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Introdução
O concelho de Faro é a capital de distrito do Algarve, região constituída por 
dezasseis concelhos. Situa-se na zona do sotavento, a Sul da Região do 
Algarve (NUTS II Algarve), que se encontra contornada a Sul e a Oeste pelo 
Oceano Atlântico. O concelho de Faro tem contiguidade a Norte com o 
concelho de São Brás de Alportel, a Oeste com o de Loulé, a Este com o de 
Olhão e a Sul com a Ria Formosa. É atravessado por um troço da Via do 
Infante (A22) e pela Estrada Nacional 125, que constituem as principais vias 
estruturantes da região.

1O concelho de Faro tem uma área de 202,55 km2 , conforme decorre da 
nova delimitação administrativa entre Loulé e Faro (fixada pela Lei 61/2012, 
de 05/12), que representa aproximadamente 4% da área total da região do 

2Algarve, e tem uma população residente de 64.560 habitantes , o que 
representa 14,1% da população residente no Algarve. 

Este concelho agrega 104 lugares e quatro grandes freguesias, nomea-
damente a União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), Montenegro, Santa 
Bárbara de Nexe e União de Freguesias de Conceição e Estoi. 

A sua localização geográfica distinta com a forte influência do mar mediter-
rânico e barrocal conferem ao concelho uma riqueza ambiental única. A 
beleza do litoral, inserido maioritariamente no Parque Natural da Ria 
Formosa revela locais deslumbrantes de uma magnificência incomparável. 
As esplêndidas paisagens do barrocal algarvio constituem belos cenários 
para momentos inesquecíveis. 

Os percursos pedestres surgem como forma de maximizar as poten-
cialidades e recursos naturais das regiões, promovendo o desenvolvimento 
sócioeconómico e o respeito e valorização pelo património existente. 
Desafia a interagir e (re)descobrir o território na sua globalidade e possibilita 
aos visitantes uma aproximação ao meio envolvente, fomentando o 
intercâmbio cultural, o conhecimento das regiões, das suas gentes e seus 
costumes e tradições.
A realização de percursos pedestres é uma atividade praticada 

1

2
INE, Censos 2011 (Resultados definitivos)

Câmara Municipal de Faro, Divisão de Sistemas de Informação e Comunicações/SIG, Agosto de 2012
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essencialmente em ambientes naturais, podendo também ser 
praticada em meio urbano. Permite aos seus praticantes a obtenção dos 
vários benefícios inerentes à prática de atividades de ar livre e funciona 
ainda como uma forma de libertação dos momentos de maior exigência 
do quotidiano, possibilitando um maior conhecimento de nós próprios 
e aumentos de bem-estar e satisfação.

Pelo facto de poder ser praticado na natureza, o pedestrianismo 
proporciona uma interação que incentiva a observação desse meio, 
levando a um maior conhecimento dos valores naturais (fator que 
contribui para promover o seu respeito, através da sensibilização e 
educação ambiental dos pedestrianistas).

A realização de percursos em meio urbano permite, essencialmente, 
partir à descoberta dos valores históricos e patrimoniais. As ruas e 
ruelas escondem bairros históricos, edifícios classificados e notáveis 
que se permitem vislumbrar sob pontos de vista nunca antes 
descobertos.

Neste “Guia de Percursos Pedestres” foram incluídos 10 percursos, 
rurais e urbanos, distribuidos pelas quatro freguesias do concelho de 
Faro.  A sua definição foi realizada após inumeras saídas de campo, 
suportada por um  conjunto de critérios, nomeadamente: (1) a escolha 
de caminhos, trilhos, veredas singulares que em tempos idos serviram 
de acessos a localidades, terrenos de pastagens e de cultivo; (2) a 
proximidade de locais de interesse, tais como poços, noras, fontes, 
marcos geodésicos; (3) a presença de valores culturais, paisagísticos e 
naturais relevantes em cada freguesia.

O guia está estruturado em várias partes. Na primeira parte apresenta-
se uma breve descrição do concelho de Faro, o seu posicionamento 
territorial e aspetos gerais da sua demografia. Na segunda parte 
aborda-se os beneficios da prática regular de atividade física e alguns 
importantes conselhos aos pedestrianistas. Na terceira e quarta partes 
realiza-se uma descrição técnica dos vários percursos, distribuidos pelas 
freguesias do concelho. Finalmente, indicam-se esclarecimentos 
complementares que podem servir de apoio ao praticante, 
nomedamente informações relativas às especies faunisticas e 
floristicas, lista de abreviaturas, assim como a um glossário de termos 
técnicos e uma lista de contactos úteis.
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O Concelho de Faro

Referência histórica
De origem pré-romana, a cidade foi outrora Ossónoba, um dos mais importantes 
centros urbanos da região sul de Portugal. Em 713 d.C., foi ocupada pelos árabes, 
que promoveram a sua fortificação, sendo em 1249 conquistada pelo rei português 
D. Afonso III. Com a expansão marítima, Faro é elevada a cidade em 1540, 
adquirindo o estatuto de capital do algarve em 1834.

Faro é constituído por quatro freguesias, nomeadamente:

n União das Freguesias de Conceição e Estoi

Conceição e Estoi (oficialmente: União das Freguesias de Conceição e Estoi) é uma 
freguesia portuguesa do concelho de Faro com 68,4 km² de área e 8 176 habitantes 
(2011). Densidade: 119,5 hab/km². Foi constituída em 2013, no âmbito de uma 
reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de 
Conceição e Estoi.

Conceição é uma localidade do concelho de Faro, com 21,81 km² de área e 4 524 
habitantes (2011). Densidade: 207,4 hab/km². O povoamento da freguesia da 
conceição é muito antigo. A comprovar a sua história temos a existência de vários 
sítios arqueológicos. Entre os quais destacamos: Necrópole da Campina e Necrópole 
da Ferradeira.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 

·Festa de Nossa senhora da Conceição (8 dezembro)

·Festa de verão (final de agosto)

·Festa da sardinha (junho)

Estoi é uma localidade do concelho de Faro, com 46,59 km² de área e 3 652 
habitantes (2011). Densidade: 119,5 h/km². Em 9 de Dezembro de 2004 foi aprovada 
na Assembleia da República a alteração do nome da freguesia para Estoi 
(anteriormente era Estói). Trata-se de uma freguesia que se destaca pela sua beleza 
natural, tradições, história, arquitetura e arqueologia, a destacar: Ruínas da Vila 
Romana de Milreu; Palácio de Estoi; Casa de Estoi com os seus jardins; Fontes e 
estatuária; Núcleo histórico da Aldeia de Estoi.
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Eleva-se sobre um morro, situado no sopé da serra de monte figo entre os cerros do 
Malhão (346m) e Guilhim (374m). Localiza-se na faixa do Algarve calcário ou pré-
barrocal estabelecendo fronteira entre os campos de hortas e pomares e o início da 
vegetação de sequeiro.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 
·Mercado ao 2.º Domingo de cada mês (todo o ano)
·Festa da Pinha: 2 de Maio
·Feira do Cavalo: primeiro fim-de-semana de Setembro
·Procissão dos Passos: 15 dias antes da Páscoa

n Santa Bárbara de Nexe 

É uma freguesia portuguesa do concelho de Faro, com 37,96 km² de área e 4 116 
habitantes (2011). Densidade: 108,4 hab/km²), distribuídos por 20 sítios: Agostos, 
Aldeia, Benatrite, Bordeira, Canal, Charneca, Colmeal, Falfosa, Goldra de Baixo, 
Goldra de Cima, Gorjões, Igreja, Ladeira, Laranjeira, Medronhal, Palhagueira, Pé do 
Cerro, Poço Mouro, Telheiro e Valados. Situa-se no extremo norte do concelho e 
dista 9km da cidade de Faro.

