismo
Camping

Pousada Juventude
Youth Hostel 

Fortaleza
Fortress

Caminho Certo 
Correct Way

Caminho Errado 
Wrong Way

Para a Esquerda  
Turn Left

Para a Direita  
Turn Right

Os painéis interpretativos estão instalados no início e/ou final de cada sector 
e destinam-se a informar o viajante acerca do local onde se encontra, 
incluindo o património natural e cultural e sobre os locais de dormida, e 
alimentação que ali estão disponíveis. Os mapas que constam nestes 
painéis apresentam um conjunto de simbologias para cada elemento 
informativo acima referido, descritos na seguinte figura:

The interpretative panels are installed at the beginning and / or end of each 
section and are intended to inform walkers about that location, including 
the natural and cultural heritage, and accommodation and food facilities 
available there. The maps in these panels have a set of symbols for each 
information item mentioned above, described in the following figure:

Seta de direcção 
Direction Arrow

Seta informativa 
Information Arrow
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alcoutim a Balurcos  Sector 1 9

 sector 1  24,2 km

alcoutim
a Balurcos

recomendações recoMMendatIons

Antes de iniciar uma caminhada, procure informar-se sobre:
Before starting a hike, try to find out about: 

- Disponibilidade de alojamento; The availability of accommodation; 
- As opções de transporte existentes; The transport options; 
- Condições climatéricas nos dias em que vai caminhar; 
The weather conditions;
- Existência ou não, de eventos relacionados com “rallys”, motocross ou 
caça, nas zonas onde pretende caminhar. The existence of events related to 
“rallys”, “motocross” or hunting in the areas where you want to walk.

Deve ainda ter atenção aos seguintes aspectos:
You should also pay attention to:

- Levar sempre água consigo e ter alimentos de reserva, nomeadamente 
barras energéticas; 
- Utilizar calçado e vestuário apropriado para caminhadas, tendo em 
consideração que o terreno é irregular, na sua maioria em terra-batida, e  
com desníveis acentuados. O vestuário deve ser confortável e adaptado 
às condições climatéricas;
- Alguns equipamentos úteis: lanterna, óculos de sol, protector solar, chapéu, 
GPS, bússola, telemóvel, canivete; 
- Dependendo da intensidade da caminhada a realizar, aconselha-se a 
levar um pequeno estojo de cuidados médicos, onde deve incluir pensos 
rápidos contra bolhas nos pés, remédio para dores musculares, pomada 
contra picadas de insectos (opcional);
- Levar algum tipo de cartografia auxiliar, nomeadamente o mapa do 
percurso ou da região atravessada. 
- You should always carry water and have a food reserve, including energy bars;
- Use appropriate footwear and clothing for walking, taking into account that 
the ground is irregular, mostly in land-beat and accented gaps.  The clothing 
should be comfortable and appropriate for the weather conditions; 
- Some useful equipment: flashlight, sunglasses, sunscreen, hat, GPS, 
compass, cell phone, pocket knife; 
- Depending on the intensity of walking to be done, it is advisable to carry a 
small medical care kit which should include sticking plasters against blisters, 
medicine for muscle pain, medicine against insect bites (optional); 
- Bring some type of auxiliary mapping, including the path map or the map 
of the region.

8 Via algarViana



Traçado da Via Algarviana em Alcoutim Via Algarviana route in Alcoutim village

Resumo Técnico  

Technical Information

A Via Algarviana inicia-se junto ao cais de Alcoutim. Atravessa a vila e dirige-
se para Norte. Desenvolve-se, inicialmente, ao longo do Rio Guadiana, por 
um caminho plano, a baixa altitude, durante o qual se pode apreciar a 
beleza do vale por onda passa este grande curso de água. A paisagem 
é dominada especialmente por espaços rurais de sequeiro (amendoeiras, 
figueiras, oliveiras) muitos deles ainda activos. 
Utilizando sempre o caminho principal, o percurso em breve se afasta 
do rio e se orienta para Oeste até alcançar a aldeia de Cortes Pereiras. 
A entrada no povo faz-se por um caminho pouco utilizado, ladeado por 
antigos muros de pedra. Deste local, o caminhante segue para Norte, 
atravessando a aldeia, e posteriormente para Oeste/Noroeste, cruzando 
a estrada nacional 1054.
Os Menires do Lavajo irão em breve cruzar-se com o percurso, seguindo 
daí para Sudoeste, até Afonso Vicente. Neste pequeno povo, encontramos 
antigas habitações, algumas ainda em xisto, pequenas hortas tradicionais 
ladeadas por valados, muito típicos na região. Seguindo para Sul, o 
caminho cruza a EM 507, mantém-se no trilho principal e entra numa área 
de extensos povoamentos florestais, onde o relevo é mais acentuado. 

Após várias subidas e descidas em direcção a Sul, o percurso chega ao 
Barranco do Alcoutenejo, que a jusante se irá unir ao Barranco dos Ladrões 
e formar a Ribeira dos Cadavais. Daí, quase sempre em direcção a Sudeste, 
o caminho segue até Corte Tabelião, atravessa a aldeia e desce depois até 
ao Barranco dos Ladrões. Pelo itinerário principal, sentido Sudeste, em 
breve surge no horizonte a aldeia de Corte Seda. Chegado à povoação, 
segue-se pelos arruamentos até à EN 122-1 de acesso a Alcoutim.
Após atravessamento da estrada, o percurso continua para Sul, 
atravessando pequenos barrancos e linhas de água, até chegar ao monte 
Torneiro onde existe instalado um percurso pedestre (pequena rota), 
devidamente sinalizada. Daqui, ambos os percursos coincidem até chegar 
a Balurcos, terminando assim o primeiro sector da Via Algarviana.

Descrição do Itinerário  

Route Description

10 Sector 1 alcoutim a Balurcos  

The Via Algarviana starts at Alcoutim, by the pier. It crosses the village and 
heads north. Initially the track goes along the Guadiana river, an even, low 
altitude path, where the hikers can contemplate the valley’s natural beauty. 
The landscape is dominated by dry orchards (almond trees, figs, or olive 
trees), many of which are still in use. 

24,2 km
Médio Medium
7 horas
209 m (Balurcos de Baixo)
Sim Yes 
Sim Yes

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs

balurcos

alcoutim

alcoutim a Balurcos Sector 1 11



> Castelo da Vila em Alcoutim (séc. XIV) Alcoutim’s Castle;

> Castelo “Velho” de Alcoutim (séc. VIII/XI); Alcoutim’s Old Castle;

> Núcleo Museológico de Arqueologia de Alcoutim;

Alcoutim’s Arqueologhical Museum;

> Conjunto Megalítico do Lavajo (3500 a.C.) em Cortes Pereiras;

Megalitic Monument of Lavajo Menhir;

> Igreja Matriz do Salvador de Alcoutim; Alcoutim’s main church;

> Igreja da Nossa Sr.ª da Conceição (Núcleo Museológico de

Arte Sacra); Religious Museum at Nossa Srª Conceição Church;

> Ermida de Santo António; St. António’s Chapel;

> Anta do Malhão em Afonso Vicente. 
    Malhão’s Dolmen in Afonso Vicente village.
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O que pode ver? 
What can you see?

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage

As you continue along the main track, it soon begins to bend away from the 
river, heading west to Corte Pereiras. Entering the town on a disused track 
flanked by old stone walls, the hikers will head north, crossing this group of 
houses and continuing west-northwest till they cross the EN1054.
Heading southwest to Afonso Vicente, the Via Algarviana track will soon 
intersect with the Lavajo menhirs. At the small village, we find houses, 
some of which are made from schist, and small traditional kitchen-gardens 
surrounded by hedges and ditches  typical of the area. Heading south, 
the path crosses the  EM507, and keeps to the main track, till it enters an 
extensive forest area, where  the terrain is steeper.
Going south, after several uphill and downhill stretches, the track 
reaches Barranco do Alcoutenejo and joins Baranco dos Ladroes further 
downstream, to form the Ribeira dos Cadavais. From there on, going mainly 
southeast, the track heads towards Corte Tabeliao. It crosses the town and 
goes down to Barranco dos Ladroes. Going along the main route heading 
southeast, Corte Seda will soon appear on the horizon. On reaching the 
town follow the streets in the direction of the EN122-1 towards Alcoutim. 
 After crossing the road, the track continues  south, crossing narrow ravines 
and water courses, till it reaches  Monte Torneiro, where a small pedestrian 
track is marked (Pequena Rota – PR). From here, both tracks merge until 
they arrive at Balurcos, thus ending the first stage of the Via Algarviana.

Casa de Artesanato de Alcoutim; 
(Aberto: Sábado a Quarta-Feira das 9.00 às 17.00) 
(Open Saturday to Wednesday between 9.00 às 17.00)

Artesanato Hand craft

Parte do percurso junto do Sítio “Guadiana” (PTCON0036) da Rede Natura 
2000, onde ocorrem diversas espécies animais e vegetais ameaçadas, 
nomeadamente vários peixes como o  Saramugo (anaecypris hispanica) 
ou a Boga-do-guadiana (chondrostoma wilkomii); 
Natura 2000 Site “Guadiana”, special habitat for endengered species and 
endemic fish sucha as “Saramugo” or “Boga-do-guadiana”;

Ocorrência de numerosas espécies de aves, com destaque para a Águia 
de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), o Bufo-real (Bubo bubo), o Rouxinol-
do-mato (cercothricas galactotes) ou o Papa-figos (oriolus oriolus);
Interesting birds: Bonelli’s Eagle, Eagle Owl, Golden Oriole, Red-rumped-
swallow, blue-winged-magpie, Rufous Bush Robin; 

Destaca-se ainda a presença de Lontra (lutra lutra) e diversas espécies 
de morcegos como Myotis myotis, Miniopterus schreibersi.
Special area for Otter and several bat specie.

Natureza nature

alcoutim a Balurcos Sector 1 1�1� Sector 1 alcoutim a Balurcos  



14 Sector 1 alcoutim a Balurcos  alcoutim a Balurcos  Sector 1 1�

 sector �  14,3 km

Balurcos 
a Furnazinhas

Recreio e Lazer leisure

Praia Fluvial de Alcoutim; Alcoutim’s Fluvial Beach; 
Desportos aquáticos através do Centro Náutico de Alcoutim;
telf. 281 546 535  Aquatic sports at the Nautical Centre;
Percursos Pedestres Sinalizados; Signed walking routes;
Passeios de barco no Rio Guadiana; telf. 289 313 401
Boat tours in Guadiana river;
(Barqueiros em Alcoutim - Guadiana Crossing Boat-Man) 
Praia fluvial de Alcoutim. Alcoutim’s River Beach
Mais informações More informations: www.cm-alcoutim.pt

Eventos Culturais cultural events

Feira de Artesanato e Etnografia de  Alcoutim (Junho);
Traditional hand craft fair (June);
Festas Tradicionais de Alcoutim (2ª Sexta, Sábado e Domingo 
de Setembro); Alcoutim’s traditional festivities (September);
Feira de Doces d’Avó (Páscoa, Sexta-feira Santa). Alcoutim’s Sweets 
Festivity (Easter).

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Cortes Pereiras Snack-bar “Tempero”  telf. 281 546 123 
Centro Cultural de Afonso Vicente  telf. 281 546 496

A Moira - Associação de Organização da Feira de Artesanato 
de Alcoutim telf. 964 593 960
Cerâmicas de Alcoutim (Cortes Pereiras) telf. 281 546 030   
Alcoutim’s Ceramics (at Cortes Pereiras)



Traçado da Via Algarviana em Balurcos Via Algarviana route in Balurcos village

Resumo Técnico  

Technical Information

O 2º sector da Via Algarviana inicia-se em Balurcos, pequena aldeia do 
Concelho de Alcoutim. Do centro desta povoação, o itinerário conduz 
o caminhante para Sul, por caminhos rurais, muito deles ladeados por 
muros, que delimitam as pequenas propriedades onde ainda se mantém 
activa alguma agricultura de subsistência. O percurso decorre numa região 
inicialmente pouco acidentada, mas que em breve começa a revelar os traços 
típicos da serra algarvia, com os seus numerosos barrancos e linhas d’água. 
Após a passagem junto da IC127, a paisagem começa pontualmente a 
salientar a presença da Ribª. da Foupana, o principal curso de água desta 
região e um dos mais bem preservados em todo o Algarve. A passagem 
por Palmeira revela, novamente, a arquitectura tradicional do mundo rural, 
com destaque para a presença dos típicos fornos de lenha, das casas 
pintadas com cal, das hortas ladeadas por valados. A paisagem é alternada 
entre áreas florestais, ainda jovens, e densos estevais e, em breve, a Via 
Algarviana atinge a Foupana, junto ao antigo moinho d’água “Moinho da 
Rocha do Corvo”. Apesar da sua incontestável importância no passado, 
hoje não é mais do que um conjunto de ruínas. 

A passagem pela ribeira é uma aventura saudável e uma boa oportunidade 
de descanso. Após esta travessia, o percurso entra num bosque de azinho, 
com maior densidade de coberto arbustivo, chegando depois a Corte 
Velha, outra aldeia serrana. Aqui, a agricultura e a pastorícia ainda são 
as actividades dominantes, traduzindo-se numa paisagem com vestígios 
da cultura de cereais e pastagens. Vários moinhos de vento surgem no 
horizonte, hoje todos eles abandonados e em ruínas. 
O percurso atinge um depósitio de água no topo de uma colina, desce 
por uma rampa empedrada e entra na Rua do Fontanário até à EN505, o 
principal acesso de Furnazinhas. Este é o centro deste belo aglomerado 
serrano, terminando aqui o segundo sector da Via Algarviana.

Descrição do Itinerário  

Route Description

This 2nd section of the Via Algarviana starts at Balurcos, a small village in the 
municipality of Alcoutim. From the centre of town, the track leads the hiker 
to south, along rural paths, many of which are flanked by walls surrounding 
small properties where subsistence agriculture can still be seen. The track is 
initially flat, but soon becomes steeper. Typical traces of the Serra Algarvia, 
with numerous ravines and water courses, can be seen.
 After passing the IC127, the landscape begins to indicate the presence of the 

14,3 km
Fácil Easy
4 h
220 m (Balurcos de Baixo)
Sim Yes
Sim Yes

furnazinhas

Alcoutim

16 Sector 2 Balurcos a furnaZinHas  Balurcos a furnaZinHas Sector 2 17

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



> Igreja de N. Sr.ª da Visitação, em Odeleite (séc. XVI);

   Odeleite’s Church;

> Fornos comunitários nas aldeias; Traditional Wood Oven;

> Antigas Minas de Cobre em Furnazinhas;

   Furnazinhas Old Cooper Mines;

> Moinho Preto e Moinho Branco, de vento (em ruínas), 

   nas Furnazinhas; Furnazinhas Old Wind Mills;

> Património rural (eiras, palheiros, poços, noras).

   Traditional farm engines (farm terraces, old wells, water-wheel).
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O que pode ver? 
What can you see?