A Terra de Nexe, em pleno Barrocal, entre a Serra e o Mar, com a sua Igreja Matriz e 
com vistas privilegiadas sobre o litoral, caracteriza-se, desde há vários séculos, pela 
habitação e pequenos núcleos populacionais dispersos. Atualmente também é 
reconhecida como destino turístico e nas áreas da música de acordeão e do trabalho 
artístico em pedra.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 

·Charolas (1 e 6 Janeiro)

·Feira do caracol e da nêspera (3º domingo de abril)

·Festa do Borrego Assado (1 de maio)

·Festivais do Folclore (julho e agosto)

·Nexemostra (fera de artesanato, gastronomia e música tradicional, no último 

fim de semana de setembro

·Santa Bárbara (4 de dezembro) 

nMontenegro
É uma freguesia portuguesa do concelho de Faro, com 23,24 km² de área e 8 149 
habitantes (2011). Densidade: 350,6 hab/km². Dela faz parte o Aeroporto de Faro e 
o Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. É a mais recente freguesia do 
concelho de Faro, tendo sido criada a 20 de Junho de 1997.
O seu nome teve origem num monte coberto de uma densa mancha arbórea que se 
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avistava da cidade de Faro onde, no princípio do século XX, se fixaram 
essencialmente agricultores e pescadores que dependiam das culturas de sequeiro 
e da pesca da ria Formosa, respetivamente, que iriam vender na cidade de Faro, bem 
como da extração de sal que, depois de transportado por barcas até à cidade, era 
distribuído para outras regiões do país pelo caminho-de-ferro.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 

·Mostra de artesanato (1º domingo de cada mês)

·Festa do Montenegro (Junho)

nUnião das freguesias de Faro (Sé e São Pedro)

Faro (oficialmente: União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro)) é uma freguesia 
portuguesa do concelho de Faro com 72,25 km² de área e 44 119 habitantes (2011). 
Densidade: 610,6 hab/km². Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma 
administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Sé e São Pedro. 

Sé foi uma das freguesias urbanas do concelho de Faro, com 61,28 km² de área e 29 
542 habitantes (2011). Densidade: 482,1 hab/km². Freguesia da Sé, denominada 
como Santa Maria de Faro até ao século XVI. Trata-se de uma freguesia que se 
destaca pelo vasto património histórico.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 

·Feira de Santa Iria (Setembro)

·Feira dos doces, frutos secos e bebidas regionais (Agosto)

São Pedro foi uma das freguesias urbanas do concelho de Faro, com 10,97 km² de 
área e 14 577 habitantes (2011). Densidade: 1 328,8 hab/km². A freguesia de São 
Pedro, juntamente com a freguesia da Sé constitui a cidade de Faro. É uma freguesia 
que se distingue pelo importante património histórico.

Festas, Feiras e Romarias da freguesia: 

·Festa de São Sebastião

·Feira de produtores e artesãos (2º domingo de cada mês)

·Festa de São Pedro (29 junho, dia de São Pedro)

9



10

Destaque: 

O concelho de Faro é composto por uma grande diversidade paisagística. Pomares 
de sequeiro no barrocal (Oliveira, Alfarrobeira e Amendoeira), sistemas dunares e 
lagunares na zona litoral e costeira são alguns dos aspetos paisagísticos 
característicos da região.

Muito mais há para conhecer neste território rico tanto em valores naturais como 
em valores culturais, não perca por isso a oportunidade de partir à sua descoberta 
através de um passeio pedestre.
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Benefícios da Caminhada

Caminhar

…é um movimento natural

…é muito acessível e que se adapta facilmente ao nível de aptidão física de cada 

pessoa

…é seguro e com muitos benefícios para a saúde

…não requer conhecimentos específicos ou complexos nem equipamentos especiais

…é um excelente meio de evasão, convívio e relaxamento

Benefícios

·Reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares e de desenvolver hipertensão 

arterial, cancro do cólon e diabetes;

·Nas pessoas com hipertensão arterial, ajuda a diminuir a tensão arterial;

·Ajuda a manter a saúde dos ossos, músculos e articulações;

·Reduz os sintomas de ansiedade, depressão e promove a sensação de bem-estar 

psicológico;

·Ajuda a controlar o peso, desenvolver a massa muscular e diminuir a massa gorda.

Orientação para a prática

· Inicie cada caminhada sempre com um aquecimento e termine sempre com um 
arrefecimento gradual, para que o coração volte ao seu ritmo normal 
confortavelmente;

·Se vai iniciar a prática ou regressar passado algum tempo, comece devagar. Faça 
uma evolução lenta e gradual escolhendo percursos de duração e grau de 
dificuldade mais reduzidos. Dê tempo a que ocorram as adaptações necessárias ao 
seu organismo;

·Use equipamentos adequados à atividade que vai realizar, bem como à sua 
estrutura física;

·Beba água em quantidades moderadas, antes, durante e após à atividade, 
especialmente quando está calor;

·Evite fazer atividades físicas em condições atmosféricas de muito calor ou muito 
frio.
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Conselhos aos pedestrianistas

Normas de conduta

·Não recolher ou danificar plantas, animais ou formações geológicas;
·Não incomodar os animais – observe-os à distância, se possível com binóculos;
·Não abandonar lixo – recolha, num saco de plástico, todo o lixo produzido e leve-o 
consigo, depositando-o nos espaços reservados para o efeito;

·Respeitar a propriedade privada e evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz da 
população local;

·Não faça fogueiras nem lume fora dos sítios preparados para tal – qualquer descuido 
pode acabar com o que demorou anos a crescer.

Recomendações

·Use vestuário prático e confortável, incluindo chapéu e calçado cómodo;
·Use protetor solar em dias de calor;
·Não se esqueça do impermeável ou roupa de abafo, caso as condições climatéricas o 
justifiquem;

·Leve água e algo para comer. Beber é extremamente importante, mesmo que não 
tenha sede, a fim de evitar a desidratação;

·Um bastão também pode ser útil, bem como esferográfica e bloco de notas para 
algum apontamento, e a máquina fotográfica se quiser registar os melhores 
momentos;

·Pode ser útil levar uma pequena mochila, onde pode guardar a água, o farnel, o 
protetor solar e outros acessórios ou até mesmo o casaco se não precisar dele.

Outros conselhos

·Informe-se sobre as condições meteorológicas;
·Nunca partir sozinho para um percurso; Caminhe com amigos, familiares e colegas, 
sempre que possível, é mais seguro e motivante;
·Se for sozinho, avise alguém, caso não se sinta bem durante a caminhada, não 
continue;

·Nos percursos inseridos em zonas de caça, ter em atenção à época do período 
venatório (consultar ICNF);

·Não leve consigo objetos de valor desnecessários;
·Nunca circule pelas dunas;
·Caminhe durante o dia, se caminhar à noite use iluminação e/ou um colete refletor;
·Não utilize sistemas de som, esteja atento ao seu ambiente envolvente.
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Índice dos Percursos

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

Percurso Biossaudável

Percurso das Edificações Notáveis de Faro

Percurso da Bemposta (I e II)

Percurso do Cerro do Malhão (I e II)

Percurso do Azinheiro

Percurso dos Caminhos da Conceição

Percurso da Rota dos Poços

Percurso dos Moinhos de Nexe

Percurso da Barra de São Luís (Barrinha)

Percurso do Parque Ribeirinho
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Ficha Técnica – tipo

Nome: nome pelo qual é conhecido o percurso

Coordenadas: indicação das coordenadas do início, durante e fim do 

percurso (sistema de projeção WGS84).

Freguesia: freguesia onde está inserido

Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: indicações de como 

chegar ao percurso

Ponto de partida/chegada: local de partida

Estacionamento: espaço onde estacionar o meio de transporte

Modalidade: tipo de atividade (pedestre, btt) 

Tipo de percurso: GR, PR, PL ou Circular, generalista ou temático

Distância aproximada: distancia total a andar

Duração média: numa velocidade média de 3 a 3,5km/h

Grau de dificuldade: I- muito fácil; II- fácil; III- algo difícil; IV- difícil; V- 

muito difícil

Declive: gráfico da altimetria do percurso (pouco acentuado; 

acentuado; muito acentuado)

Tipo de caminho: estrada, caminhos, carreiros, trilhos, veredas

Época aconselhada: altura do ano propícia à realização da caminhada

Homologado: indica se o percurso possui homologação da Federação 

de Campismo e Montanhismo de Portugal 

Sinalizado: quando o percurso contém sinalética informativa

Pontos de interesse: informação relevante, nomeadamente natural 

(fauna e flora), paisagístico, cultural  e desportivo

Descrição: descrição sobre o percurso a realizar, fazendo referencia aos 

pontos de interesse

Proprietários: se os caminhos são públicos ou privados

Entidade responsável: organismo responsável pelo percurso

Observações: informações complementares

Curiosidades: informações relevantes

Fotos: imagens ilustrativas dos pontos de interesse evidenciados no 

percurso
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União das Freguesias de Faro
(Sé e São Pedro)
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Tipo de caminho: estrada asfaltada
Época aconselhada: Todo o ano, com a devida precaução relativamente ao trânsito
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Ponto de interesse desportivo: Parques Biossaudáveis (Parque de Lazer das Figuras, 
Muralhas de Faro e Mata do Liceu)
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: Este percurso permite conhecer os três parques biossaudáveis da 
cidade de Faro.

Descrição do percurso:
O PR1 inicia-se a partir do Parque de Lazer das Figuras siga pela Av. José Maria Nunes 
em direção à rotunda situada junto ao Teatro Municipal das Figuras e siga em frente 
pela Av. Prof. Dr. Adelino da Palma Carlos, onde, do lado esquerdo, avistará os 
campos de ténis da Horta dos Fumeiros e a Escola E.B. 2,3 Dom Afonso III (Pavilhão 
Municipal Dom Afonso III). Passe o Lg. de Camões e continue em frente, em sentido 
contrário ao trânsito e pelo passeio, pela R. Infante Dom Henrique. Sempre em 
frente, avance pela R. Conselheiro Bivar até à Pça. Dom Francisco Gomes e Jardim 
Manuel Bivar. No final do Jardim, com o Arco da Vila à sua esquerda e a marina à sua 
direita, passe pelos Bombeiros Voluntários de Faro e continue em frente pela R. 
Comandante Francisco Manuel. Contornando as muralhas tardo-romanas passe o 
Centro de Ciência Viva, pelo cais das Portas do Mar até ao Lg. de São Francisco onde 

Ficha Técnica

Designação: PR1 – Percurso Biossaudável
Coordenadas GPS: 37,02731N | 007,94397W
Freguesia: União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro)
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se ao Parque de Lazer das Figuras, 
na entrada poente da cidade de Faro, junto ao Forum Algarve
Ponto de partida/chegada: Biossaudável das Figuras – Parque de Lazer das Figuras
Estacionamento: Urbanização Horta das Figuras e Forum Algarve
Modalidade: pedestre

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

6.882m

Duração Média

1h30 - 2h00

Dificuldade

Fácil

Declive

Pouco
Acentuado

PERCURSO BIOSSAUDÁVEL
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encontrará, ao seu lado esquerdo, o Parque Biossaudável das Muralhas de Faro 
(GPS: 37,01152N | 007,93358W). Siga junto ao limite Sul do Lg. de São Francisco, 
passe o monumento alusivo aos combatentes farenses e continue pela Av. Eng.º 
Joaquim Lopes Belchior até encontrar a rotunda do Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, I.P.. Vire à esquerda seguindo pela R. da PSP, descobrirá, à sua 
direita, o Jardim da Alameda João de Deus, com campos de futebol e basquetebol, 
espaços de jogo e recreio, espaço minigolfe e parque geriátrico. No final da R. da PSP 
vire à direita pela R. Dr. Manuel Arriaga, passe a entrada principal da Escola 
Secundária de Tomás Cabreira, volte à esquerda e imediatamente à direita para 
tomar a Av. 5 de Outubro até à entrada para a Escola Secundária João de Deus 
(antigo Liceu de Faro). Entre na Mata do Liceu pela sua esquerda até encontrar o 
Parque Biossaudável da Mata do Liceu (GPS: 37,01989N | 007,92278W). 
Após disfrutar dos equipamentos desportivos existentes, continue o seu percurso 
pela Av. Dr. Júlio Almeida Carrapato (Noroeste), passe os semáforos e desça em 
direção à Pça. dos Bombeiros de Faro. Nessa rotunda avistará, à esquerda, o Estádio 
de São Luís, onde joga regularmente o Sporting Clube Farense, clube centenário. 
Siga em frente e continue pelo passeio do lado esquerdo da Av. Calouste Gulbenkian 
até aos semáforos. Atravesse a R. do Alportel, continue, passe a ponte aérea pedonal 
até encontrar novamente a rotunda inicial, junto ao Teatro Municipal das Figuras. 
Atravesse a avenida pela passadeira e siga em frente em direção ao ponto de partida 
(Parque Biossaudável do Parque de Lazer das Figuras) (GPS: 37,02731N | 
007,94397W).

Curiosidades: Os parques biossaudáveis são um conjunto de equipamentos (ginásio 
ao ar livre) que permitem uma interação e convívio entre gerações e também entre 
pessoas com diferentes graus de aptidão física. Contribuem, ao mesmo tempo, para 
a melhoria das suas capacidades motoras. São assim, equipamentos abrangentes 
que podem ser desfrutados por todos.
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Ficha Técnica

Designação: PR2 – Percurso das Edificações Notáveis de Faro
Coordenadas GPS: 37,01997N | 007,93471W
Freguesia: União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro)
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se ao centro da cidade junto ao 
Lg. do Carmo
Ponto de partida/chegada: Lg. do Carmo
Estacionamento: junto ao Lg. do Carmo
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: estrada asfaltada 
Época aconselhada: Todo o ano, com a devida precaução relativamente ao trânsito.
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse:
- Paisagístico: Vistas panorâmicas de enorme amplitude sobre a Ria Formosa e a 
cidade a partir da Atalaia da Ermida de Santo António.
- Cultural: Coretos, igrejas, ermidas, conventos, palácios, palacetes, entre outros
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: Percurso que distingue e carateriza Faro, visando preservar o que tem 
de belo e promover os tesouros que encerra a cidade e as suas edificações notáveis

Descrição do percurso:
O PR2 inicia-se no Lg. do Carmo (GPS: 37,01997N | 007,93471W) situado no centro 
da cidade onde encontramos a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo (1713). De frente para a igreja, siga pelo lado esquerdo e vire à sua 
esquerda pela R. da Boavista. No final da rua vai encontrar a Igreja do Convento 
Santo António dos Capuchos (1620). Vire à esquerda pela R. Serpa Pinto e 
seguidamente à sua direita pela R. Teófilo Braga e vire novamente à direita pela R. 
Infante Dom Henrique, ai encontrará o Palacete Guerreirinho e a Casa Júdice Fialho. 
Siga até ao Lg. de Camões, onde encontrará a Casa Mateus da Silveira. Vire à direita, 