Foupana stream (Ribeira da Foupana), the main stream in this area, and one of 
the best preserved in the whole Algarve. Passing through Palmeira, traditional 
architecture can be enjoyed once again. Typical wood ovens, lime washed 
houses, and small walled kitchen-gardens are worth noting as features of true 
country life. The landscape goes from young forests to dense Cistus [rockrose] 
areas and soon, the Via Algarviana reaches Foupana, at the old “Moinho da 
Rocha do Corvo” watermill. Despite its undeniable importance in the past, 
today it is only a ruin.
Crossing the river is quite an adventure, and a good opportunity for a rest. 
After this section, the path enters a Holm oak forest, with denser vegetation, 
until it reaches Corte Velha, another small country town. Here, agriculture and 
livestock are still the dominant activity, creating a landscape of cereal crops and 
pasture. Several windmills appear on the horizon, all of which are abandoned 
and in ruins.
The track reaches a water tank on the top of the hill, and goes down a stone 
ramp into the Rua do Fontanário (Fontanário street) to the EN505, the principal 
access to Furnazinhas. In the centre of this beautiful area the 2nd section of Via 
Algarviana ends.

Ribeira da Foupana, uma das ribeiras melhor preservadas do Algarve e 
a sua rica vegetação ribeirinha de freixos, salgueiros e loendros;
Foupana’s river and their dense riveirine vegetation;

Ribeira de Odeleite, de caudal permanente, possui uma grande variedade 
de fauna e flora, oferecendo panoramas únicos de rara beleza;
Odeleite’s river;

Bosques de azinho (Quercus rotundifolia) e de sobro (Quercus suber);
Cork and Oak Forest;

Habitat de alguns mamíferos, como a Lebre (lepus capensis), Coelho 
(oryctolagus cuniculus), Javali (sus scrofa) e Raposa (Vulpes vulpes);
Rich Fauna diversity, includind Wild boar, Red fox, Otter, among others;

Natureza nature
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 sector �  20,3 km

Furnazinhas 
a vaqueiros

Cestaria em cana ou vime; 
Cane basket production;
Produção de queijo de cabra, pão caseiro, mel.
Traditional cheese, bread, honey production.

Artesanato Hand craft

Área de ocorrência de dezenas de espécies de aves, nomeadamente a 
Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), a Felosa-do-mato (sylvia undata) 
(residentes), a Águia-cobreira (circaetus gallicus) e o Rouxinol-do-mato 
(cercothricas galactotes) (apenas na Primavera).
Interesting Bird diversity, including Bonelli’s Eagle, Short-toed-eagle, Eagle
Owl, Dartford Warbler, Rufous Bush Robin.

Recreio e Lazer leisure

Centro Cultural e de Interpretação das Furnazinhas;  telf. 281 495 748
Furnazinha’s Cultural Center;
Percursos pedestres sinalizados em Furnazinhas.
Walking routes at Furnazinhas;

Corte Velha Snack-bar “Ti Emídio”  telf. 281 495 269  
Associação de Solidariedade Social, Cultura, Desporto e Arte dos 
Balurcos  telf. 281 547 230
Café Nikko telf. 281 547 224 ou 932 877 550

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

�0 Sector 2 Balurcos a furnaZinHas  



Traçado da Via Algarviana em Furnazinhas Via Algarviana route in Furnazinhas village

Em Furnazinhas inicia-se o 3º sector da Via Algarviana. Após atravessar 
a aldeia rumo a Norte, o itinerário conduz o caminhante por uma 
paisagem acidentada, com descampados, pastagens, extensos estevais 
e, pontualmente, pequenas hortas ainda em uso pelos locais. O relevo 
é acidentado e entrecortado por várias linhas de água, de pequena 
dimensão. Surgem, ocasionalmente, pequenos povoamentos de pinhal 
bravo. O caminhante irá encontrar pequenos aglomerados habitacionais, 
alguns quase desabitados, como o caso de Monte Novo, junto da estrada 
nacional, um dos locais mais elevados da zona (215m). Segue-se Monte 
das Preguiças, onde existe uma pequena barragem e um excelente ponto 
de observação da região, Malfrades, uma aldeia tradicional ainda habitada 
e, por fim, Vaqueiros, sede de freguesia. Ferrarias, apesar de afastada 2km 
do percurso, é um bom atractivo local, pois aí se insere o Parque Mineiro 
Cova dos Mouros e onde os caminhantes podem encontrar alojamento. 

Vaqueiros é a aldeia mais povoada da sua freguesia e está construída sobre 
um povoado árabe. É mesmo a freguesia que apresenta o maior número 
de núcleos habitacionais em Alcoutim, cujos topónimos comprovam a 
existência de comunidades rurais na época árabe. Existem aqui muitos 
vestígios arqueológicos romanos, ligados à mineralogia. As principais 
actividades da população são a pastorícia e a agricultura.

Descrição do Itinerário  

Route Description

�� Sector 3 furnaZinHas a Vaqueiros  

At Furnazinhas the 3rd section of the Via Algarviana starts. After crossing the 
village heading north, the  route leads the hiker along steep tracks, with open 
fields,  pastures, extensive areas of  Cistus [rockrose]  and, every now and 
then, small kitchen-gardens, still in use by local people. The terrain is steep, 
and the track crosses several streams. Occasional maritime pine plantations 
appear on the way.
The hiker will find small groups of houses, some of which are practically 
abandoned, like Monte Novo, by the main road, and one of the area’s highest 
places (215m). Then comes Monte das Preguiças, with its small dam, an 
excellent spot for appreciating the view, Malfrades, a traditional village  that is 
still  inhabited and, finally, Vaqueiros, centre of this “freguesia”. Even though it 
is a little off the track (a 2km walk), Ferrarias is an interesting local attraction, 
owing to the existence of the “Cova dos Mouros” mining park (Parque Mineiro 
Cova dos Mouros), where accommodation can be found.

20,3km
Médio Medium
6 h
301 m
No início e no final In the 
beginning and in the end
No início e no final In the 
beginning and in the end

Resumo Técnico  

Technical Information

vaqueiros

balurcos

furnaZinHas a Vaqueiros Sector 3 ��

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



> Igreja Matriz de Vaqueiros (séc.XVI); Vaqueiros main Church;

> Capela de S. Bento, em Alcaria Queimada; 

   S. Bento’s Chapel in Alcaria Queimada;

> Parque Mineiro Cova dos Mouros; Mining Park Cova dos Mouros;

> Fonte da Parra; Parra´s Fountain; 

> Capela de S. Bento, em Alcaria Queimada; S. Bento’s Chapel;

> Parque Mineiro Cova dos Mouros; Cova dos Mouros’s Mine;

> Fonte da Parra; Parra´s Fountain; 

> Património Rural (eiras, palheiros, poços, noras).

   Traditional farm engines (farm terraces, old wells, water-wheel).

O que pode ver? 
What can you see?

Vaqueiros is the most populated village in this “freguesia”, and it is built on an 
Arabic settlement. Indeed, this is the “freguesia” with the greatest concentration 
of housing in Alcoutim, and local studies of place names show evidence of the 
existence of rural communities as far back as the Arab period. There are also 
several archaeological traces from Roman times, linked to mineralogy.
The main activities of the population are grazing and agriculture.

Bosques de azinho (Quercus rotundifolia) e de sobro (Quercus suber);
Cork and oak forest;

Área de ocorrência de dezenas de espécies de aves, nomeadamente a 
Felosa-do-mato (sylvia undata), a Águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) 
todo o ano ou o Papa-figos (oriolus oriolus) e o Abelharuco (Merops 
apiaster), na Primavera;
Rich bird diversity, including interesting species such as Datford warbler, 
Rock bunting (all year), Golden oriole and Bee eater (spring); 

Cursos de água ricos em vegetação ribeirinha, incluindo loendros, 
salgueiros e freixos. Small streams with diverse riveirine flora.

Natureza nature
Cooperativa do Pão Duro - Produção e venda de Aguardente de 
Medronho e licores; (coopduro.secretaria@gmail.com) 
“Pão Duro Association”. Production of traditional liquors;

Fabrico de Cadeiras de Loendro e Tábua;
Cestaria e miniaturas em cana;
Miniaturas em madeira de loendro ou de ameeiro (Vacas, carroças, 
cadeiras, arados, porcos, etc);
Traditional products (wood hand craft, cane baskets);

Cooperativas de Leite de Cabra (Fernandilho e Bentos).
Traditional Goat cheese production.

Artesanato Hand craft
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 SECTOR 4  14,8 km

vaqueiros 
a cachopo

Eventos Culturais cultural events

Feira do Pão Quente e do Queijo Fresco em Vaqueiros 
(2º Domingo de Março).
Traditional Bread and cheese Fair (March).

Não existem cafés ou outros espaços comerciais ao longo deste 
itinerário. Apenas no início e no final do mesmo.
There isn’t any snack-bar in this sector. Only at the beginning 
and in the end.

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Recreio e Lazer leisure

Percursos pedestres sinalizados Signed walking routes
Visita ao Parque Mineiro Cova dos Mouros
(http://minacovamouros.sitepac.pt) 
telf. 289 999 229 ou 281 498 505) 
Visit the Mining Park Cova dos Mouros
Mais informações More informations: www.jf-vaqueiros.pt

�6 Sector 3 furnaZinHas a Vaqueiros  



Traçado da Via Algarviana em Vaqueiros Via Algarviana’s route in Vaqueiros village

Em Vaqueiros inicia-se o 4º sector da Via Algarviana. Após atravessar 
esta aldeia, o percurso conduz o caminhante para Sudoeste, dando 
oportunidade de contemplar pequenas hortas tradicionais, delimitadas 
por antigos muros de pedra e linhas de água. Ao longo do itinerário, a 
paisagem é dominada por densas áreas cobertas de estevas (Cistus sp.) 
e pontuais povoamentos de pinheiro-manso. O relevo é acidentado e rico 
em miradouros naturais da paisagem. 
Nesta viagem, o caminhante irá passar em alguns pequenos e simpáticos 
aglomerados habitacionais, nomeadamente Monchique, Amoreira, 
Casas Baixas e finalmante Cachopo. Em todas elas existem hortas em 
funcionamento, poços de roda, casario tradicional e muros de pedra ou 
valados a limitar os caminhos. 
A simpatia das pessoas que aí vivem dão particular beleza a estes locais, 
onde as tradições rurais ainda estão bem presentes. Os quintais e as hortas 
estão bem cuidados e a relação com a natureza é bastante harmoniosa. 
O património construído revela aspectos interessantes, como fontanários, 
poços, noras, eiras e vários pormenores arquitectónicos antigos. Em Casas 
Baixas, o caminhante tem ainda ao seu dispôr um centro de acolhimento 
– antiga escola primária recuperada - onde pode pernoitar e descansar. 

A viagem para Cachopo é muito aprazível, desenrolando-se ao longo de 
um denso bosque de Sobreiral, com grande beleza natural. 
Cachopo constitui o principal núcleo habitacional desta região. Tem 
ainda nas suas casas os traços tradicionais e a Igreja de Santo Estêvão, 
localizada no centro, é conhecida como lugar de peregrinação. 

Descrição do Itinerário  

Route Description

�8 Sector 4 Vaqueiros a cacHopo  

The 4th section of Via Algarviana starts at Vaqueiros. After crossing the 
village, the track takes the hiker southwest, allowing a view of small 
traditional kitchen-gardens, bordered by old stone walls and streams. 
Along the route the scenery is dominated by dense areas of Cistus (Cistus 
sp.) and occasional Stone Pine plantations. The terrain is steep and rich in 
natural sightseeing spots. 
On this journey, the hiker will pass by some small and appealing groups of 
houses like Monchique, Amoreira, Casas Baixas and, finally, Cachopo. In all 
of these the hiker can view small working farms, typical water- wheel wells, 
and traditional houses with stone walls or hedges and ditches bordering 
the paths.

Resumo Técnico  

Technical Information

14,88 km
Médio Medium
4 h
407 m
Sim Yes
No início e no final In the 
beginning and in the end

cachopo

furnazinhas

Vaqueiros a cacHopo Sector 4 �9

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



> Igreja Matriz de Santo Estêvão (séc. XVIII), em Cachopo; 

    Santo Estêvão Church;

> “Casas circulares” ou “Palheiros“, estruturas ancestrais de apoio   

    à agricultura; Ancestral farm houses;

> Moinhos de Vento nos montes da Azinhosa, Graínho, Casas  

   Baixas e Monte de Alcarias de Baixo; Old wind mills;

> Fornos de lenha comunitários, eiras, fornalhas e chaminés   

   rendilhadas; Traditional wood bread oven;

> Núcleo Museológico do Cachopo; Cachopo Museum;

> Antas das Pedras Altas, no Monte da Mealha, um monumento 

   funerário do Neolítico; Mealha Dolmen;

> Anta da Masmorra em Alcaria Pedro Guerreiro.

    Alcaria Pedro Dolmen.

O que pode ver? 
What can you see?

The congeniality of the local people gives a particular charm to these 
places where rural traditions are still present. Yards and kitchen-gardens 
are well cared for, and the relationship with nature is very comfortable.   The 
architectural heritage shows some interesting features, such as fountains, 
wells, water-wheels, threshing floors and several architectural details from  
the distant past
At Casas Baixas, the hiker can find accommodation at the old restored 
primary school, where he or she can rest and spend the night.
The journey to Cachopo is very pleasant, passing a dense cork oak forest, 
filled with great natural beauty.
Cachopo is the main centre of population.  Here houses are of traditional 
construction and the Santo Estêvão church, located in the town centre, is 
a well known attraction for pilgrims.

Rica vegetação mediterrânica, incluindo densos bosques de Sobreiro 
(Quercus suber), Medronheiros (arbutus unedo), e nas proximidades do 
Guadiana, Azinheira (Quercus rotundifolia); 
Mediterranean vegetation, includind dense cork forest and several arbustive 
species (Strawberry tree, tree heath, Gum rockrose);

Ocorrência de fauna diversificada, incluindo o Javali (sus scrofa), o 
Coelho (oryctolagus cuniculus), a Lebre (lepus europaeus), o Bufo-real 
(Bubo bubo) ou a Águia-de-bonneli (Hieraaetus fasciatus);
Rich fauna, with special species namely the Bonelli’s Eagle, Eagle Owl, wild 
cat, among others;

A Ribeira de Odeleite, com a sua rica e densa vegetação ribeirinha, 
incluindo salgueiros, loendros, freixos, entre muitas outras, e área de 
ocorrência de Lontra. Odeleite’s river and their riveirine vegetation.

Natureza nature
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 SECTOR 5  29,1 km

cachopo a  
Barranco do velho

Entre as produções feitas, em Cachopo, destaca-se a tecelagem. A 
Lançadeira é uma oficina de artesãs, onde nos seus teares são criados, 
manualmente, peças de lã, linho ou algodão;
Traditional weaving art, namely with flax, wool and cotton;

As mulheres da serra sempre se dedicaram aos bordados e rendas, 
podendo, por isso, encontrar, na aldeia de Cachopo, malhas, trabalhos 
de ponto cruz, rendas e crochés. 
Produção de Aguardente de Medronho e Licores de Poejo, Café, 
Hortelã-Pimenta; Strawberry liquor production and other aromatic liquors;

Produção de Mel e Derivados; Honey production;
Oficinas do Ferreiro e do Albardeiro: peças em ferro forjado. 
Blacksmith art and pack-saddles producer.