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

7449m

Duração Média

1h30 - 2h00

Dificuldade

Fácil

Declive

Pouco
Acentuado

PERCURSO DAS EDIFICAÇÕES NOTÁVEIS DE FARO
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avance pela R. Aboim Ascensão e ao seu lado esquerdo vai observar uma Casa de 
Fresco da Antiga Quinta do Cercado (Séc. XVIII) (GPS: 37,02142N | 007,93736W). 
Continue em frente, R. Aboim Ascensão seguidamente pela R. General Teófilo da 
Trindade, no cruzamento com a R. do Alportel siga em direção ao Cemitério da Boa 
Esperança, observando à sua direita a Ermida de Nossa Senhora da Esperança (GPS: 
37,02127N | 007,93229W). Prossiga em direção à Pça. António Sérgio, continue a 
descer pela Av. da Republica Federal Alemã até ao Lg. de São Luís onde poderá 
descobrir a Ermida de São Luís. Opte, à esquerda pela R. dos Bombeiros Portugueses 
em direção ao Mercado Municipal de Faro (Lg. Dr. Francisco Sá Carneiro). Entre no 
mercado e descubra os sabores do Algarve. De costas para o mercado continue pela 
R. Dr. Justino Cumano. No final da rua encontrará, à direita, o antigo Colégio Santiago 
Maior (atualmente Teatro Lethes - 1605). Prossiga pela R. Lethes, podendo 
observar, à esquerda, o Palacete Doglioni, até à Pça. Ferreira de Almeida, onde está 
situado o Palacete Ferreira de Almeida. Continue pela R. Ivens, vire à esquerda pela 
R. Tenente Valadim, passe à esquerda pelo Solar dos Gárfias e suba a R. de Santo 
António. Nessa rua passe pela Casa das Açafatas e a Casa dos Pantojas (sede do 
Clube Farense). Continue pela R. de Santo António, passe a Pça. da Liberdade e 
continue até ao Lg. dos Combatentes da Grande Guerra. De frente para o Tribunal 
Judicial da Comarca de Faro avance pela esquerda na R. Reitor Teixeira Guedes. Após 
300m volte à direita pela R. General Humberto Delgado, passe pela Pct. Engenheiro 
Duarte Pacheco e aprecie, à sua esquerda, a Casa do Poeta Cândido Guerreiro. 
Atravesse a Av. Dr. Júlio F. Almeida Carrapato e siga pela R. de Berlim até encontrar, à 
direita, a Ermida de Santo António do Alto (Séc. XV) (GPS: 37,01943N | 
007,92029W). Neste local existe uma atalaia medieval (edificada em 1355) que 
servia para observação/proteção da costa marítima que outrora foi assediada por 
piratas. Entre no trilho da Mata do Liceu e percorra os seus cursos até à porta da 
Escola Secundária João de Deus (Liceu de Faro). Desça a Av. 5 de Outubro pelo 
passeio do lado esquerdo, nos semáforos volte à esquerda pela R. Dr. José de Matos e 
seguidamente à direita pela R. Dr. Manuel Arriaga. Continue em frente, passe pela 
Escola Secundária Tomás Cabreira, atravesse o cruzamento e siga pela R. da Trindade 
até chegar ao Lg. e Ermida do Pé da Cruz (datada de cerca de 1640). Siga em frente 
pela R. Brites Almeida, passe pela Casa Burguesa em direção à Pça. Alexandre 
Herculano e Jardim Dr. Amadeu Ferreira de Almeida. Neste local observe a Casa dos 
Arouca “Lumena” e o Palácio das Lágrimas. Junto ao Palácio das Lágrimas prossiga 
pela R. Castilho, volte à esquerda pela Trav. Castilho, seguidamente à direita pela R. 
Alexandre Herculano e após 30m volte à esquerda e aprecie o edifício quinhentista – 
Casa dos Telhados de Tesoura e na Pça. Dom Marcelino Franco pode observar, à 
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direita, a Casa da Antiga Rua do Pestana (Atualmente Embaixada do Brasil) e o 
Palacete Belmarço (Séc. XX). Continue pela direita na R. José Maria Brandeiro, vire à 
direita, passe pelo Arco do Repouso e pelas duas “Torres Albarrãs” (Séc. XII), em 
direção à Pça. Dom Afonso III. Nesse trajeto pode apreciar, à esquerda, a Casa da 
Família Cortes e, à direita, o Solar das Sárrias (atualmente edifício sede das Águas 
do Algarve S.A.). Prossiga virando à direita pela R. Domingos Guieiro até ao Lg. da 
Sé( GPS: 37,01363N | 007,93527W) /Sé Catedral (1251) onde vai encontrar o 
edifício do Paços do Concelho (1883), o Paço e Seminário Episcopais (Séc. XVI). 
Acompanhe o Seminário Episcopal pela esquerda e vire à direita pela R. da Porta 
Nova onde atravessará a Porta Nova (1630), em direção ao cais com o mesmo nome. 
Contorne pela sua direita as Muralhas Medievais pela R. Comandante Francisco 
Manuel, passe pelo Centro de Ciência Viva e pela corporação dos Bombeiros 
Voluntários de Faro até chegar ao Jardim Manuel Bivar. No jardim observe a Igreja e 
Hospital da Misericórdia de Faro (séc. XVI), o edifício do Banco de Portugal, o 
Coreto (séc. XIX), o Edifício Setecentista e o Café Aliança (n.º 7 e 11 da R. Dom 
Francisco Gomes). Atravesse a Pça. Dom Francisco Gomes onde está localizado o 
Hotel Faro, passe pelo Palácio Bivar situado no início da R. Conselheiro Bivar, 
avance, e vire à direita pela Trav. dos Arcos. Continue em frente pela R. Capitão Mor, 
volte à esquerda pela R. do Compromisso, passe, à direita, pela Casa dos Lamprier e, 
no final, a Casa do Compromisso Marítimo (1709). Vire à direita pela R. de São 
Pedro até chegar ao Lg. de São Pedro (neste local observe a Casa do Coronel Fonseca 
e a Igreja de São Pedro - 1432). Contorne a igreja pela direita, passe pelo Jardim 
Catarina Eufémia (junto ao “O Seu Café”) e avance até ao Lg. do Carmo, local onde 
iniciou o seu percurso.

Curiosidades:
- A cidade de Faro possui mais de oitenta edificações classificadas como: ECIM - 
Edifício Classificado de Interesse Municipal; EN – Edificação Notável; IIM – Imóvel de 
Interesse Municipal; IIP – Imóvel de Interesse Público; MIP - Monumento de 
Interesse Público; MN - Monumento Nacional; VC – Valor Concelhio; e outras em 
vias de classificação.
- Casa de Fresco da Antiga Quinta do Cercado
Edifício de arquitetura civil, oitocentista
(de finais do século XIX), de planta centralizada
pentagonal, com um único piso, outrora pertencente
à Quinta do Cercado. 
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Ficha Técnica

Designação: PR3 - Percurso da Bemposta (I, II)
Coordenadas GPS:  37,09421N | 007,89521W
Freguesia: União das Freguesias de Conceição e Estoi
Acessos/Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se ao centro da aldeia de Estoi 
(Lg. da Liberdade, Igreja Matriz de Estoi)
Ponto de partida/chegada: Lg. da Liberdade, Estoi
Estacionamento: Junto ao campo de futebol e Escola Básica 2,3 Poeta Emiliano do 
Costa
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: estrada, caminhos, trilhos
Época aconselhada: todo o ano, com especial atenção durante os períodos de caça 
(entre agosto e fevereiro, às quintas, feriados e domingos).
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse: 
- Paisagístico: Vistas panorâmicas de enorme amplitude sobre o litoral e barrocal 
algarvio
- Cultural: Palácio de Estoi, Igreja Matriz de Estoi, Ermida de N. S. do Pé da Cruz 
- Natural - Fauna: pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), perdiz vermelha 
(Alectoris Rufa), coelho bravo (Oryctolagus Cuniculus), tordo (Turdus Philomelos), 
felosa-do-mato (Sylvia Undata), a pega-azul (Cyanopica Cyana); poupa (Upupa 
epops)
- Natural - Flora: Estevas (Cistus Ladanifer); alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), 
figueiras (Ficus carica), medronheiro (arbutus unedo), oliveira (olea europaea var. 
europaea), amendoeira (Prunus dulcis)
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso inserido em Zona de Caça Associativa da Bemposta