Artesanato Hand craft

Eventos Culturais cultural events

Festa de São João (vésperas dos Santos);
Festa da Nossa Senhora das Dores (2º fim-de-semana de Setembro);
Festa em Honra de Santo Estêvão (13 de Setembro);
Religious events.

Não existem cafés ou outros espaços comerciais ao longo deste 
itinerário. Apenas no início e no final do mesmo.
There isn’t any snack-bar in this sector. Only at the beginning 
and in the end.

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Recreio e Lazer leisure

Percursos pedestres sinalizados Signed walking routes

�� Sector 4 Vaqueiros a cacHopo  



Traçado da Via Algarviana em Cachopo Via Algarviana’s route in Cachopo’s village

No centro de Cachopo inicia-se a caminhada do 5º sector da Via Algarviana, 
rumo a ocidente. A saída da aldeia é marcada por uma bela paisagem 
florestal, com grandes sobreiros e densos matos de medronheiros, urzes e 
estevas. O percurso oferece uma paisagem espectacular, com barrancos 
fundos e inúmeros montes altos e arredondados. Vários aglomerados 
habitacionais serão visitados, como Currais, onde se comercializam alguns 
produtos típicos da serra, incluindo aguardente de medronho e mel, Alcaria 
Alta, com uma fascinante panorâmica sobre a serra e, posteriormente 
Castelão. Após a passagem por esta simpática aldeia, chega-se à ribeira 
de Odeleite, um local de inegável beleza natural, onde o caminhante pode 
desfrutar de um merecido descanso, antes de iniciar a longa ascenção até 
Parizes. 

Este é um pequeno aglomerado onde ainda se desenvolvem actividades 
florestais com características singulares e onde persiste a arquitectura 
tradicional. É aqui onde a Via Algarviana cruza a “Rota da Cortiça”, um 
projecto importante na região em torno da valorização da cortiça. Em 
direcção a Oeste, atravessam-se os Barrancos do Bufo, Javali e o Corgo de 
Loulé. Atinge-se o Cerro da Relva, onde a vista é ampla: a Norte, os Montes 
Novos, a Este, Parizes e a Oeste o Barranco do Velho. O caminho leva-nos 
para a foz da ribeira do Vale Formoso, afluente da ribeira de Odeleite e mais 
tarde chega-se a Barranco do Velho. 
Nesta aldeia, localizada em plena Serra do Caldeirão, a cortiça tem elevado 
valor económico. Aí vale a pena conhecer melhor a povoação, adquirir 
os produtos da terra, no restaurante, no café, na loja de artesanato e na 
destilaria de aguardente de medronho que aí existe.

Descrição do Itinerário  

Route Description

The track for this sector starts in the centre of the town of Cachopo and 
heads west. On leaving town, a beautiful forested landscape marks the 
way, with cork oak trees, strawberry trees, heathers and Cistus [rockroses]. 
In this section, the track offers amazing views, with steep precipices and 
numerous high undulating hills. Several small settlements will be passed 
through like Currais, where some typical countryside products are sold, 
including Medronha, rough brandy made from the fruit of the strawberry 
tree and honey. Alcaria Alta, with a fascinating view over the hills, will be 
passed and, after that, Castelão. After going through this pleasant town, 
we reach the Odeleite stream (ribeira de Odeleite), a place of undeniable 

Resumo Técnico  

Technical Information

29,1 km
Elevado High
8 h
506 m (Alcaria Alta)
Sim Yes
Sim Yes

barranco do velho

vaqueiros
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



> Igreja de Barranco do Velho (ano de 1944);  

    Barranco do Velho’s Church;

> Casa dos Cantoneiros; Traditional Road worker’s House;

> Moinho de Vento do Faranhão (ou Eira dos Agostos);

   Faranhão windmill;

> Fontes, fontanários e antigos tanques de rega;

   Old Fountains and tanqs for agriculture inrigation;

> Fonte Férrea em Barranco do Velho; 

   Old Fountain in Barranco do Velho;

> Produção de cortiça. Cork production.

O que pode ver? 
What can you see?

natural beauty, where the hiker may enjoy a well deserved rest before 
starting the long climb to Parizes.
This is a small village where forestry is still practised, It has a unique character 
and retains its traditional architecture.  At this point, the Via Algarviana 
crosses the “Rota da Cortiça”, an important project for the region, based 
around adding value to cork and to cork products. Heading west, Barranco 
do Bufo, Barranco do Javali, and Corgo de Loué are crossed.
The hiker reaches Cerro da Relva, where there is a panoramic view: to the 
north one sees the “Montes Novos”, to the east Parizes, and to the west 
Barranco do Velho. The path takes us to the Vale Amoroso river-mouth, a 
tributary of the Odeleite river, and after that we reach Barranco do Velho.
 At this small town, located in the middle of the Serra do Caldeirão, cork 
has a significant economic value. Once here, it is worth getting to know this 
town a little better, and purchase local products at the restaurant, cafe, and 
handicraft shop, or at the local “medronho” brandy distillery.

A vegetação natural é constituída por densos bosques de sobreiro 
(Quercus suber), sob os quais se desenvovlem estevais (cistus 
ladanifer), medronhais (arbutus unedo), urzais (erica sp.), entre muitas 
outras plantas;
Dense cork forest with mediterranean undercover, including several bush 
species, mashrooms (in winter);  

Esta zona alberga espécies emblemáticas, como a Águia de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus), o Bufo-Real (Bubo bubo), a Águia cobreira 
(circaetus gallicus) ou o Gavião (accipiter nisus);
Breeding area of Bonelli’s Eagle, Short-toed Eagle, Sparrohawk and several 
forest passerines, including crested tit, iberian chiffchaff, dartford warbler;

Natureza nature
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 SECTOR 6  14,9 km

 Barranco do velho
a  salir

Produção de aguardente de Medronho, mel e artesanato em cortiça;
Local production of cork, honey, cork materials and wild strawberry 
brandy; 
Destilaria de Aguardente de Medronho e loja de artesanato em 
Barranco do Velho. telf. 289 846183
Wild strawberry brandy production and local hand craft shop in Barranco 
do Velho.

Artesanato Hand craft

Zona importante para diversos mamíferos, como o quase extinto Lince-
ibérico (lyns parina), o Gato-bravo (Felis silvestris), a Fuinha (Martes 
foina) ou o Texugo (Meles meles);
Habitat for several mammals, including the Iberian Lynx (almost 
extinguished), the rare wildcat, Eurasian badger, among others;

Parizes
Snack-bar “Fortes” telf. 289 846147
Snack-bar (D. Zézinha) telf. 289 846168
Barranco do Velho
Snack-bar Ponto de Encontro telf. 289 846 171

Nota Note - Existe a possibilidade de dividir este sector em dois mais curtos, percorrendo Cachopo 
a Feiteira no primeiro dia e no segundo, Feiteira a Barranco do Velho. This sector can be divided in 
two smaller ones, such as: Cachopo to Feiteira and than Feiteira to Barranco do Velho

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Recreio e Lazer leisure

Percursos pedestres sinalizados Signed walking routes

�8 Sector 5 cacHopo a Barranco do VelHo 



Traçado da Via Algarviana em Barranco do Velho Via Algarviana’s route in Barranco’s do Velho village

Descrição do Itinerário  

Route Description

Este sector inicia-se junto ao estacionamento da Igreja de Barranco do Velho 
e desenvolve-se, inicialmente, numa zona relativamente plana, passando 
junto do moinho de vento da Eira de Agosto para descer depois até ao 
Carrascalinho, ao longo de um barranco bastante arborizado e atractivo. 
O percurso está inserido em plena Serra do Caldeirão, com passagem 
por densos sobreirais e ricos matagais mediterrânicos, onde abundam os 
medronheiros, urzes e rosmaninhos. 
A passagem pela ribeira do Rio Seco marca o início próximo do barrocal, 
onde se assiste a uma mudança na paisagem, sobretudo pela presença 
de extensos campos agrícolas de sequeiro. Surge aqui a possibilidade de 
fazer um desvio para visitar a aldeia de Querença, umas das mais tipicas do 
Algarve. Aí, além do casario tradicional, o caminhante encontra alojamento, 
restauração, um espaço museológico e uma unidade de produção de licores. 
Retomando a viagem inicial, a Via Algarviana em breve inicia um percurso por 
antigos caminhos murados, junto de habitações dispersas, num denso pomar 
de amendoeiras, até chegar a Salir, o principal aglomerado populacional 
desta região e a maior freguesia do Concelho de Loulé. 
Salir situa-se na Beira Serra, transição entre o Barrocal e a Serra Algarvia, e 
estabelece a ligação entre o Alentejo e o Algarve. É uma freguesia de base 
agrícola e florestal, ao mesmo tempo que ostenta um inestimável património 
histórico, natural e paisagístico. A origem desta povoação perde-se no tempo, 
sustentando-se a hipótese de ter sido habitada pelos Celtas. 

This section starts at the parking lot of Barranco do Velho’s church, and begins 
in a relatively flat area, passing Eira de Agosto’s windmill, and goes down a 
very attractive hill to Carrascalinho. The path remains in the Serra do Caldeirão, 
passing through dense cork oak forests and rich Mediterranean undergrowth, 
where there are many Strawberry trees, heathers and Portuguese lavender.
 The Rio Seco stream marks the beginning of the Algarve’s barrocal, where the 
landscape changes into largely agricultural land. Going along walled paths and 
past small scattered houses, we reach Salir, the main population centre of the 
area and Loule’s largest “freguesia”.
 Salir is located in the Algarve’s “Beira Serra” (the transition from the Barrocal 
to the Serra) and establishes the connection between the Alentejo and the 
Algarve. It is an agricultural and forestry based “freguesia”, containing an 
invaluable historical and natural patrimony, and an outstanding landscape. The 
town’s origin is lost in time, but there is a theory that it was inhabited by the 
Celts.

Resumo Técnico  

Technical Information

14,9 km
Fácil Easy
5 h
515 m (Eira de Agosto)
No Início e no final In the 
beginning and in the end
No Início e no final In the 
beginning and in the end

salir

cachopo
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



O que pode ver? 
What can you see?

> Museu da Água em Querença, local com rico e diversificado

    património hidráulico; Querença’s Water Museum;

> Património hidraúlico diverso: noras, moinho de água, tanques,   

   levadas ancestrais;

   Diverse hidraulic patrimony, inclunding old inrigation tanqs, 

   waterwheel, water mills, old inrigation channels;

> Moinho de Água do Rio Seco; Old Watermill in Rio Seco;

> Igreja Matriz de Querença; Querença’s main Church;

> Igreja Matriz de Salir (séc. XVI); Salir’s main Church; 

> Castelo de Salir (séc. XII); Salir’s Castle;

> Pólo Museológico de Salir. Salir’s Museum.

Queijarias tradicionais; Traditional cheese production;
Mel e outros produtos apícolas; Honey and other bee-culture products;
Enchidos e Presuntos Tradicionais; Sausage;
Doçaria Local;  Traditional sweets;
Produção de licores (Querença); Traditional liquors production;
Cestaria em cana ou vime (Querença). Cane basket production.

Artesanato Hand craft

Rede Natura 2000 (Sítio “Caldeirão” PTCON0057), área de especial 
interesse para a conservação de espécies ameaçadas como a Águia de 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus) e do quase extinto Gato-bravo (Felis silvestris) 
e até de Lince-ibérico (lyns parina) Natura 2000 (site “caldeirão”);
Special area for Bonelli’s Eagle conservation, Wild Cat and also the almost 
extint Iberian Lynx;

Rede Natura 2000 (Sítio “Barrocal” PTCON0049), área de especial 
importância para flora endémica e habitats naturais Natura 2000 (Site 
“Barrocal”); 
A special area for flora endemic species and natural habitats;

Sítio Classificado da Fonte da Benémola, área protegida de rica 
biodiversidade, sobretudo associada à Ribª da Benémola. Local de 
ocorrência de Lontra (lutra lutra), Bufo-real (Bubo bubo) e muitas outras 
espécies de aves. Local de grande importância para morcegos;
Fonte Benemola’s Protected Area, with a special riveirine vegetation and 
fauna species, including Otter, Eagle Owl and several other bird species.

Natureza nature

Densos bosques de Sobreiral (Quercus suber), onde ocorrem numerosas 
espécies de cogumelos, plantas e aves.
Dense cork forest areas, very interesting for mushrooms and birds. 

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage
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 SECTOR 7  16,2 km

salir a alte

Eventos Culturais cultural events

Festa de São Luís em Salir (3º Domingo de Fevereiro) 
São Luis Local festivity (February)
Festa da Nossa Senhora do Pé da Cruz em Salir 
(2º ou 3º Domingo de Agosto) Religious Festivity (August)
Festa das Chouriças em Querença (Janeiro) 
Querenças’ Sausage Festivity (January)

Recreio e Lazer leisure

Percursos pedestres sinalizados em Querença e Salir; 
Signed walking routes in Querença and Salir;
Percurso pedestre da Fonte da Benémola; 
Fonte Benémola’s walking route;
Piscinas de Salir. Salir’s swimming pool.
Mais informações More informations: http://www.salir.pt

Não existem cafés ou outros espaços comerciais ao longo deste 
itinerário. Apenas no início e no final do mesmo.
There isn’t any snack-bar in this sector. Only at the beginning 
and in the end.

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk
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Traçado da Via Algarviana em Salir Via Algarviana’s route in Salir’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

O 7º sector da Via Algarviana inicia-se em Salir, uma pequena aldeia situada 
no eixo central da EN124, onde o castelo em ruínas representa o elemento 
histórico mais relevante da povoação. O percurso desenvolve-se muitas 
vezes ladeado por antigos muros de pedra, que ainda limitam hortas e 
propriedades rurais, e atravessa alguns aglomerados habitacionais, tais como 
Almarginho, Cerro de Baixo e Cerro de Cima. Neste itinerário, a presença de 
várias noras e outros engenhos hidráulicos é bastante interessante, sinal da 
intensa actividade agrícola que aí se praticava no passado. 

A Rocha da Pena é um elemento forte na paisagem, estando à vista do 
caminhante ao longo de boa parte deste sector.
O itinerário atravessa Benafim, uma povoação que mantém a traça 
tradicional nas suas casas e ruas estreitas. Segue para Norte, passando por 
vários pomares de sequeiro característicos do Barrocal Algarvio e chega à 
ribeira do Freixo, onde ruma a oeste. Aqui, a actividade agrícola e o pastoreio 
ainda impõem as suas marcas na paisagem, outrora com peso relevante na 
economia desta região. Na Quinta do Freixo é possível adquirir alguns doces 
locais, tais como compotas, mel, entre outros.
O sector termina acompanhando a Ribeira de Alte, chegando assim às Fontes 
Grande e Pequena, uma zona muito agradável para descansar. Mais adiante 
situa-se o centro de Alte, uma das aldeias mais típicas e belas da região.

This 7th section of Via Algarviana starts at Salir, a small town situated 
in the middle section of the EN124. The castle, now a ruin, represents 
town’s most important historical building. The track often passes by old 
stone walls enclosing kitchen-gardens and rural properties, and crosses 
some groups of houses, like Almarginho, Cerro de Baixo e Cerro de Cima. 
Throughout this section, the presence of several water-wheels and other 
hydraulic devices makes the journey interesting, notable signs of ancient 
agricultural practices.
The “Rocha da Pena” is a strong presence in the landscape along a 
significant part of this section.
The track passes through Benafim, a small village of houses and narrow 
streets where traditional architectural design can still be seen. It goes north, 
crossing several dry orchards, characteristic of the Algarve’s “barrocal”, and 
on reaching the Freixo stream, heads west. Here, agriculture and grazing, 
once important economic activities, still make their mark on the landscape. 

Resumo Técnico  

Technical Information

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs

16,2 km
Fácil Easy
5 h
351 m (Cerro do Vieira)
Sim Yes
Sim Yes

alte

barranco do velho

alte

salir

Traçado da Via Algarviana em Benafim Via Algarviana’s route in Benafim’s village

46 Sector 7 salir a alte  salir a alte Sector 7 47



B
ar

ro
ca

l A
lg

ar
vi

o

O que pode ver? 
What can you see?

> Igreja Matriz de Alte (séc. XIII); Alte’s main Church from XIII sec;

> Capela de S. Luís, em Alte (séc. XV); S. Luís’s Chapel;

> Aldeia com traça arquitectónica tradicional;

   Traditional village with Algarve’s typical rural houses;

> Fonte Grande e Fonte Pequena de Alte; Alte’s foutains;

> Pólo museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte; 

   Alte’s Museums;

> Moinhos de vento (Azinhal, Curralões). Wind mills.   

At “Quinta do Freixo” it is possible to purchase some local products, like 
jams and honey, among others.
This section ends along the Alte stream (Ribeira de Alte), thus reaching 
“Fonte Grande” (Large spring) and “Fonte Pequena” (Small spring), a very 
pleasant resting area. Some meters ahead we reach the town centre of 
Alte, one of the most typical and beautiful towns of this region.

Sítio Classificado da Rocha da Pena: monumento geológico de 
extraordinária beleza, rico em grutas e escarpas. A sua flora é 
amplamente diversa, possuindo mais de 500 espécies, das quais 
algumas são endémicas e muitas outras são medicinais e aromáticas. 
Rocha da Pena’s protected Area, a geological monument with special 
vegetation (more than 500 species), including endemic species, caves and 
threatened bat species;

Nave do Barão: Formação geológica denominada “polje” uma grande 
depressão com encostas abruptas, numa zona calcária (cársica). Local 
rico em pomares de sequeiro e onde ocorrem habitats raros, como 
Charcos temporários Mediterrânicos; 

Natureza nature

Interesting geological formation named “Polje”, with protected habitats 
namely “temporary pounds”, very imporant for anphibian fauna;

Centro Ambiental da Pena; Pena’s Environmental Center;
Miradouro da Rocha dos Soídos;  
Landscape observation spot, with a rich vegetation diversity;
Queda de Água do Vigário; Vigário’s water fall (Alte);

Pode ser observado o Jacinto-do-algarve (Bellevalia hackelii), verdadeiro 
símbolo natural do Barrocal algarvio. 
Pomares de sequeiro rodeados de valados, onde se desenvolve a 
cultura da Alfarrobeira (ceratonia siliqua), da Oliveira (olea europaea), 
da Amendoeira (prunus dulcis) e da Figueira (Ficus carica), o grande 
sustento da economia tradicional algarvia. Presence of dry fruit cultures, 
including mond, carob and fig trees;

Zona de nidificação de espécies migradoras como o Papa-figos (oriolus 
oriolus), o Abelharuco (Merops apiaster) e  Picanço-barreteiro (lanius 
senator) e de residência da Pega-azul (cyanopica cyana).
Rich bird community, with interesting migratory species, namely the Golden 
oriole, bee-eater and the resident Azure Winged magpie.

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage
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 SECTOR 8  19,3 km

alte 
a s. B. messines 

Recreio e Lazer leisure

Percursos pedestres sinalizados; Signed walking routes;
Desportos alternativos na Rocha da Pena (escalada, rappel);
Alternative sports in Rocha da Pena (rock escalade, rappel)
Galeria “The Wall” (Alte); (“The Wall” Galery);
Horta das Artes - Pintura e gravura (Alte). Painting gallery.
Mais informações de Benafim More information about Benafim: 
http://www.jf-benafim.pt

Cerâmica d’Alte; Alte’s Ceramic House;
Papa Figo Sabonetes, produção de sabonetes com produtos locais;
Soap production using local products;
Produção de doces tradicionais (Alte); Traditional sweet’s; 
Cadeiras em Tábua (Monte Ruivo); 
Traditional chair construction, using local plants;
Mel e Água Mel (Casas da Corte); Honey and derived products;
Produção de materiais em cabedal e couro (Benafim). Leather hand craft.

Artesanato Hand craft

Eventos Culturais cultural events

Diversas festividades populares; Local popular festivities; 
Carnaval tradicional de Alte (Fevereiro); Alte’s Traditional Carnival (February);
Semana Cultural de Alte (Abril); Alte’s Cultural Week (April);
Festa de 1º de Maio; 1st of May Festivity; 
Festival do Teatro de Alte (Maio);
Festa da Chouriça (Fevereiro); Alte’s Sausage Festivity (February);
Festa da Nossa Srª da Glória em Benafim (3º Sábado de Outubro); 
Religious festivity in Benafim (October);

Benafim
Restaurante “Hamburgo” telf. 289 472 108
Snack-bar “Crigel” telf. 289 472 232       
Snack-bar “Sopa” telf. 289 472 427       
Snack-bar “Luzerna” telf. 289 472 464       
Vários mini-mercados. Several groceries.

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk
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Traçado da Via Algarviana em Alte Via Algarviana’s route in Alte’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

O sector 8 da Via Algarviana inicia-se em Alte, junto às Fontes. Esta constitui 
uma das aldeias mais tradicionais do Algarve, com as suas casas caiadas 
de branco, os vasos de flores colocados ao longo das ruas estreitas de 
calçada e os típicos pormenores arquitectónicos, como os beirados e as 
chaminés algarvias.
Tomando a direcção do Sítio do Montinho, o itinerário atravessa a aldeia e 
rapidamente entra na típica paisagem rural do barrocal algarvio. Pomares 
de sequeiro com amendoeiras, alfarrobeiras e figueiras preenchem o 
cenário em torno do percurso, juntamente com pequenas hortas e casario 
disperso. Em Perna Seca, o percurso passa a trilho estreito, privilegiando o 
contacto com a natureza. A vegetação adensa-se e em breve o caminhante 
chega a uma pequena ribeira, rica em vegetação ribeirinha, incluindo freixos 
e loendros. Após a passagem pela ribeira, o percurso dirige-se até à aldeia 
da Torre, onde o artesanato ainda tem especial importância, e daí segue 
para Norte, passando junto da Fonte Santa, ladeando pela direita o monte 
Rocha de Messines. 

O caminho desenvolve-se ao longo do Barranco do Vale para logo subir até 
à Portela de Messines. Neste trajecto, a paisagem é rica em hortas, com os 
seus engenhos hidráulicos (noras, tanques e poços). Até S. Bartolomeu de 
Messines o itinerário insere-se num extenso campo de amendoeiras, um 
dos maiores da região e, mesmo antes de chegar a esta vila, passa junto 
de um dos locais onde o lendário Remexido se refugiou no passado.
São Bartolomeu de Messines situa-se praticamente no centro do Algarve. A 
vila é antiga, onde muitas das casas datam do século XVII e ainda ostentam 
cantarias de pedra. Esta povoação encontra-se no sopé da encosta sul do 
Cerro Penedo Grande, junto à serra do Caldeirão. Serra, que aliás, integra 
uma parte considerável da freguesia.

Stage 8 of Via Algarviana starts at Alte, by the fountains. Alte is one the 
most traditional villages in the Algarve, with lime painted houses, flower 
vases along narrow stone paved roadways, and filled of architectural 
details, like eavesdrop and the algarvian chimneys.
Heading to Sítio do Montinho, the itinerary crosses town and rapidly 
enters the typical rural landscape of Algarve’s “barrocal”. Dry orchards 
with almond trees, carob trees and ficus, fill in the landscape along the 
track, together with small kitchen-farms and dispersed house settlements. 

Resumo Técnico  

Technical Information

19,3 km
Fácil Médio Easy Medium
5 h
255 m (Alte)
Sim Yes
Sim Yes

messines

salir
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs
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O que pode ver? 
What can you see?

> Igreja Matriz de S. B. Messines (séc. XVI); S. B. Messines’s Church;

> Casa do Poeta João de Deus; Poet João de Deus’s House;

> Capela de Santana; Santana´s Chapel;

> Ermida de S. Sebastião (séc. XVI); S. Sebastião’s Chapel;

> Ermida de Nossa Senhora da Saúde (séc. XVIII); Saúde´s Chapel;

> Sepulturas Pré-historical graves. Sepultures.

Percurso inserido no barrocal algarvio, região bastante rica em 
vegetação natural. Presença de numerosas espécies aromáticas 
(tomilhos, rosmaninhos, funcho, alecrim, entre outras), de uso medicinal 
e muitas outras de grande interesse conservacionista, como sejam as 
orquídeas ou os narcisos. Passagem por ribeiras com galerias ripícolas 

Natureza nature

At Perna Seca, the track becomes narrow, thus increasing contact with 
nature. Vegetation gets denser, and soon the trekker reaches a small water 
stream, rich in aquatic species like common ashes, or oleander. Crossing 
the water stream, the track heads Torre, a small town where handicraft 
is still a relevant activity, and goes north, passing through Fonte Santa, 
flanking Rocha de Messines on the right.
The track goes along “Barranco do Vale” (Vale’s ravine), going up to Portela 
de Messines. Along the track, landscape is filled with kitchen-farms, with 
watermills, tanks and wells. To S. Bartolomeu de Messines the itinerary is 
done in an extensive almond tree field, one of the vastest in the region and. 
Just before entering the village, it goes by one of legendary Remexido’s 
refuges.
São Bartolomeu de Messines is emplaced in the very geographic centre of 
the Algarve. It’s an old village, where many of the houses go back to the 
XVII century, still hosting squared stones. Messines is located at the hill’s 
foot of Penedo Grande’s south slope.

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage

desenvolvidas, nomeadamente a Ribª do Vale ou o Ribº do Meirinho em 
Messines. A geologia adquire particular interesse com o aparecimento 
do Grés-de-Silves, rocha de tom avermelhada, utilizada há muito na 
construção de edificios e habitações. 
This route is situated in the “Barrocal Algarvio”, an important region for plants 
and flowers. Several species can be found here, including aromatic, such as 
lavender, thyme, rosemary, and rare ones, namely orchids and narcissus. 
The path goes near some small streams, with interesting riverine vegetation, 
namely the “Ribª. do Meirinho” near Messines. The geology is also interesting. 
The red colour limestone that can be found here, named as “Grés-de-silves”, 
is used in construction for many years, in buildings and houses. 

Locais de Interesse 
Interesting spots

Cerro do Penedo Grande, local privilegiado para admirar a paisagem 
circundante e de grande riqueza natural onde existe um denso bosque 
de sobreiral;
Penedo Grande’s hill, a interesting place for observation spot with a dense 
cork forest, very rich in bird;
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 SECTOR 9  27,6 km

 s.B. messines
a silves 

Artes e Ofícios - cestos, cana, cadeiras de tábua e restauros;
Tlm 914 600 346  Cane baskets, chairs and other objects
Arte do Vitral (Cumeada de Baixo); telf. 282 325 590  Art Glass; 
Fabrico de Miniaturas de Carroças Algarvias; telf. 282 339 948 Traditional 
small cart miniature construction;
ArteXelb – Associação para a Promoção e Defesa das Artes do 
Concelho de Silves (Sítio das Barradas); telf. 282 332 440 
Organization for the Art promotion;
Mel e Frutos Secos (S.B.Messines); Telf 282 339 179
Honey and dry fruits production;
Brinquedos da Torre (Brinquedos em Madeira). telf. 289478624

Artesanato Hand craft

Eventos Culturais cultural events

Semana Cultural de S. B. Messines (Março); 
S. B. Messines Cultural Week (March);
Feira das Actividades Económicas (1ª Semana de Agosto); 
Economical activities Fair (August;
Feira de Setembro  (20 e 21 de Setembro); September Festivity;
Feira Velharias (último domingo de cada mês); 
Old Things local market (last Sunday of each month);
Festival de Folclore Nacional e Internacional (Agosto); 
Folklore Festival (August);

Portela de Messines
Snack-bar

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Recreio e Lazer leisure

Percursos de BTT; Signed Bike tours;
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Traçado da Via Algarviana em Messines Via Algarviana’s route in Messines’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

O sector 9 da Via Algarviana inicia-se junto da Igreja Matriz, no centro da 
vila de São Bartolomeu de Messines. O itinerário segue pela rua da antiga 
Casa de João de Deus, poeta famoso na região, e atravessa toda a vila, 
até à estação de comboios.
Após o atravessamento da linha de caminho de ferro, no Bairro do 
Furadouro, o percurso desenvolve-se inicialmente num caminho entre 
muros, sendo limitado a Sul por zonas rurais e a Norte por floresta de 
sobreiral. A passagem por Barradas e depois o atravessamento da EN1079, 
antecede a chegada à serra, onde a paisagem muda significativamente. Aí, 
já com a Ribeira do Arade à vista, a Via Algarviana toma um caminho muito 
belo, sempre ao longo deste grande curso de água, um dos maiores do 
Algarve. Nesta viagem, o caminhante irá encontrar belas paisagens do vale 
fluvial, seus afluentes e da serra circundante. 
Antes da chegada à Barragem do Funcho, a existência de um parque de 
merendas apela a uma pausa e a um merecido descanso. Deste ponto, 
é possivel admirar toda a envolvente da barragem, os cerros ondulados e 
algumas ruínas nas margens a revelar vidas e actividades passadas.

Após a passagem sobre o paredão da barragem, a Via Algarviana continua 
ao longo da ribeira do Arade, inflectindo mais adiante para o interior da 
serra. Até Enxerim o percurso desenvolve-se ao longo de um vale coberto 
de eucaliptos, onde é possivel encontrar pequenas lagoas ou barragens, 
hortas e pomares de fruta. O percurso atravessa ainda a ribeira do Enxerim 
e prossegue até à estrada nacional, onde termina. Deste ponto, a cidade 
Silves dista uns 500m onde é possivel encontrar alojamento e diversos 
elementos culturais e históricos de grande interesse.