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular - I

Pequena Rota,
Circular - II

Distância

7152m

9228m

Duração Média

1h30 - 2h00

2h00 - 2h30

Dificuldade

Algo Fácil

Difícil

Declive

Acentuado

Acentuado

PERCURSO DA BESMPOSTA (I e II)
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Descrição do percurso:
O PR3 tem início no Lg. da Liberdade (GPS:  junto à igreja 
Matriz de Estoi (séc. XVI). Deixando o largo em direção a Norte encontrará o portão 
de acesso aos jardins do Palácio de Estoi (séc. XVIII). Virando à esquerda, 
contornando os muros do palácio, prossiga através da R. da Barroca. Vire à direita na 
R. da Horta Nova e siga em frente acompanhando os muros do palácio. Durante o 
percurso aprecie o imponente portão da entrada e um belíssimo coreto. Prossiga 
pela estrada asfaltada até ao entroncamento onde tomará a direita em direção à 
Pousada de Estoi. Logo de seguida vire à esquerda pelo Caminho da Bemposta, 
atravesse a passagem elevada sobre a autoestrada A22 e prossiga sempre em frente 
por entre os campos de oliveiras, amendoeiras e alfarrobeiras. Sempre em frente 
em asfalto percorra aprox. 1400m desde a ponte sobre a A22 e volte à direita na 
bifurcação pelo caminho asfaltado ignorando a outra alternativa em terra batida. 
Durante o percurso passe a Quinta da Bemposta e os vastos pomares de sequeiro, 
podendo observar à sua esquerda o marco geodésico do cume do Cerro do Guilhim 
com uma altitude máxima de 374m. Com um muro de pedra no seu lado direito 
prossiga pela estrada asfaltada até este dar lugar à terra batida. Nesse ponto 
avistará, no seu lado esquerdo, a Estrada Nacional 2 que liga Faro a São Brás de 
Alportel. Continue e passe pelas casas atualmente em ruina (GPS: 37,11617N | 
007,90047W).

Opção Bemposta I: Após 50m vire à direita numa vereda ingreme (CR 4076) (GPS:  
37,11660N | 007,90008W) entrando em zona de caça associativa. Sempre em 
frente, ignorando todas as alternativas de mudança de trajeto, percorra várias 
dezenas de metros (aprox. 680m) num magnífico trilho por entre estevas e 
medronheiros até chegar à cota de 277m do Cerro da Bemposta (altitude máxima 
de 334m). Neste caminho poderá observar algumas das espécies animais que 
utilizam estes habitats como a felosa-do-mato (Sylvia Undata), o coelho bravo 
(Oryctolagus Cuniculus) e vários tipos de répteis (nomeadamente lagartixas e 
lagartos). Pode ainda observar ocasionalmente algumas espécies de falcões. 
Prossiga circundando a vedação de uma propriedade privada e continue 350m até 
chegar ao caminho asfaltado. Avance pelo Caminho da Senhora da Piedade em 
asfalto em direção do cerro do Malhão (Este) e no segundo entroncamento volte à 
direita (GPS: 37,11391N | 007,88921W).

Opção Bemposta II: Sempre em frente 1250m e a descer continue pelo caminho, 
ignorando quaisquer alternativas de mudança de trajeto, até à estrada asfaltada 
(GPS: 37,12565N | 007,89384W). Volte à direita em direção a Este, prossiga sempre 

 37,09421N | 007,89521W)
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em frente pelo asfalto 1400m, passe pela Quinta dos Ursinhos, em direção ao 
Azinhal e Amendoeira até encontrar um caminho em terra batida, à direita, mesmo 
antes de chegar ao edifício da antiga escola primária (GPS: 37,11938N | 
007,88170W). Continue e suba pela esquerda no caminho ladeado por vegetação 
arbustiva (ex.: estevas - Cistus Ladanifer - e o medronheiro - arbutus unedo). Suba 
785m, evitando mudanças de direção, passe por algumas propriedades com 
habitação até chegar ao entroncamento com a estrada asfaltada. Continue a subir 
em direção a Sul/litoral sempre pelo asfalto, até encontrar o próximo 
entroncamento. Neste local vislumbrará uma vista fabulosa do litoral (GPS: 
37,11391N | 007,88921W). 

Parte final do percurso (comum às duas opções): Desça pelo caminho asfaltado 
(CR4074) em direção a Sul (S) e da povoação. Siga sempre a descer 2200m, passe a 
A22, a Ermida de N. S. do Pé da Cruz, até chegar ao Lg. de Ossónoba. Vire à direita e 
logo de seguida na segunda oportunidade à sua esquerda pela R. Furriel João 
Pinheiro Canal. Prossiga e na primeira oportunidade vire à direita pela R. da Barroca. 
Durante a descida da escadaria empedrada, junto ao n.º 30, leia um poema do poeta 
Jorge de Sena e no final, vire à esquerda. De costas ao portão de acesso aos jardins 
do Palácio de Estoi, finalize o seu percurso no Lg. da Liberdade, junto à Igreja Matriz 
de Estoi.

Curiosidade sobre “Os Maios” na Aldeia de Estoi: Em algumas localidades, assim 

como em Estoi, o “Maio” é representado sob a forma de bonecos, enchidos por 
palha, trapos velhos ou jornais. Colocados na véspera e na madrugada do dia 1 de 
Maio, junto às casas ou nas suas proximidades, têm como objetivo a crítica social e 
política, assim como a representação da vida quotidiana. 
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Ficha Técnica

Nome: PR4 - Percurso do Malhão
Coordenadas GPS: 37,09421N | 007,89521W
Freguesia: União das freguesias de Conceição e Estoi
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se ao centro da aldeia de Estoi 
(Largo da Liberdade, Igreja Matriz de Estoi)
Ponto de partida/chegada: Lg. da Liberdade, Estoi
Estacionamento: Junto ao campo de futebol e Escola Básica 2,3 Poeta Emiliano da 
Costa
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: caminhos, trilhos, estrada asfaltada
Época aconselhada: todo o ano, com especial atenção durante os períodos de caça 
(entre agosto e fevereiro, às quintas, feriados e domingos).
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse: 
- Natural - Fauna: coelho bravo (Oryctolagus Cuniculus), tordo (Turdus Philomelos), 
felosa-do-mato (Sylvia Undata).
- Natural - Flora: tojo-do-sul (Genista hirsuta subsp. hirsuta), azinheira (Quercus 
rotundifolia), alfarrobeiras (Ceratonia siliqua), medronheiro (arbutus unedo), 
oliveira (olea europaea var. europaea), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris)
- Paisagístico: No talefe do cerro do malhão consegue distinguir a vila de Estoi, a 
cidade de Faro, a praia de Faro, Ilha Barreta, Ilha da Culatra, Barra de São Luís e Faro-
Olhão e o barrocal algarvio (nomeadamente São Brás de Alportel).
- Cultural: Igreja Matriz de Estoi, Ermida de N. S. do Pé da Cruz, Bicas.
Proprietários: Caminhos públicos e privados
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso inserido em Zona de Caça Associativa do Malhão

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular - I

Pequena Rota,
Circular - II

Distância

5562m

7023m

Duração Média

1h00 - 1h30

1h30 - 2h00

Dificuldade

Algo Fácil

Difícil

Declive

Acentuado

Acentuado

PERCURSO DO MALHÃO (I e II)
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Descrição do percurso:
O PR4 tem início no Largo da Liberdade junto à Igreja Matriz de Estoi. Nesse local 
pode observar-se uma bica, onde antigamente a população se abastecia de água, 
bem como o tanque comunitário decorado com um painel contendo o poema 
“Minha Aldeia”. Siga na direção dos jardins do Palácio de Estoi e suba à direita a 
escadaria da rua da Barroca, (no n.º 30 pode ler no mural um poema de Jorge de 
Sena). Volte à esquerda pela rua Furriel João Pinheiro canal e depois à direita até ao 
largo Ossónoba (onde se situa a antiga fonte de Estoi). Suba a rua Pé da Cruz, 
observe no n.º 47 um portal manuelino, datado do séc. XVI, até encontrar a Ermida 
de N. S. do Pé da Cruz (ermida associada à tradicional festa da pinha, antiga festa dos 
almocreves). Junto ao pelourinho alusivo ao VIII centenário da independência de 
Portugal e com a ermida na sua frente, opte pela via da esquerda e siga em direção 
ao cerro do Malhão. Passe por cima da A22 e prossiga continuamente em direção a 
Norte. À medida que surge o cerro do Malhão, deixa-se para trás uma paisagem mais 
humanizada e encontra-se um mundo rural deslumbrante. O caminho em estrada é 
ladeado por pomares de sequeiro com alfarrobeiras, oliveiras e amendoeiras, 
destacando-se também uma fauna extremamente rica (aves e pequenos 
mamíferos). Siga sempre em frente por estrada asfaltada e passe a casa da Pipa e o 
Monte da Luísa. Ao avistar um muro de pedra imponente vire à direita pelo caminho 
em terra batida (CR4081) (GPS: 37,10969N | 007,89019W). À medida que subir o 
cerro pode observar-se alguma vegetação arbustiva indicando a típica vegetação 
mediterrânea, com a presença de espécies como o zimbro, o medronheiro ou o 
rosmaninho. Neste trajeto, pode ainda comtemplar uma vista fantástica sobre a 
aldeia de Estoi e o litoral da região centro do Algarve. Uma vez que nos encontramos 
numa zona de caça associativa do Malhão podemos ainda visualizar a fauna 
existente, como o tordo e o coelho bravo. Continuando pelo caminho de terra 
batida sempre a subir, pode optar por dois percursos para chegar ao ponto mais alto 
do cerro do malhão (onde se situa o talefe): 