Sector 9 starts by the main church (Igreja Matriz), in the centre of São 
Bartolomeu de Messines. The route goes along the street in which the 
house of João de Deus, a local poet, is located, and then crosses the 
village to the station.
After crossing the rail track, at Bairro do Furadouro, the path initially goes 
between two walls, bordered on the south by rural areas, and on the north 
by a cork oak forest. Passing through Barradas, and crossing the EN1079, 
one arrives at the hillside, and the landscape changes significantly.  Here, 
with the Arade river in sight, the Via Algarviana goes along a very beautiful 
path, on the banks of one of the Algarve’s major rivers. On this section, the 

Resumo Técnico  

Technical Information

27,6 km
Médio Easy Medium
8 h
220 m (Zambujo)
No Início e no final In the 
beginning and in the end
No Início e no final In the 
beginning and in the end

silves

alte
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs
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O que pode ver? 
What can you see?

> Castelo de Silves; Silves’s Castle;

> Almedina de Silves; Old Medina;

> Portas da Cidade; City’s Door;

> Sé Catedral de Silves; Silves’s Old Cathedral;

> Igreja da Misericórdia de Silves; Misericórdia Church;

> Palacete D. Aurora; Grade; 

> Ponte Velha de Silves; Silves’s Old Bridge;

> Ermida de Nossa Senhora dos Mártires; Chapel;

> Cruz de Portugal; Portugal Cross;

> Teatro Gregório  Mascarenhas; Gregório Mascarenhas’s Theatre;

> Ermida de São Pedro; S. Pedro’s Chapel;

> Menir dos Gregórios ou Pedra dos Cucos; Gregórios Menhir;

> Museu Arqueológico; Archaeological Museum;

> Museu da Cortiça; Cork Museum;

> Necrópole da Forneca em vale Fuzeiros. 

   Ancestral Necropolis at Vale Fuzeiros.

hiker will see the beautiful landscape of this fluvial valley, its tributaries and 
the surrounding hillside.
Before reaching the Funcho dam, the existing picnic park offers a deserved 
rest. From here, it is possible to enjoy all the areas around the dam, the 
rolling hills and some ruins, indicating the presence of ancient life and 
human activity.
 After crossing the dam’s wall, the Via Algarviana continues along the Arade 
river, turning deep into the hillside further along the track.  Up to Enxerim, 
the path goes through a valley covered in eucalyptus, where one finds small 
lakes or dams, kitchen-gardens and fruit orchards. The track also crosses 
the Enxerim river and continues to the main road, where it ends.
From here, Silves is a mere 500m away, and there one can find 
accommodation and several cultural and historical buildings of great 
interest.

Cerâmica - “Al Tannur” Luís Mariano; (Ceramic shop);
telf 282 445 162 / 919 090 828
Cerâmica (casinhas típicas do Algarve); (Ceramic shop);
Silves telf 282 444 685
Aguardente Medronho e Mel; (Honey and liquor production);
Silves telf 282 088 341
Quinta da Figueirinha - Licores, Doces, Compotas, Massapão, Sumos; 
(Ecological Farm – sweets, liquors, fruit production); Silves telf 282 440 700

Artesanato Hand craft

Rio Arade e respectivo vale fluvial; Arade’s River and the fluvial valley;
Floresta de Sobreiral; Cork Forest;
Fauna e Flora diversificada, com destaque para a presença de Águia de 
Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Lontra (lutra lutra), Texugo (Meles meles) 
e Gato-bravo (Felis silvestris); Important biodiversity, including threatned 
species, such as Bonelli’s Eagle, Wild Cat and Otter;
Centro Nacional de Reprodução de Lince-ibérico.
Reproduction Center of Iberian Lynx.

Natureza naturePatrimónio Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage
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Eventos Culturais cultural events

Mercado Mensal (3ª Segunda-Feira de cada mês); 
Monthly Market (3rd Monday of each month);
Feira das Cruzes (3 de Maio); Religious festival (3 of May);
Feira de Todos os Santos (1 de Novembro); Religious event;
Mercado - Silves (19 de Dezembro e 16 de Janeiro); 
Silves’s Market (19 December to 16 January);
Feira Medieval de Silves (Agosto). Silves’s Medieval festival (August).

Recreio e Lazer leisure

Quinta Pedagógica e Parque Biológico de Silves;
Silves’s Pedagogic Farm and Biologic Park;
Percursos Pedestres e temáticos; Walking and thematic routes;
Piscinas Municipais de Silves; Silves’s Swimming pool;
Locais de acesso à internet; Internet access spots;
Biblioteca Municipal de Silves; telf. 282 442 112 Silves Library;
Centro Hípico da Quinta da Cruz de Portugal. telf. 282 444 120 
Hipic Center.

Plantas Medicinais e Aromáticas, Vinagre de Medronho - Quinta 
Parreirinha. Ecological farm – aromatic and medicinal plants. 
telf. 282 441 500

Vale Fuzeiros
Restaurante “O Gralha” telf. 282 332 103  Restaurant
Café Restaurante “Casa da Vinha” tel. 282 332 277 Restaurant
Cerro da Horta Alojamento telf. 282 332 842 Accomodation

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk
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Traçado da Via Algarviana em Silves  Via Algarviana’s route near Silves’s Village

Descrição do Itinerário  

Route Description

Silves assinala o início do 10º sector da Via Algarviana. Esta cidade, outrora 
capital do Algarve, é banhada pelo Rio Arade e tem como principal elemento 
histórico, o castelo mouro, construído em taipa e pedra Grés-de-Silves. 
O percurso inicia-se junto à ribeira do Enxerim, na estrada nacional, do 
lado oposto ao Moinho de Vento ali existente. Daí, dirige-se quase sempre 
para Noroeste, em direcção à Serra de Monchique. O relevo é bastante 
sinuoso e a paisagem é dominada por extensos estevais e povoamentos de 
eucaliptos e pinheiros. Junto das linhas de água, a flora é mais diversificada, 
surgindo várias espécies aromáticas, como rosmaninhos, tomilhos, entre 
outras. Neste trajecto, o caminhante irá passar por alguns montes agrícolas, 
nomeadamente Carapinha e Romano, hoje em ruínas. 
Após várias subidas e descidas, a Via Algarviana aproxima-se da Ribeira de 
Odelouca, principal curso de água desta região. Nas suas margens e junto dos 
principais afluentes, pequenos povoados, tais como Zebro, Barreiro, Touril, 
Foz do Barreiro e Cortes, mantêm viva a agricultura de subsistência, sendo 
possivel encontrar aí campos cerealíferos, pastagens e pequenas vinhas. 

A passagem pela ribeira marca o início de uma caminhada até à Picota 
sempre em ascenção. O percurso começa a ganhar altitude e, em breve, 
a paisagem começa a mudar. À parte da presença regular de eucaliptal, o 
percurso dá ao caminhante vislumbres de magníficas panorâmicas sobre 
a serra a Sul e a Este, bem como do litoral. Em Barranco da Fornalha o 
caminhante encontra uma maior diversidade de vegetação, sombra, 
frescura e água. É aí possível observar densos urzais, medronheiros, 
salgueiros, várias plantas aromáticas e muitas outras espontâneas. 
Começam a surgir afloramentos de sienito nifelínico pelo caminho e, após 
a passagem por Corte Pequena, chega-se à Picota, o segundo ponto mais 
elevado do Algarve (774m). Uma merecida paragem é aqui aconselhada. 
Este é, talvez, um dos locais mais belos do Algarve. Rumo a Monchique, 
a Via Algarviana entra agora num denso e magnífico bosque de sobreiros, 
grandes e saudáveis. A beleza deste local é contagiante e quando menos 
se espera, chega-se a à vila de Monchique, onde termina este sector.

Silves marks the beginning of stage 10 of the Via Algarviana. This city, once the 
capital of the Algarve, is on the right banks of the Arade River and its Moorish 
castle, built with walls of lathe and plaster and Gres-de-Silves stone, is the 
main point of historical interest. The path starts by the Enxerim stream, on 
the main road, on the opposite side to the windmill. From this point, it heads 

Resumo Técnico  

Technical Information

28,2 km
Elevado High
8 h
774 m (Picota)
Sim Yes
No Início e no final In the 
beginning and in the end

Acessos alternativos a Silves 
Silves Access options to Silves city

64 Sector 10 silVes a moncHique silVes a moncHique Sector 10 6�

ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



O que pode ver? 
What can you see?

> Igreja Matriz de Monchique (sec. XV/XVI); Monchique’s Church;

> Capela do Santíssimo (século XVII); Santissimo’s Chapel;

> Igreja de S. Sebastião; S. Sebastião Church;

> Convento da Nossa Senhora do Desterro, datada do século XVII);

    Nossa Senhora do Desterro Monastery;

> Igreja da Misericórdia (século XVI); Church;

> Ermida das Caldas de Monchique; Chapel;

> Vila com casario tradicional e casas senhoriais, com típicas 

chaminés de saia; Traditional houses in Monchique;

> Terraços de cultivo com muros em pedra; Old farm terraces;

> Moinhos de água (Barranco dos Pisões). Water mills.

mostly northwest, to the Serra de Monchique. The terrain is undulating and 
the landscape is dominated by extensive Cistus (rockrose), Eucalyptus and 
Pine tree plantations. By the streams, the flora is more diverse, with several 
aromatic plant species such as Rosemary, Thyme, and others. Along the track, 
the hiker will pass some cultivated hillsides, namely Carapinha and Romano, 
now in ruins.

After various climbs and descents the Via Algarviana approaches Ribeira de 
Odelouca, the main water course in the region. By the margins of Ribeira de 
Odeluca and its main tributaries,  small settlements like Zebro, Barreiro, Foz do 
Barreiro and Cortes maintain traces of subsistence agriculture, and one finds 
some fields planted with cereal crops , pasture land, and small vineyards.
On crossing the river the walk to Picota begins, this is a steady climb. The 
track starts to gain height and, soon, the landscape changes. Apart from the 
regular presence of Eucalyptus plantations, the track allows the hiker to enjoy 
magnificent panoramic views of the hills to the south and east, as well as to 
the coast. At Barranco da Fornalha, the traveller will find more variety in the 
vegetation, shade, temperature and water. Here, we can see dense heathers, 
strawberry trees, willows and several other species of aromatic plants growing 
naturally.  Outcrops of Syenite rock start to appear along the way and, after 
crossing the Corte Pequena, one reaches Picota, the second highest spot in 
the Algarve (774m). A well deserved rest is in order!  This is probably one of the 
most beautiful places in the Algarve.
Heading to Monchique, the Via Algarviana enters a dense and magnificent cork 
oak forest, with large healthy trees. The beauty here is intoxicating and then, 
unexpectedly, one reaches the village of Monchique, where the sector ends.

Natureza nature

Monchique está inserido na Rede Natura 2000 (Sítio “Monchique” 
PTCON0037), como Sítio de Importância Comunitária “Monchique” 
Natura 2000 (Site “Monchique”);
O Cerro da Picota, 774m, é um dos pontos mais escarpados da Serra 
de Monchique. A sua encosta é dos poucos locais onde ainda se pode 
observar a vegetação autóctone da Serra de Monchique.
Picota hill, a spectacular landscape terrace;

Eventos Culturais cultural events

Festas da Senhora da Encarnação (25 de Março); Religious event;
Feira dos enchidos tradicionais (1º fim de semana de Março); 
Monchique’s Local products Festivity (March);
Feira do presunto (1º fim de semana de Julho); 
Monchique’s Ham Festivity (July);
Feira de artesanato (1º fim de semana de Setembro); 
Monchique’s Hand Craft Festivity (September);
Feira anual de Monchique (4º fim de semana de Outubro); 
Monchique’s Annual Festivity (October);
Festa da castanha (11 de Novembro). 
Monchique’s Chestnut Festivity (November).

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage
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Recreio e Lazer leisure

Percursos Pedestres sinalizados; Signed Walking routes;
Desportos alternativos (escalada, rappel, orientação); telm. 965 004 337
Alternative Tours (climbing, rappell, orientation); 
Estância termal das Caldas de Monchique; 
Thermal waters and spa – Caldas de Monchique);
Galeria “Porca Preta” - Actividades culturais; Art Gallery “Porca Preta”;
Acesso à Internet; Free Internet access; 

Maciço eruptivo subvulcânico de sienitos (foiaíte), único em Portugal;
Special geology, unique in Portugal – vulcanic origin (syenite);
A paisagem predominantemente florestal (montados de sobro, 
sobreirais, castinçais, eucaliptais, pinhais, medronhais e matos com 
urzes e tojos); Dense cork forest, with oak, pine trees and also chestnut-
tree, the only place in Algarve where it can be found;
Considerável diversidade botânica com muitas plantas raras ou endé-
micas, donde se destacam: Carvalho-de-Monchique (Quercus cana-
riensis), centaurea fraylensis, Adelfeira (rhododendron ponticum 
baeticum) e Titímalo-de-Monchique (euphorbia paniculata monchi-
quensis); Special flora species, with several rare and endemic species;
No concelho de Monchique encontram-se cinco espécies classificadas 
como árvores monumentais, pelo seu porte, raridade ou idade: duas 
Araucárias (araucaria heterophylla), um Plátano (platanus hybrida), um 
Carvalho de Monchique (Quercus canariensis) e uma Magnólia (Magnólia 
grandiflora); Classified trees in Monchique: two araucaria, one plane-tree, 
one Monchique’s Oak and one magnolia;
Destaque para a existência de Lagarto-de-água (lacerta scheiberi), 
Águia de Bonelli e muitas outras aves florestais. Important fauna species, 
such as Water Lizzard, Bonelli’s Eagle and duzens of forest birds.

Cestaria de cana e vime; Cane hand craft;
Colheres de pau; Wood spoons production;
Cadeiras de tesoura; Monchique’s typical wood chairs; 
Olaria; Pottary; Tecelagem; Weaving; Mel; Honey;
Produção de Aguardente de Medronho. José Nunes telf. 962 702 039
Wild Strawberry brandy production.

Artesanato Hand craft
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Traçado da Via Algarviana em Monchique Via Algarviana’s route in Monchique’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

O início do 11º sector da Via Algarviana dá-se no centro de Monchique, 
junto ao Largo dos Chorões. Daí, o caminhante empreende a viagem até 
ao Convento do Desterro, um dos elementos patrimoniais mais conhecidos 
desta vila. Neste local, o percurso converte-se num trilho estreito que 
mergulha num denso povoamento de eucalipto, até alcançar, a Norte, 
a estrada municipal. Após o cruzamento desta via, a viagem prossegue 
por eucaliptal e, pouco a pouco, a paisagem típica da montanha começa 
a revelar-se: coberto arbóreo escasso, densa vegetação rasteira e 
numerosos afloramentos rochosos. 
Até à Fóia, o percurso segue por uma estrada, na qual se tem uma 
magnifica panorâmica a Norte. A vegetação é dominada por densos 
estevais, tojos, zimbros e, pontualmente, por adelfeiras, uma das plantas 
endémicas da Serra de Monchique. As antenas da Fóia assinalam o local 
mais elevado da Serra de Monchique e do Algarve (902m). Deste ponto, o 
itinerário conduz o viajante até ao Penedo do Buraco, uma escarpa notável 
a Norte da Fóia, e daí até uma pequena barragem. O percurso desenvolve-
se posteriormente ao longo de um belo vale, onde ainda subsistem antigos 
terraços agrícolas. Pequenos povoados serranos, nomeadamente Vale da 
Moita, Barbelote, Porta da Horta, ficam junto do percurso que em breve 
chega à Madrinha, onde está hoje instalado um parque eólico. 

O itinerário volta a entrar num bosque de eucalipto, passando por Pardieiro 
e alcançando, mais adiante, a estrada nacional 1087. A Via Algarviana cruza 
esta estrada, tomando o caminho em frente, em direção a Picos, uma 
colina escarpada, bem visivel ao longe. Nesta zona, o bosque de sobreiral 
domina a paisagem, tornando-a mais atractiva e rica em diversidade 
vegetal e animal. Marmelete já está bastante perto. Esta é uma das três 
freguesias do Concelho de Monchique e está totalmente inserida na serra. 
Nesta localidade, à semelhança de outras na região, a silvicultura, com a 
exploração da cortiça e madeira, juntamente com a suinicultura, apicultura, 
produção de medronho e alguma horticultura, são as principais actividades 
económicas. Em Marmelete termina o 11º sector da Via Algarviana.

This 11th stage of the Via Algarviana begins at Monchique town centre, by 
the “Largo dos Chorões”. From there the walker starts the journey to the 
“Convento do Desterro” (an old ruined convent), and one of the city’s most 
well known historical buildings.   Here, the track becomes into a narrow path, 
descending into a dense eucalyptus plantation, till it reaches the municipal 

Resumo Técnico  

Technical Information

14,7 km
Fácil Easy
4 h
902 m 
Sim Yes
Sim Yes

marmelete

silves
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O que pode ver? 
What can you see?

> Igreja Matriz de Marmelete ou de Nossa Senhora da Encarnação

   século XVII); Marmelete’s main Church;

> Ermida de Santo António (século XVIII); Santo António’s Chapel,

   with a beatifull view to Marmelete village;

> Aldeia com casario tradicional e algumas casas senhoriais;

   Marmelete traditional houses and rural farms;

> “A Santinha“; Religious monument in Marmelete;

> “Antigo Bebedouro”, restaurado com pedra da região; 

   Old watering-place, recovered with local stone;

> Fonte Velha ou Fonte dos Namorados (1926), o mais antigo

   fontanário de Marmelete cujo nome se deve ao facto destes se

   costumarem encontrar ali, ao Domingo à tarde depois da missa.

   Oldiest Fountain in Marmelete, where couples used to meet after 

   the mass.    

road to the north. Crossing the road, the path goes through more eucalyptus 
and a typical mountain landscape gradually starts to emerge.  Sparse tree 
coverage, dense bushes and numerous rocky outcrops. 

To Fóia, the path goes along the road, with a very nice panoramic view to the 
north. The vegetation is dominated by dense Cistus [rockrose] bushes, gorse, 
junipers and, Rhododendron ponticum, which is indigenous to the Serra de 
Monchique. The antennas at Fóia mark the Algarve’s highest point (902m). 
From here, the route takes the hiker to Penedo do Buraco, a remarkable 
ravine north of Fóia, and then to a small dam. The track then goes through 
a long and beautiful valley, where ancient agricultural terraces can still be 
seen. Small country settlements, like Vale da Moita, Barbelote, or Porta da 
Horta, are near the track which soon reaches Madrinha, where there is a 
wind generator park. The route goes into a eucalyptus plantation once again, 
passing Pardieiro, and reaching the EN 1087. The Via Algarviana crosses that 
road, going straight on towards Picos, a steep hill that can be seen in the 
distance.  In this area, cork oak forest dominates the landscape, making it rich 
in flora and fauna.
Marmelete is now quite near. This is one of Monchique’s three “freguesias” 
and is completely enclosed by the Serra de Monchique.  In this locality, similar 
to others in the Serra, sylviculture (cork and wood exploitation), along with 
pig farms, apiculture, Medronha brandy production and some horticulture, 
are the main economic activities. At Marmelete’s centre the 11th stage of Via 
Algarviana ends.

“Miradouro dos Picos” Situado no monte mais alto de Marmelete – 
Cerro dos Picos – tem uma vista privilegiada sobre a aldeia até à costa 
algarvia; Landscape terrace at Picos Hill;

“Ribeiras” A Freguesia de Marmelete é muito rica em património natural, 
onde se destacam algumas ribeiras, como a do Enxameador, Passil e 
Montinho, acompanhadas por galerias ripícolas, de onde se destacam 
os magníficos amieiros (alnus glutinosa) que proporcionam uma sombra 
sempre fresca.
Small rivers and streams in Marmelete, with dense riveirine vegetation, 
including magnificent alder and ash-trees.

Natureza nature

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
Historic, archaeological and religious Heritage
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 SECTOR 12  30,0 km

marmelete
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Cestaria (cestos, canastras, adornos para garrafas); 
Cane hand craft, including baskets;
Colheres de Pau; Wood spoons;
Produção de aguardente de medronho; Ernesto Luz telf. 965 048 016
Strawberry brandy production;

Artesanato Hand craft

Eventos Culturais cultural events

Convívio de Maio (1 de Maio); 1st of May Celebration;
Santos Populares (Junho); Popular Saints Festival;
Festa de Santo António (Julho); 
Feira de Artesanato e Produtos Locais (último Domingo de Julho); 
Hand Craft and Traditional products festival;
Feira Anual de Marmelete (1.º Domingo de Setembro); 
Marmelete’s Annual festival;
Descasca ou Desfolhada (Setembro); 
Festa da Castanha (1 de Novembro). Chestnut Festival.

Recreio e Lazer leisure

Espaço de acesso a Internet na Junta de Freguesia de Marmelete. 
Internet access at the Marmelete Local Municipality.
Mais informações More informations: www.jf-marmelete.pt

Fóia 
Snack bar - loja de artesanato e posto de turismo

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk
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Traçado da Via Algarviana em Marmelete Via Algarviana’s route in Marmelete’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

O percurso inicia-se em Marmelete e dirige-se, inicialmente, para noroeste, 
até alcançar a estrada municipal que faz a ligação desta aldeia com 
a vila de Aljezur. Mas, logo a seguir, inflecte para Sul e mantém este 
rumo praticamente até Bensafrim. Apesar da longa distância que separa 
estas duas localidades (Bensafrim e Marmelete), este sector é um dos 
mais bonitos da Via Algarviana e de menor dificuldade. A paisagem é 
bastante diversificada, com eucaliptal, densos bosques de sobreiral, 
espaços agrícolas bem cuidados, pequenas aldeias e, próximo do final, 
uma região de calcários, semelhante ao Barrocal, com densos matagais 
mediterranicos, carrascais, afloramentos rochosos, etc.  
Este itinerário atravessa uma zona bastante selvagem, longe da presença 
humana. Porém, algumas casas dispersas e pequenas aldeias serão 
visitadas no decorrer da viagem, nomeadamente Malhão, Pomarinho, 
Romeiras, Vagarosa, Vale de Lobos, Pincho, Corte do Bispo, Paraisos, 
entre outros.  Muitas habitações rurais estão recuperadas, juntamente com 
as suas hortas, dando à paisagem um colorido agradável. Em Romeiras 
e Pincho, o caminhante pode ainda encontrar pontos de apoio, descanso 
e alimentação. 

Este sector é ainda marcado pela presença da Barragem da Bravura, com 
o seu grande espelho de água, local aprazível para uma pequena pausa 
nesta longa caminhada. Até Bensafrim, o percurso decorre em caminhos 
bem marcados, inseridos numa paisagem muito rica, com montados de 
sobro e azinho, pequenas hortas, ribeiras e galerias ripícolas. A parte final 
insere-se num largo vale fluvial, sendo bastante plana e de fácil progressão. 
A chegada a Bensafirm marca o final da jornada e do sector 12.

The path starts at Marmelete and heads, initially, northwest, reaching the 
municipal road that connects Marmelete to Aljezur. From there,  the track turns 
south, continuing to Bensafrim. Despite the long distance between these two 
localities (Bensafrim and Marmelete), this is one of the most beautiful stages 
in Via Algarviana, and it doesn’t present major difficulties. The landscape is 
quite diverse, with eucalyptus plantations and cork oak forest, well tended 
agricultural plantations, small towns and, on reaching the end, a calcareous 
area, similar to the “barrocal”, with dense Mediterranean bushes, kermes oak 
bushes, rocky  outcrops, etc.
This  route crosses a very wild  unpopulated area. Nevertheless, some 
scattered houses and small villages are  encountered along the way, such 

Resumo Técnico  

Technical Information

30 km
Médio Medium
7 h
400 m 
Sim Yes
Sim Yes

marmelete

monchique
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O que pode ver? 
What can you see?

> Menires do VIII-V milénio a.C.; Menhir monument;

> Igreja de Bensafrim; Bensafrim Church;

> Fonte Velha de Bensafrim; Bensafrim’s Old Fountain;

> Candeeiro de 1875 – Rua Stº António; 

   Old lamp in Bensafrim (aged 1875);

> Património Rural (Noras, Tanques e Moinhos de Vento).

   Rural patrimony (windmills, inrigation tanqs, water-wheel).

as Malhão, Pomarinho, Romeiras, Vagarosa, Vale de Lobos, Pincho, Corte 
do Bispo, Paraísos, among others. Many country houses are being restored, 
together with their small kitchen-gardens  giving the landscape a pleasant 
aspect. At Romeiras and Pincho, the hiker can find some resting areas, 
minimarkets and restaurants.
This section is also marked by the presence of the Bravura dam (Barragem 
da Bravura), a perfect place for a short stop along the hike. To Bensafrim, the 
track goes along well defined paths, with a rich landscape of cork oak and 
holm oak forests, small kitchen-gardens, streams and river banks. The last 
part of this stage goes into a fluvial valley, which is quite flat and easy. The 
arrival at Bensafrim marks the end of the journey and stage 12.

Ribeira de Odeáxere e o seu vale fluvial rico em vegetação ribeirinha, 
incluindo freixos, salgueiros, loendros e amieiros;
Odeaxere’s small river, a rich ecological gallery filled with riveirine vegetation, 
including ash-trees, willow trees, oleander, among other species;
 
Paisagem Agrícola com campos, hortas e pomares, e zonas florestais 
de montados de sobro, pinhais, eucaliptais;
Farm fields occupied with traditional cultures and forest areas of cork, oak 
and pine trees;

Calcários do Jurássico (escarpa de Bensafrim);
Jurasic limestone cliffs near Bensafrim;

Presença de diversificada flora autóctone, com destaque para o 
Titímalo-de-Monchique (euphorbia paniculata monchiquensis);
Rich flora community;

Natureza nature

Recreio e Lazer leisure

Centro Hípico do Castanheiro; Hipic center; Telf 282 687 596 / 263
Acesso à Internet no Clube Desportivo “Estrela Desportiva 
de Bensafrim”;  
Internet access in the Club “Estrela Desportiva de Bensafrim”;
Mais informações More informations: 
http://www.bensafrim.lagosdigital.com/ ou http://www.cm-lagos.pt/  

Património Histórico, Arqueológico e Religioso 
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 SECTOR 13  30,1 km

BensaFrim
a vila do Bispo 

Eventos Culturais cultural events

Feira de Tradições e Artes do Algarve (1º Fim-de-Semana de Setembro); 
Bensafrim’s Regional Hand Craft fair;
Feira Anual (25 de Agosto). 
Bensafrim’s Annual festival.

Romarias
Snack Bar (D. Júlia) telf. 964 421 044
Pincho
Restaurante “Solar do Pincho” 
telf. 962 867 013 ou 966 672 461 (só por encomenda) 

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk

Nota Note - A partir deste sector, existe uma ligação pedestre a Aljezur, ilustrada no respectivo 
mapa. In this sector there is a connection path to Aljezur village.
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Traçado da Via Algarviana em Barão de S. João Via Algarviana’s route in Barão de S. João ’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

A caminhada neste 13º sector da Via Algarviana inicia-se no centro de 
Bensafrim. Daqui, dirige-se para Sudoeste, em direcção a Barão de S. 
João, uma das freguesias mais rurais do concelho de Lagos, onde 
a agricultura, em especial a biológica, está bem presente. A primeira 
fase da etapa desenvolve-se numa paisagem típica de barrocal, com 
densos matagais mediterrânicos, onde abundam carrascos, aroeiras, 
rosmaninhos, estevas, entre outras plantas arbustivas. Pinheiros mansos 
e sobreiros estão também presentes ao longo deste itinerário. O relevo é 
pouco acentuado e rapidamente o caminhante chega à aldeia. Neste local, 
existem vários apoios, incluindo mercearia, snack-bar, alojamento e algum 
património interessante para ver, nomeadamente a igreja matriz. Após 
atravessar a aldeia, a Via Algarviana dirige-se para Noroeste, entrando no 
Perímetro Florestal do Barão de S. João. Esta floresta de pinheiro-manso 
é, provavelmente, a maior da região, funcionando como um refúgio de 
vida animal e um espaço de lazer e recreio, onde os visitantes podem 
descansar e merendar.   
A paisagem típica de serra volta novamente a preencher o cenário em 
torno da Via Algarviana. Montes e vales cruzam-se ininterruptamente ao 
longo do percurso, destacando-se o Vale da Vinha Velha, uma fértil área 
agrícola, com diversas actividades ligadas ao agroturismo, e o Monte de 
S. Lourenço, junto ao marco geodésico do Pardieiro, um dos locais mais 
elevados nesta zona (144m). A chegada ao sítio das  Sesmarias, revela 
uma nova mudança na paisagem. Um extenso planalto agrícola circunda 
agora o percurso, no qual o viajante pode ainda encontrar a Lagoa de 
Bundens, uma pequena zona húmida onde ocorrem diversas espécies de 
aves aquáticas. 

Afloramentos Calcários, matos dispersos, extensas pastagens e campos 
agrícolas, denotam a proximidade do antigo “celeiro do Algarve” e da 
Costa Vicentina. A Sul da EN125, o caminhante entra no Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, uma das mais belas áreas 
protegidas do país, e muito em breve chega ao destino desta viagem, Vila 
do Bispo. Aqui termina o sector e inicia-se o último desta grande jornada 
pelo Algarve desconhecido. 

Resumo Técnico  

Technical Information

30,1 km
Médio Medium
8 h
115 m 
Sim Yes
Sim Yes

vila do bispo

marmelete

vila do bispo

bensafrim

Traçado da Via Algarviana na Bensafrim Via Algarviana’s route in Bensafrim’s village
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



O que pode ver? 
What can you see?