Opção Malhão I: Seguir por um trilho existente à esquerda por entre vegetação 
arbustiva e um muro que delimita uma propriedade (GPS: 37,11065N | 
007,88433W). Siga sempre em frente até encontrar um caminho mais largo e volte à 
esquerda até ao topo do Cerro do Malhão (GPS: 37,11231N  | 007,88709W).

Opção Malhão II: Voltar à direita por um caminho em terra batida (CR4081-2) (GPS: 
37,11065N | 007,88433W), seguir sempre em frente até ao Monte dos Reis (GPS: 
37,10847N | 007,88133W). Contorne os muros da casa, siga pelo caminho asfaltado 
e desça até ao entroncamento. Volte à esquerda, pelo caminho (CR4081) e suba 
aproximadamente 500 metros, até encontrar um trilho, numa curva apertada à 
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esquerda, que passa pela direita de uma casa em ruínas (GPS: 37,11189N | 
007,88309W). Siga sempre em frente, ignorando outras possibilidades de mudança 
de direção, continue pelo trilho por entre a vegetação arbustiva, avistando o 
Barrocal à sua direita, e por fim chegará ao talefe do cerro do Malhão (vértice 
geodésico de 2ª Ordem).

Parte final do percurso (comum às duas opções): Já no cimo encontramos o talefe a 
uma altitude de 345m) (GPS: 37,11231N | 007,88709W). A partir deste ponto é 
possível ter uma vista panorâmica, nomeadamente o litoral (Ria Formosa e Oceano 
Atlântico) e o barrocal algarvio (lugar dos Machados, São Brás de Alportel, entre 
outros) e ainda vislumbrar a serra de Monte Figo (conjunto dos serros: São Miguel, 
Malhão, Bemposta e Guilhim). Desça o cerro por um trilho a Noroeste (NO) bastante 
sinuoso e utilizado pelos praticantes de MTB-Downhill até a um patamar intermédio 
do cerro do malhão (GPS: 37,11379N | 007,88914W). Volte à esquerda pelo 
caminho asfaltado (CR4074) em direção a Sul (S) e da povoação. Siga sempre em 
frente, a descer, pelo caminho utilizado anteriormente, passe a A22, a Ermida de N. 
S. do Pé da Cruz, até chegar ao largo de Ossónoba. Com a Farmácia do lado direito, 
continue pela Rua da Conceição, passe o Largo da Praça Velha e desça pela Rua dos 
Ferradores. Vire à esquerda pela Rua Machado dos Santos e, logo de seguida, à 
direita pela Rua da Igreja (onde encontrará uma bica). Continue a descer e volte à 
direita pela Travessa dos Defuntos junto à parede lateral da igreja Matriz até ao largo 
da liberdade no centro da povoação. 

Curiosidades: 
Um vértice geodésico (também popularmente chamado "talefe" em Portugal em 
Portugal, e “Pinoco” no Norte de Portugal, ou ainda “Bolembreano”, nome dado em 
Portugal às construções de forma tronco-cónica da rede de 2ª e 3ª ordem) é um sinal 
que indica uma posição cartográfica exata e que forma parte de uma rede de 
triangulação com outros vértices geodésicos. São habitualmente escolhidos sítios 
altos e isolados co linha de visão desimpedida para outros vértices.

Centro geodésico de Portugal

Situado no concelho de Vila de Rei, cerca de 40 quilómetros a norte de Alvega, o 
Centro Geodésico de Portugal, situado no Picoto da Milriça, faz jus à categoria de 
centro de Portugal, em dias de boa visibilidade, o ponto culminante de Vila de Rei 
oferece oportunidade para comtemplar a serena planície alentejana a sul, a leste, o 
Alto-Alentejo, e percorrendo os quadrantes de nascente, a norte e poente, as serras 
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de Muradal, Gardunha, Alvelos, Estrela, Aire e Montejunto.
A rede geodésica portuguesa é formada por vértices geodésicos que se dividem em 
três ordens de importância:
1ª Ordem – Pirâmides distando 30 a 60 km
2ª Ordem – Cilindro + cone listados distando 20 a 30 km
3ª Ordem – Cilindro + cone distando 5 a 10 km
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Ficha Técnica

Nome: PR5 - Percurso do Azinheiro
Coordenadas GPS: 37,10944N | 007,85033W
Freguesia: União das freguesias de Conceição e Estoi 
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Lugar do Azinheiro
Opção I: Partindo do Lg. da Liberdade (Igreja Matriz) em Estoi, siga até à Escola E.B. 
2,3 Poeta Emiliano da Costa. Tome a direção do Azinheiro/ Moncarapacho pela 
EM516. Siga as indicações do Azinheiro e derive pela estrada CM1314. Após 5,7 Km 
encontrará o painel informativo de início do percurso (junto ao snack-bar “O 
Rissol”).
Opção II: Partindo do Lg. da Liberdade (Igreja Matriz) em Estoi, siga até ao Cinema 
Ossónoba. A Norte, tome a EM517 em direção à Murta/Azinheiro. Após 2,2 km vire à 
sua direita para o Azinheiro (CM1312) até ao painel informativo de início do 
percurso (junto ao snack-bar “O Rissol”).
Ponto de partida/chegada: junto ao snack-bar “O Rissol”, no Lugar do Azinheiro
Estacionamento: Junto ao snack-bar “O Rissol”
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: estrada de terra batida, trilhos, veredas, valados
Época aconselhada: todo o ano, com especial atenção durante os períodos de caça 
(entre agosto e fevereiro, às quintas, feriados e domingos).
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse:
- Natural - Fauna: perdiz vermelha (Alectoris Rufa), coelho bravo (Oryctolagus 
Cuniculus), tordo (Turdus Philomelos), felosa-do-mato (Sylvia Undata), a pega-azul 
(Cyanopica Cyana) e o melro-preto (Turdus Merula), Toutinegra-de-cabeça-preta 
(Sylvia melanocephala)
- Natural - Flora: medronheiro (arbutus unedo), oliveira (olea europaea var. 
europaea), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris)
- Cultural: Capela da Fonte Santa em dedicação à Nossa Senhora do Rosário, 

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

5982m

Duração Média

1h30 - 2h00

Dificuldade

Algo Fácil

Declive

Pouco
Acentuado

PERCURSO DO AZINHEIRO
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Moinhos do Azinheiro
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso inserido em Zona de Caça Associativa Moinho do Azinheiro

Descrição do percurso:
O PR5 “Azinheiro” é um percurso pedestre implantado em caminhos e trilhos da 
freguesia. Planeado em círculo, pode ser iniciado em qualquer dos sítios por onde 
passa, pese embora o facto de apresentar como ponto de partida de referência o 
snack-bar “O Rissol”, no lugar do Azinheiro, num patamar intermédio do Cerro de São 
Miguel. 

O percurso inicia-se no snack-bar “O Rissol” em direção a Oeste (GPS: 37,10944N | 
007,85033W) (CM 1312) e passados aproximadamente 320m vire na primeira 
oportunidade à sua direita. Passe pelo Poço do Azinheiro (GPS: 37,11003N | 
007,85306W), onde poderá observar antigos bebedouros de animais domésticos.
Continue e volte na primeira oportunidade à esquerda por um trilho delimitado por 
muros em pedra, entre terras de cultivo de sequeiro (oliveira e amendoeira). 
Continue pela esquerda e siga pelo caminho, passando várias casas de habitação, 
algumas em ruinas, até ao entroncamento (GPS: 37,11151N | 007,85442W). 
Continue pela esquerda, por entre duas alfarrobeiras que ladeiam o caminho, e 
prossiga, passe as casas de habitação, continuando em frente ignorando 
alternativas. Desça pela vereda e, no final, vire à direita pelo caminho em asfalto. Este 
caminho dará lugar a um trilho rodeado por mato, medronheiros, oliveiras e diversos 
arbustos, pertencente a uma Zona de Caça  Associativa Moinho do Azinheiro, onde 
poderá observar várias espécies cinegéticas, perdiz vermelha (Alectoris Rufa), 
coelho bravo (Oryctolagus Cuniculus), tordo (Turdus Philomelos). Após 330m vire à 
esquerda (GPS: 37,11753N | 007,85584W) e siga continuamente até ao 
entroncamento onde avistará à sua direita o Poço de Vale da Burra (GPS: 37,11845N 
| 007,86000W). Neste local, se olhar atentamente à sua volta, poderá observar 
também diversas aves, tais como a felosa-do-mato (Sylvia Undata), a pega-azul 
(Cyanopica Cyana) e o melro-preto (Turdus Merula), entre outros.  Com o Poço de 
Vale da Burra nas suas costas siga em frente até ao entroncamento onde irá 
prosseguir pela sua esquerda. Ignorando outras opções de trajeto continue sempre 
em frente passando uma ponte (GPS: 37,11501N | 007,86154W) até encontrar o 
próximo ponto de interesse deste percurso - A Fonte Santa (GPS: 37,11295N | 
007,86093W). Segundo a tradição oral, este local foi desde sempre reconhecido 
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pelas propriedades milagrosas das suas águas. Percorrendo apenas alguns metros 
poderá contemplar um pequeno altar e uma ermida dedicados à Nossa Senhora do 
Rosário. Continuando em direção a Sul, vire à direita no entroncamento pelo CM 
1312. Continue pela direita em asfalto até descobrir à esquerda, após 310m, um 
caminho em terra batida a subir (GPS : 37,11034N | 007,86763W). Continue pelo 
caminho de terra batida e no final da reta vire à esquerda a subir. Sempre em frente, 
ignorando outras opções de trajeto, atravesse diversas propriedades vedadas por 
muros de pedra. Depois de percorrer 880m encontrará à sua direita um monumento 
de pedra em forma de cruz (GPS : 37,10711N | 007,86146W). Continue em frente, 
passe o cruzamento, e já em asfalto continue até chegar ao ponto mais alto do 
percurso, os “Moinhos do Azinheiro” (altitude de 326m) (GPS: 37,10572N | 
007,85785W). Nesse local poderá admirar a belíssima vista panorâmica sobre o 
Barrocal e Litoral Algarvio. Na direção do Barrocal podemos distinguir a aldeia dos 
Machados, a cidade de São Brás de Alportel, a cidade de Loulé e todo o esplendor da 
Serra Algarvia. Direcionando a nossa atenção para o Litoral observa-se o núcleo de 
Estoi, a cidade de Faro, as Ilhas Barreira (Ilha da Culatra, Ilha da Armona e Ilha da 
Barreta) e as Barras de São Luís e de Olhão. Prossiga em estrada asfaltada até chegar 
ao entroncamento onde virará à esquerda. Com o Cerro de São Miguel à sua frente 
siga sempre em frente em lenta descida até ao próximo entroncamento onde 
tomará a sua esquerda. Siga 80m e chegará ao final do percurso.

Curiosidades: Em Estoi existem nove moinhos de vento, dos quais, três situam-se no 
Cerro do Azinheiro, dois no Cerro da Costa (Alçaria Branca), um no Cerro do Castiço 
(Murta), um no Cerro de Guilhim (Ladeira) e dois na Costa Longa (Sitio do Vale de 
Gralhas). Com o evoluir dos tempos, este tipo de indústria deixou de funcionar, 
sobretudo devido ao aparecimento de novas tecnologias. Atualmente, todos os 
moinhos de vento encontram-se inativos, estando a maioria em estado de ruina.
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Ficha Técnica

Nome: PR6 - Percurso dos Caminhos de Conceição
Coordenadas GPS: 37,06124N | 007,91779W
Freguesia: União das Freguesias de Conceição e Estoi
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se à sede da União de Freguesias 
de Conceição e Estoi
Ponto de partida/chegada: Edifício sede da União das Freguesias de Conceição e 
Estoi
Estacionamento: Lg. da Igreja Matriz
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: Estrada e caminhos de terra batida
Época aconselhada: Todo o ano, com a devida precaução relativamente ao trânsito
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse 
- Natural - Fauna: Melro-negro (Turdus merula), Pintassilgo (Carduelis), verdilhão 
(Carduelis chloris)
- Natural - Flora: Alfarrobeira (Ceratonia siliqua), amendoeira (Prunus dulcis), 
laranjeira (Citrus sinensis)
- Paisagístico: A partir da Quinta da Galvana conseguimos avistar a campina de Faro e 
a entrada nascente da cidade. Vista sobre o Barrocal algarvio e Vila de Estoi
- Cultural: Foram encontrados vários objetos em barro e em cobre, entre eles a 
alabarda de cobre e o braçal de arqueiro de xisto
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso realizado essencialmente em estrada asfaltada

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

8731m

Duração Média

2h00 - 2h30

Dificuldade

Algo Fácil

Declive

Pouco
Acentuado

PERCURSO DOS CAMINHOS DA CONCEIÇÃO
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Descrição do percurso:
O PR6 inicia-se junto ao edifício sede da União das Freguesias de Conceição e Estoi. 
Siga pela R. 25 de Abril, passe pela escola EB1/JI de Conceição e antes da Ponte da 
Conceição vire à sua esquerda pelo CM 1317, tomando a direção ao lugar da 
Galvana, Torre de Natal e Areal Gordo. Chegando ao entroncamento, siga pela 
esquerda (CM 2020) e contemple os pomares de citrinos e alfarrobeiras até ao lugar 
Chão de Cevada onde vai virar à direita continuando até ao lugar da Galvana. Vire 
novamente à direita, entrando na Quinta da Galvana, onde durante o percurso 
poderá contemplar a vista sobre a campina e a entrada nascente da cidade de Faro. 
Contorne a quinta pela R. Alfredo Sousa Barão até à entrada, vire à esquerda e logo 
de seguida à direita, subindo pelo CR 4247 (GPS: 37,04970N | 007,90673W). 
Prossiga, e no próximo cruzamento vire à sua esquerda. Ao chegar à próxima 
interseção vire à sua direita em direção a Pechão, Ferradeira, Bela Curral e Torre de 
Natal. Volte à esquerda no primeiro caminho que encontrar (CR 4134) (GPS: 
37,05411N | 007,90152W). Continue sempre em frente, passe um cruzamento e na 
próxima interseção vire à sua direita e logo de seguida à esquerda (CR 4128) (GPS: 
37,05802N | 007,89481W). Avistando em frente o cume do Cerro de São Miguel 
avance até ao próximo cruzamento. Vire à esquerda pelo caminho de terra batida 
(CA dos Caliços) até ao entroncamento com piso asfaltado. Prossiga pela esquerda 
até ao cruzamento onde irá virar à direita em direção a Norte-Nordeste (CM 2013). 
Prossiga em frente e no primeiro cruzamento volte à esquerda (CM 3005) em 
direção ao lugar de Chaveca. Continue em frente e vire no primeiro caminho (CR 
4135-1)que encontrar à esquerda (GPS: 37,06871N | 007,89956W). Suba, prossiga 
pela direita e continue até ao próximo entroncamento onde irá voltar à sua direita 
(CR 4135) até ao cruzamento da EM 519 (GPS: 37,06772N | 007,90683W). Vire à 
esquerda e desça, continuamente, pela estrada asfaltada. Passe o entroncamento 
do Pé do Outeiro e no seguinte entroncamento siga pela esquerda R. 1º de Maio 
(GPS: 37,06354N | 007,91451W). Prossiga em frente até ao cruzamento da R. de 
Estoi com a R. 25 de Abril onde irá encontrar a pedra “tira teimas” junto ao café (GPS: 
37,06192N | 007,91753W) e nas traseiras da Igreja Matriz. Contorne a Igreja por 
uma rua estreita até ao Lg. da Igreja, aprecie o azulejo de homenagem do povo à 
Nossa Senhora de Conceição e finalize o seu percurso junto ao edifício sede da União 
das Freguesias de Conceição e Estoi.