The walk on this 13th stage begins at the centre of Bensafrim. From there, 
it heads southwest, to Barão de São João, one of Lagos’s countryside 
“freguesias”.  Here agriculture, mostly in the form of organic farming, is 
strongly present. The first part of the journey goes through a typical barrocal 
landscape of dense Mediterranean undergrowth, where Holm oaks, False 
Pepper trees, Rosemary and Cistus [rockroses], among other shrubs, can be 
seen.  Stone pines and some cork oak trees are also present along the way.
The terrain is quite flat, and soon the hiker reaches the village.  Here, several 
support services are available:  a minimarket, a snack-bar, accommodation 
and some interesting architectural heritage such as the main church. 
After crossing the town, the Via Algarviana heads northwest, entering the 
“Perímetro Florestal do Barão de São João” (a local protected forest area). 
This is a Stone-pine forest and, most likely, the largest in the region, serving 
as a place of refuge for animals and as a leisure area, where visitors can 
rest and have a picnic.

A typical hilly landscape emerges once again around the Via Algarviana.  
The route goes through a succession of hills and valleys. One should note 
Vinha Velha valley, a fertile agricultural area, where several agrotouristic 
activities take place, and Monte de São Lourenço, near by Pardieiro’s 
geodesic landmark (144m). On arriving at   Sesmarias one sees a change 
in the landscape. A vast agricultural plateau now surrounds the track, on 
which the hiker can find Budens’ fen, a small wetland where several aquatic 
birds can be seen.
Calcareous outcrops, scattered bushes, extensive grazing areas, and 
agricultural fields mark the approach to the old farming heartland of 
the Algarve and Costa Vicentina. South of EN125, the hiker enters the 
“Sudoeste Alentejano and Costa Vicentina” Natural Park, one of the most 
beautiful protected areas in the country, and soon we reach our destination 
Vila do Bispo.  Here ends this section, and begins the final stage of this 
adventure through the unknown Algarve.

> Grande concentração de menires do VIII-V milénio AC; 

   Menhir concentration;

> Igreja Matriz do Barão de São João (séc. XVII); 

   Barão S. João main Church;

> Museu do Barco (Barão de São João) Barão de S. João’s; 

   Boat Museum;

> Património rural diverso (moinhos de vento, noras);

   Rural patrimony (wind mills and water-wheels);

> Ermida da S.ª da Guadalupe, na Raposeira (séc. XIV);

   Sta. Guadalupe’s chapel in Raposeira;

> Igrejas de S. Sebastião, S.ª Encarnação, Capela de S. António

   em Budens (séc. XVI) em Budens.

   Several churches and chapels in Budens.

Artesanato Hand craft

Cestaria em verga, palma e esparto; Cane hand craft, including baskets;
Miniaturas em madeira que representam alfaias e carros agrícolas; 
Wood miniature art;
Confecção de tapetes, almofadas, colchas; Tapestry;  
Olaria e cerâmica (barro); Pottery and ceramics;
Trabalhos em bambu e madeira. Wood and bamboo hand craft.
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 SECTOR 14  16,6 km

vila do Bispo a 
caBo de s. vicente  

Perímetro Florestal do Barão de S. João, denso pinhal-manso, com parque 
de lazer, percursos pedestres e miradouros sobre a área envolvente;
Perímetro Florestal do Barão de S. João, a dense pine tree forest, with a leisure 
and recreational area and walkinf paths;
Paisagem diversificada com campos agrícolas, alguns pomares, 
montados de sobro e pinhais, matos costeiros, pinhais, zonas húmidas 
(Lagoa de Budens), arribas calcárias e praias;
Diversified landscape, including mountains and deep valleys, farm fields, 
cork and pine tree forest, also small lagoons and rocky coast;
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Sítio 
de Importância Comunitária “Costa Sudoeste” e Zona Especial de 
Protecção “Costa Sudoeste”; Passage through the Natural Park “Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina”, also part of Natura 2000;
Importante comunidade de flora autóctone, incluindo endemismos como 
Bellevalia hackelii, centaurea fraylensis, Hyacinthoides vicentina, linaria 
algarviana e thymus camphoratus, o Habitat prioritário “Formações de 
cistus palhinhae” e “Charcos temporários mediterrânicos”; Important flora 
community, with several endemisms and conservation priority habitats;
Avifauna interessante, com destaque para a Águia de (Bonelli Hieraetus 
fasciatus) Águia-perdigueira. Interesting area for birds, namely for 
Bonelli’s Eagle.

Natureza nature

Eventos Culturais cultural events

Festa de São João Baptista, em Barão de São João (23 e 24 de Junho);
Religious Festivity (June);
Feira do Folar, em Barão de São João (Sábado e Domingo de Páscoa);
Easter Cake Festivity (Easter);
Feira de Velharias, em Barão de São João (4º domingo de cada mês)
Festa de Nossa Senhora da Encarnação, na Raposeira (24 de Março);
Religious Festivity (March);
Feira anual e Festa Popular, na Raposeira (2º fim de semana de Setembro);
Raposeira’s Annual festivity (September);

Barão de S. João e Raposeira
Mercearias, snack-bares e restaurantes

Locais de descanso e apoio ao longo do percurso 
rest and snack areas along the walk
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Traçado da Via Algarviana em Vila do Bispo Via Algarviana’s route in Vila do Bispo’s village

Descrição do Itinerário  

Route Description

Este último sector da Via Algarviana desenvolve-se em pleno Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, uma das áreas protegidas mais 
belas e valiosas do país. Ao longo deste percurso o caminhante pode 
encontar diversos endemismos florísticos, paisagens costeiras únicas e, com 
sorte, pode mesmo observar algumas aves raras e emblemáticas desta zona, 
como a gralha-de-bico-vermelho ou o falcão-peregrino. 
A caminhada inicia-se em Vila do Bispo, junto da sua Igreja Matriz. Daqui, 
desenvolve-se aproximadamente 4km para Sul, passando junto ao 
cemitério, entrando depois nos campos agrícolas, a maioria abandonados 
e parcialmente renaturalizados pelos matagais típicos desta região. O 
pastoreio ainda é regular e a presença de gado bovino é também frequente 
nalgumas partes deste trajecto. O relevo é bastante suave e, à excepção de 
umas poucas colinas que surgem no horizonte, o percurso apresenta um 
grau de dificuldade baixo. Ainda próximo de Vila do Bispo, o caminhante tem 
oportunidade de cruzar um outro percurso pedestre – “Monte dos Amantes” 
– centrado na presença de menires, sendo esta uma das zonas do país com 
maior densidade destes vestígios megaliticos. 

O percurso passa junto de pequenos montes rurais, como o de Catalão e o 
de Vale Santo, situando-se este último numa das zonas mais interessantes 
para observar aves. Os extensos campos cerealiferos e as pastagens aí 
existentes, formam o habitat de algumas espécies pouco comuns, como 
o sisão. Nas migrações outonais, este é, ainda, um dos corredores mais 
utilizados por aves de rapina em passagem. 
Já com o Farol de S. Vicente presente no horizonte, o caminhante pode ainda 
visitar a Praia do Telheiro e ter um primeiro vislumbre do Oceano Atlântico 
desde que começou a sua aventura. A parte final do percurso desenrola-se 
por campos agrícolas abandonados e, à chegada da EN268, a Via Algarviana 
junta-se à Ecovia do Litoral e segue a sua pista até ao Cabo de S. Vicente. 
Aqui termina a grande viagem pela Via Algarviana. O misticismo deste local, 
associado ao belo pôr-do-sol sobre o mar e a toda paisagem deslumbrante, 
faz deste local um dos que não serão certamente esquecidos. 

Resumo Técnico  

Technical Information

16,6 km
Fácil Easy
5 h
100 m 
No Início e no final In 
the beginning and in the end
No Início e no final In 
the beginning and in the end

cabo de s. vicente

bensafrim
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ExtEnsão ExtEnsion

Grau dE dificuldadE Difficulty lEvEl

duração (aproximada) Duration 
altitudE máxima maximum altituDE 

disponibilidadE dE áGua WatEr availablE 

mErcEarias locais grocEriEs



O que pode ver? 
What can you see?

This last section of the Via Algarviana continues into the “Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina” (The Alentejo’s SW and Costa 
Vicentina Natural Park), one of the country’s most rich and beautiful protected 
areas. Along the path, the hiker can find many indigenous plants, unique coastal 
landscapes and, with some luck, he or she can spot some rare and typical 
birds of this area, like the Red-billed Chough and the Peregrine Falcon.The 
walk starts at Vila do Bispo, by the main church (Igreja Matriz). From here, the 
track goes south for about 4km, going past the grave yard, and then through 
abandoned agricultural fields, most of which are “renaturalised” with small 
bushes, typical of this area. Grazing is still a regular activity, and the presence 
of cattle is common. The terrain is mostly flat and, with the exception of a few 
hills along the horizon, the track presents no major difficulties. Still quite near 
to Vila do Bispo, the hiker will cross another pedestrian track marked “Monte 
dos Amantes” based on the presence of menhirs. In fact, the Costa Vicentina 
presents us with Europe’s highest density of these megalithic remains.

The track goes through small rural hills, like Catalão and Vale Santo, the last 
one being one of the area’s most interesting spots for birdwatching. Extensive 
grain fields and grazing areas create the habitat for some uncommon species 
such as the Little Bustard (Tetrax tetrax). During the autumn migration, this is 
also one of the most important migrating corridors used by birds.
With St. Vincent’s lighthouse on the horizon, the hiker can still visit Telheiro’s 
beach, and catch the first glimpse of the the Atlantic Ocean since the beginning 
of the journey. The end of the track goes along abandoned agricultural fields 
and, on reaching the EN268, the Via Algarviana joins the “Ecovia do Litoral”, 
following it to Cape St. Vincent.
Here ends this great Via Algarviana journey. The mysticism of this locale, with 
an amazing view of the sunset over the sea and the outstanding landscape, 
make this a truly unforgettable place.

> Grande concentração de menires (VIII-V milénio AC), perto de   

   Vila do Bispo; Menhir field in Vila do bispo area;

> Importante e diversificado património histórico e relogioso

   (Igreja Matriz de Vila do Bispo, Capela de S.º António, Capela   

   de S. Catarina, Capela de Nossa Sr.ª da Graça, Fortaleza de

   Sagres; Forte do Beliche, Fortaleza e Farol de São Vicente Forte  

   da Baleeira em Sagres); Important cultural and religious heritage,   

   namely the Sagres Fortress, S. Vicent Lighthouse, Beliche’s Fortress,

    Vila do Bispo’s Church);

> Olaria romana do Martinhal; Roman pottery at Martinhal;

> Aldeia da Pedralva; telf. 918 780 198 Restored village of Pedralva;

> Presença de moinhos de vento, eiras, hortas tradicionais 

   e engenhos hidráulicos (noras e cisternas); 

    Windmills, traditional farm areas; 

> Casario tradicional, nomeadamente em Vale Santo e Monte Peniche. 

Recreio e Lazer leisure

Desportos Aquáticos; Aquatic Sports (windsurf, surf, body board);
Centro Equestre; (Equivicentinos) telf. 965 561 377 Horse Riding;
Passeios de barco e observação de cetáceos; Mar Ilimitado 
telf. 916 832 625 Boat trips and dolphins observation;
Mergulho; Diving;
Percursos pedestres sinalizados “Trilho Ambiental do Castelejo” 
e “Roteiro do Monte dos Amantes”; Signed Walking routes;
Ecovia do Litoral; Bike routes;
Acesso a Internet. Internet Access.
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Percurso inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, também classificado como Sítio de Importância Comunitária 
“Costa Sudoeste” e Zona Especial de Protecção “Costa Sudoeste”, que 
inclui ainda a Reserva Biogenética de Sagres; Area situated in Costa 
Vicentina’s Natural Park, also classified as Natura 2000 site;
Zona de grande importância para aves (mais de 200 espécies listadas 
nesta região), com grande destaque para migração outonal onde 
ocorrem milhares de aves de rapina, marinhas, passeriformes (ex. águia-
caçada, falcão-abelheiro, grifo, ganso-patola, pardela-de-bico-amarelo, 
felosa-tomilheira, entre muitas outras);
Important bird Area, namely for raptor’s outonal migration, Peregrine 
Falcon, Little Bustard, Chough, among other birds species;
Existência de vários habitats prioritários, nomeadamente “Charcos 
temporários mediterrânicos”, “Formações de cistus palhinhae”e vários 
endemismos florísticos, como astragalus tragacantha vicentinus, 
Bellevalia hackelii, centaurea fraylensis, daucus halophylus, Hyacinthoides 
vicentina, Jonopsidium acaule, linaria algarviana, thymus camphoratus, 
ulex erinaceus; Great Flora diversity, includin several endemic species;
Grande diversidade geológica, de relevante valor científico e didáctico, 
com destaque para o contacto com discordância angular entre o 
Carbónico e o Triássico na Praia do Telheiro, as arribas de xisto-
grauvaques do Carbónico e as dunas consolidadas do Quaternário da 
orla costeira ou as arribas verticais de calcários compactos em Sagres 
e São Vicente. Geological monument.

Natureza nature

Festa de S. Vicente (22 de Janeiro); S. Vicente’s Festival; 
Festa da Nossa Senhora da Conceição – Igreja Matriz (8 de Dezembro)
Religious Festivity;
Agro-Expo (Setembro); Rural Festival; 
Feira Anual (3º fim de semana de Setembro); 
Vila do Bispo Annual Festivity (September);
Festas da S.ª da Graça com procissão por mar até ao Cabo 
de S. Vicente (13, 14 e 15 de Agosto); Religious Festivity (August);
Festival do Mar; Sea Festival; 
Semana Gastronómica. Gastronomic Week. 

Eventos Culturais cultural events

contactos
CONTACTS
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alojamento accoModatIon

telf. 282 639 127

telf. 282 339 214
telf. 282 339 190

telf. 282 687 970
telf. 282 620 240
telf. 282 624 212
telf. 282 620 026
telf. 282 624 371

telf.   289 489 179
telm. 962 840 831

telf. 289 478 482

telf. 282 440 700
telf. 282 445 528
telf. 282 440 420
telf. 282 443 275
telf. 282 443 441
telf. 282 342 115
telf. 282 443 187
telf. 282 442 870

telf. 289 842 369            

telf. 289 999 229
telf. 281 498 505

telf. 282 639 000
telf. 282 639 160

Raposeira
Pousadinha Good Feeling

S. Bartolomeu de Messines
Centro de Acolhimento da Casa do Povo
Hospedaria “Ti Raquel” (Monte de S. José)

Sagres
Refúgio do Marujo
Pousada do Infante
Hotel Baleeira 4* 
Martinhal Resort
Parque de Campismo Orbitur Sagres 2*

Salir
Casa da Mãe (Turismo Rural)
Casa do Torreão (Turismo de Aldeia) Castelo de Salir

Sarnadas
O Rosmaninho

Silves
Agroturismo Quinta da Figueirinha
Hospedaria Quinta do Rio - Sto Estêvão
Hotel Colina dos Mouros
Residencial  “Ponte Romana”
Residencial “Vila Sodré”
Turismo Rural “Casa das Oliveiras” 
Pensão Canivete (Enxerim)
Pensão Residencial Ladeira

Sítio do Pereiro
Casa Grande “Alcaria da Cova” 

Vaqueiros
Parque Mineiro Cova dos Mouros (Aldeia de Ferrarias)

Vila do Bispo
Pensão Casa Mestre
Pensão Mira Sagres

Alportel
Pousada de S. Bras de Alportel

Alcoutim
Estalagem do Guadiana
Pousada de Juventude de Alcoutim
Residencial Ilda

Alte
Alte Hotel ***

Balurcos
Casa de Campo Vale das Hortas

Barão de São João
Casa dos Carvalhos (Monte das Figueiras)
Casa Rural Monte Rosa (Lagoa da Rosa)

Barranco do Velho
Pensão - Residencial “Tia Bia”

Benafim
Casa D’Alvada (Agroturismo em Quinta do Freixo)

Bensafrim
Herdade do Castanheiro
Monte da Bravura (Sítio do Cotifo) Turismo Rural

Casas Baixas (Cachopo)
Centro de Descoberta do Mundo Rural (Centro de 
Acolhimento) Edifício da antiga Escola Primária

Furnazinhas
Casa do Lavrador (Turismo em Espaço Rural) 

Guerreiros do Rio
Hotel Rural “Guerreiros do Rio” - River Hotel

Marmelete
Pensão e Casa de Pasto “O Tita”
Pensão e Snack-Bar “Luz”

Monchique
Estalagem de S. António - Fóia
Hospedaria Descansa Pernas
Pensão Bela Vista
Pensão Miradouro da Serra
Residencial Estrela de Monchique
Villa Termal das Caldas de Monchique

Querença
Turismo Rural Monte dos Avós
Agroturismo Quinta da Várzea

telf. 289 842 305   

telf. 281 540 120
telf. 281 546 004

telm. 962 654 493

telf. 289 478 523

telm. 964 676 946      
telm. 962 931 514

telf. 282 688 159
telf. 282 687 002

telf. 289 846 425

telf. 289 472 185

telf. 282 687 502
telf. 282 687 548

telf. 289 840 860  
telm. 961 478 155

telf. 281 495 748  
telm. 934 251 681

telf. 281 540 170  
telm. 968 448 409  

telm. 916 532 517
telf. 282 955 244

telf. 282 912 158
telf. 282 913 170
telf. 282 912 252
telf. 282 912 163
telf. 282 913 111
telf. 282 910 910

telf. 289 793 657
telf. 289 422 058

telf. 281 546 606
telm. 965 775 946
telf. 281 540 140
telf. 281 546 241

telm. 969 336 754 

telf. 289 478 523
telf. 289 478 407

Alcoutim
Restaurante “Alcatiã”
Restaurante “Cadavais”
Restaurante “Estalagem do Guadiana”   
Restaurante “O Soeiro”
Restaurante “Ti Afonso” 

Alte
Restaurante “A Cataplana” Alte Hotel
Restaurante e Café Al - Café

restauração restaurants
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telf. 289 478 482

telf. 282 339 850 
telf. 282 339 132
telf. 282 338 172
telf. 282 339 281
telf. 282 330 614
telf. 282 339 487
telf. 282 339 487
telf. 282 338 546

telf. 282 332 103
telf. 282 332 277

telf. 281 498 162

Sarnadas
O Rosmaninho

S.B.Messines
Restaurante Aliança
Café Restaurante Messinense 
Restaurante “João de Deus”
Restaurante “O Morgadinho”
Restaurante e Snak-Bar “O Gasolinas”
Restaurante Joaquim da Praça
Restaurante O Penedo Grande
Casa de Pasto “Petisco”

Silves
Em Silves existem um grande número de restaurantes ao dispor 
dos visitantes. In Silves there are different restaurant options

Vale Fuzeiros
Restaurante e Snack Bar “O Gralha”
Café-Restaurante Casa da Vinha

Vaqueiros
Casa de Pasto Teixeira

Restaurante - Casa de Pasto “Cantinho d’Alte” 
Restaurante - Casa de Pasto Fonte Nova
Restaurante Fonte Pequena

Balurcos
Restaurante “O Poço Velho”
Restaurante “Taberna do Ramos”
Restaurant “O Tarot”
Restaurant “Bacelar” Sítio das 4 estradas

Barranco do Velho
Restaurante “Tia Bia”

Benafim
Restaurante Hamburgo

Bensafrim
Restaurante “O Tacho”

Cachopo
Restaurante Retiro dos Caçadores
Restaurante Charrua

Cortelha
Restaurante “Casa dos Presuntos” 

Marmelete
Café Restaurante “Abrigo da Serra”
Café Restaurante “Tasca do Petrol” (Corgo do Vale)
Pensão e Casa de Pasto “O Tita”

Monchique
Existem em Monchique diversos restaurantes ao dispor dos 
visitantes. In Monchique there are different restaurant options.

Nave do Barão
Portela do Barranco
Restaurante “Adega da Nave”

Odeleite
Casa Merca - Casa de Pasto
O Camponês

Pincho
Restaurante “Solar do Pincho”

Querença
Restaurante “A Farrobinha”

Sagres
Em sagres existe um grande número de restaurantes e 
alojamentos ao dispor dos visitantes. In Sagres there are different 
restaurant  and accomodotions options.

Salir
Churrasqueira “Papagaio Dourado” 
Restaurante “Porto Doce”

telf. 289 478 272
telf. 289 478 177
telf. 289 478 509

telf. 281 547 052
telf. 962 803 673
telf. 281 547 388
telf. 281 547 143

telf. 289 846 425

telf. 289 472 108

telf. 282 687 888

telf. 289 844 174
telf. 289 844 208

telf. 289 846 184

telf. 282 955 160
telf. 282 955 117

telm. 916 532 517

telf. 289 489 250
telf. 289 489 841

telf. 281 495 761
telf. 281 495 826

telm. 962 867 013

telf. 289 422 540

telf. 289 489 609
telf. 289 489 405

contactos gerais general contacts

telf. 289 800 400  
telf. 281 546 272
telf. 289 412 959
telf. 289 840 860
telf. 281 546 282
telf. 282 680 120
telf. 918 102 898
telf. 281 381 963
telf. 289 840 018

telf. 281 540 500
telf. 281 510 740
telf. 282 780 060
telf. 289 400 600
telf. 282 910 200
telf. 289 842 616
telf. 282 440 800
telf. 281 320 500
telf. 282 630 600

telf. 281 546 623
telf. 281 322 122
telf. 289 400 560
telf. 289 489 733
telf. 281 540 450
telf. 282 910 000
telf. 282 770 790

Associações Associations 
Associação Turismo do Algarve
Associação Alcance
Associação Almargem
Associação In Loco
Associação Terras do Baixo Guadiana
Associação Vicentina
Associação Promosagres
Associação Sotavento Algarvio
Associação Rota da Cortiça

Autarquias Municipalities
Câmara Municipal de Alcoutim
Câmara Municipal de Castro Marim
Câmara Municipal de Lagos
Câmara Municipal de Loulé
Câmara Municipal de Monchique
Câmara Municipal de S. Brás de Alportel
Câmara Municipal de Silves
Câmara Municipal de Tavira
Câmara Municipal de Vila do Bispo

Bombeiros Voluntários Fire-man
Bombeiros Municipais de Alcoutim
Bombeiros Municipais de Cachopo
Bombeiros Municipais de Loulé
Bombeiros Municipais de Silves
Bombeiros Voluntários de Alcoutim
Bombeiros Voluntários de Monchique
Bombeiros Voluntários de Lagos
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Bombeiros Voluntários de S. B. Messines
Bombeiros Voluntários de Vila do Bisbo
Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel

Centros de Saúde Health Center
Centro Médico de Monchique
Centro de Saúde Alcoutim
Centro de Saúde de Alte
Centro de Saúde Castro Marim
Centro de Saúde de Lagos
Centro de Saúde de Monchique
Centro de Saúde de Salir
Centro de Saúde de S. B. Messines
Centro de Saúde de Silves
Centro de Saúde de Tavira
Centro de Saúde de Vila do Bispo
Centro de Saúde de S. Bras de Alportel
Extensão Cachopo
Extensão de Marmelete
Extensão de Saúde de Barão de S. João
Extensão Saúde de Budens

GNR Police
GNR de Alcoutim
GNR de Castro Marim
GNR de Lagos 
GNR de Loulé
GNR de Sagres
GNR de Salir
GNR S. Brás de Alportel
GNR de S.B Messines
GNR de Silves
GNR de Monchique
GNR de Tavira
GNR de Vila do Bispo

Juntas de Freguesia Local Municipality
Junta de Freguesia de Alcoutim
Junta de Freguesia de Alte
Junta de Freguesia de Barão de S. João
Junta de Freguesia de Bensafrim
Junta de Freguesia de Budens
Junta de Freguesia de Cachopo
Junta de Freguesia de Marmelete
Junta de Freguesia de Monchique
Junta de Freguesia de Querença
Junta de Freguesia de Raposeira
Junta de Freguesia de Sagres
Junta de Freguesia de Salir
Junta de Freguesia de S. B. Messines
Junta de Freguesia de Silves
Junta de Freguesia de Vaqueiros 
Junta de Freguesia de Vila do Bispo 

Outras Identidades Other Identities
Parque Natural SW Alentejano e Costa Vicentina;
Natural Park SW Alentejano e Costa Vicentina;

telf. 282 339 633
telf. 282 639 285
telf. 289 842 666

telf. 282 913 227
telf. 281 540 140
telf. 289 478 174
telf. 281 530 100
telf. 282 780 000
telf. 282 910 100
telf. 289 489 516
telf. 282 330 932
telf. 282 440 020
telf. 281 329 000
telf. 282 639 179
telf. 289 840 440
telf. 289 844 135
telf. 282 955 136
telf. 282 687 439
telf. 282 695 155

telf. 281 546 208
telf. 281 531 004
telf. 282 762 809
telf. 289 410 490
telf. 282 639 112
telf. 289 489 136
telf. 289 840 800
telf. 282 339 246
telf. 282 442 414
telf. 282 912 629
telf. 281 329 030
telf. 282 639 112

telf. 281 546 437
telf. 289 478 200
telf. 282 687 175
telf. 282 687 101
telf. 282 695 377
telf. 289 844 112
telf. 282 955 121
telf. 282 912 871
telf. 289 422 712
telf. 282 639 544
telf. 282 624 372
telf. 289 489 119
telf. 282 339 136
telf. 282 442 642
telf  281 498 089
telf. 282 639 101

telf. 283 322 735

  
Posto de Turismo Tourism Office
Posto de Informação Municipal de Lagos
Posto de Turismo de Alcoutim 
Posto de Turismo de Alte
Posto de Turismo de Castro Marim
Posto de Turismo Loulé
Posto de Turismo de Monchique
Posto de Turismo de Querença
Posto de Turismo de S. Brás de Alportel
Posto de Turismo de Sagres
Posto de Turismo de Salir 
Posto de Turismo de Silves
Posto de Turismo Tavira

telf. 282 764 111 
telf. 281 546 179
telf. 289 478 666
telf. 281 531 232
telf. 289 463 900
telf. 282 911 189
telf. 289 422 337
telf. 289 843 165   
telf. 282 624 873
telf. 289 489 733
telf. 282 442 587
telf. 281 322 511

Recorde remember 
Em caso de incêndio In case of fire ligar call  117
Em caso de emergência In case of emergency ligar call  112

Algumas regras a respeitar some rules to respect
- Não fazer lumes; Do not make fire;
- Não deixar lixo nos percursos; Do not leave trash in the pathways; 
- Não destruir ou deteriorar património natural ou cultural (ex. recolher 
plantas e animais); Do not destroy or degrade natural or cultural heritage (e.g. 
collect plants and animals);
- Não danificar a propriedade privada; Do not damage private property; 
- Utilizar sempre os caminhos existentes e os indicados; 
Always use the existing and indicated trails; 
- Procurar fazer o mínimo de perturbação possível; 
Try to do the least possible disruption; 
- Respeitar os populações locais, suas propriedades e actividades.
Respect the local people, their properties and activities; 

Ajude-nos Help us 
Sempre que encontrar alguma sinalética da Via Algarviana tombada, 
destruída ou vandalizada, por favor envie-nos essa informação para 
podermos intervir. Basta enviar-nos um mail para viaalgarviana@
viaalgarviana.org. 
Whenever you see any signs of the Via algarviana down, destroyed or 
vandalized, please send us this information so we can intervene. Just 
send us an email to viaalgarviana@viaalgarviana.org mailto:viaalgarviana@
viaalgarviana.org 
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algumas notas soMes notes

Consumo dos serviços e produtos locais
consumption of local products and services
O consumo de serviços e produtos existentes ao longo da Via Algarviana, 
além de ser uma necessidade é, também, uma das melhores formas de 
ajudar as economias locais do interior. Aconselhamos, por isso, ao consumo 
da gastronomia local, do artesanato, alojamento, etc. disponíveis ao longo 
da viagem. The consumption of local products and services along the Via 
algarviana, besides being a necessity, is also one of the best ways to help local 
economies. Therefore, we recommend the consumption of these services, and 
products that are available to walkers, including food, crafts., etc.in the region. 

Praticantes de BTT practitioners of MtB
A Via Algarviana é ciclável em mais de 90%. Dependendo das capacidades 
do ciclistas, esta pode ser percorrida na sua globalidade em poucos dias (ex. 
cinco). No geral, porém, este percurso é bastante exigente em termos físicos, 
à excepção de alguns sectores menos declivosos, como sejam os situados 
entre Salir e S. Bartolomeu de Messines. Apesar do percurso se encontrar 
todo sinalizado, aconselha-se aos interessados em percorrer a via em BTT a 
utilizar GPS e a descarregar as coordenadas existentes no website.
The Via algarviana is over 90% cyclable. Depending on the capabilities of 
cyclists, it can be totally cycled in a few days (e.g. five). In general, however, 
this path is very demanding in physical terms, with the exception of some 
less sloping areas, such as between Salir and S. Bartolomeu de Messines. 
Although the path is completely signposted, we recommend all the MTB 
users to use the GPS and to download the coordinates in the website. 

Turismo Equestre equestrian tourism
Á semelhança do BTT, a maioria da Via Algarviana é acessível ao turismo 
equestre. Existem, contudo, algumas limitações à sua prática, nomeadamente 
a ainda reduzida disponibilidade de apoios ao longo do itinerário para a 
pernoita dos animais. A médio prazo, esta situação poderá alterar-se. Porém, 
na actualidade, apenas algumas zonas dipõe de codições de acolhimento 
de cavalos (ex. picadeiros e estábulos), sobretudo a zona entre Salir e Silves, 
e entre Bensafrim e Vila do Bispo. Like mountain biking, most of the Via 
Algarviana is accessible to equestrian tourism.  However, there are some 
limitations to its practice, including the still limited availability of support along 
the path for the overnight stay of animals.  In the medium term, this situation 
may change. However, at present, only some areas can host horses (e.g.  
riding-rings and stables), especially in the area between Salir and Silves, and 
between Bensafrim and Vila do Bispo.
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