Curiosidades:
- A pedra “tira teimas” - Não se sabe bem a idade, mas os mais idosos já nasceram e 
cresceram a olhar porá ela. Não é uma pedra qualquer! Segundo a tradição oral, a 
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pedra foi transportada pelo proprietário de uma venda que existia no local onde se 
encontra. Dizem que serviu de banco, de pedra de lavar, mas serviu sobretudo para 
teimosas apostas de força e valentia. Muitos enganam-se com o seu peso e por mais 
que tentem não a conseguem levantar!
Aqui está um desafio que é só para alguns. No final do percurso será que se atreve 
a aceitá-lo?
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Ficha Técnica

Nome: PR7 - Percurso da Rota dos Poços
Coordenadas GPS: 37,10369N | 007,95965W
Freguesia: Santa Bárbara de Nexe
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: dirigir-se ao centro da freguesia (Igreja 
Matriz), vire à direita pela Av. Eng. Duarte Pacheco, continue em frente pela R. 
Vicente de Brito até encontrar à direita o edifício-sede da Junta de Freguesia de 
Santa Bárbara de Nexe.
Ponto de partida/chegada: Junta de Freguesia de St.ª Bárbara de Nexe
Estacionamento: Junto ao edifício-sede da Junta de Freguesia de St.ª Bárbara de 
Nexe
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: estrada, caminhos, trilhos, veredas

Época aconselhada: Todo o ano, com a devida precaução relativamente ao 
trânsito e durante os períodos de caça (entre Agosto e Fevereiro, às quintas, 
feriados e domingos)
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse 
- Natural - Fauna: Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), Toutinegra-de-cabeça-
preta (Sylvia melanocephala), Melro-negro (Turdus merula), Pega-azul (Cyanopica 
Cyana)
- Natural - Flora: Amendoeira (Prunus dulcis), medronheiro (Arbutus unedo), 
oliveira (Olea europaea), Amora-silvestre ou Silva (Rubus fruticosus), Zambujeiro 
(Olea europaea var. sylvestris), Alfarrobeira Ceratonia siliqua), Azinheira (Quercus 
rotundifólia)
- Cultural: Poços de águas ancestrais
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

8.480m

Duração Média

2h00 - 2h30

Dificuldade

Algo Fácil

Declive

Pouco
Acentuado

PERCURSO DA ROTA DOS POÇOS
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Observações: percurso que revela as características hidrográficas únicas da 
freguesia

Descrição do percurso:
O PR7 inicia-se na sede da Junta de Freguesia de St.ª Barbara de Nexe. De frente para 
o portão principal contorne o edifício pela esquerda, no final da rua opte pela 
esquerda e logo de seguida suba pela direita, acompanhando o muro à sua 
esquerda. Entre na vereda, passe pelo campo de ténis e vire à esquerda. À sua direita 
avistará o litoral, assim como o Estádio Algarve. No final da vereda continue em 
frente, passe a casa com identificação n.º 311-Z / 47 à esquerda e vire à direita pelo 
caminho de terra batida (Caminho do Alto) e desça. Continue pela esquerda até 
encontrar um entroncamento, vire à esquerda pela estrada em asfalto (GPS: 
37,09899N | 007,95860W). Continue sempre em frente, passe a casa Bela Luna e 
ignorando o entroncamento seguinte prossiga em frente por um caminho de terra 
batida até chegar ao Caminho dos Poços do Colmeal (Quinta do Poço Mouro), (GPS: 
37,09897N | 007,95158W). Continue pela esquerda, passe a Quinta do Poço Mouro 
e suba pelo caminho que acompanha a Ribeira do Colmeal. Nesse troço, vai 
encontrar os quatro poços do Colmeal (1 - GPS: 37,10003N | 007,95159W), (2 - GPS: 
37,10022N | 007,95156W), (3 - GPS: 37,10063N | 007,95130W), (4 - GPS: 
37,10110N | 007,95113W). Ao chegar ao final do caminho vire à esquerda pela 
ponte e continue a subir sempre em frente (aprox. 730m) até ao entroncamento 
com o CM 1308. Volte à esquerda e logo à direita no caminho de terra batida na 
primeira oportunidade. Continue sempre pelo caminho principal, passe pelo 
entroncamento (GPS: 37,10640N | 007,96062W) e cerca de 30m adiante vire à 
direita. Avance em frente ignorando mudanças de direção por trilhos ou veredas. 
Neste momento o caminho tornar-se-á mais estreito. Chegando ao ponto A (GPS: 
37,10857N | 007,95864W) vire à esquerda e suba em direção a Norte até ao 
cruzamento asfaltado. Atravesse o cruzamento e siga sempre em frente (Norte), 
novamente em terra batida (Caminho do Barro da Torre). Vire à esquerda e siga em 
direção a Norte pela vereda (GPS: 37,11050N | 007,95882W). Perto do final 
acompanhe o muro pela esquerda até chegar à estrada dos Gorjões. Vire à esquerda 
pela berma em sentido contrário ao trânsito cerca de 500m até ao Lugar da Aldeia 
onde irá encontrar o Poço da Silveira (GPS: 37,11107N | 007,96402W). Com o poço 
nas costas em direção a Norte tome o caminho em terra batida (Caminho da Silveira) 
e suba aprox. 190m até ao cruzamento onde terá que virar à esquerda contornando 
o Monte Casinha. Siga pelo Caminho Casinha em terra batida aprox. 900m, passe a 
Casa Christina e continue em frente. Suba pelo caminho cimentado apreciando o 
litoral. No topo da subida, antes de chegar à casa, vire numa vereda (GPS: 37,11452N 
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| 007,96664W) à esquerda e acompanhe o muro de pedras. Chegando ao final da 
vereda (GPS: 37,11482N | 007,97202W) vire à direita e suba pelo Caminho Agrícola 
da Encosta aprox. 250m até ao entroncamento (GPS: 37,11562N |  007,97444W). 
A partir deste ponto vire à esquerda e desça pelo Caminho do Cerro de Nexe aprox. 
750m até ao cruzamento em estrada asfaltada. Prossiga em frente pelo Caminho do 
Canal e na primeira oportunidade vire à direita por uma vereda em direção a Sul. 
Passe pelo Poço da Mó (GPS: 37,10989N | 007,97124W) e vire à esquerda pelo 
Caminho do Poço da Mó até encontrar à sua direita o Poço do Canal (GPS: 
37,10910N | 007,96996W). No cruzamento vire à direita descendo pelo Caminho do 
Canal. Volte na segunda oportunidade à sua esquerda por uma vereda (Caminho 
Galego) (GPS: 37,10690N | 007,96999W) até chegar junto à entrada da propriedade 
da Quinta da Nora e aprecie a sua beleza arquitetónica. Prossiga, passe o primeiro 
entroncamento e no segundo volte à sua direita (R. da Recova). Desça aprox. 120m e 
aviste, à sua esquerda, o Poço dos Defuntos (GPS: 37,10460N | 007,96399W) e o 
polidesportivo de Santa Barbara de Nexe.
Continue em frente pela R. da Recova até cruzar com a R. de Loulé. Volte à esquerda, 
aprecie a Igreja Matriz da freguesia, passe o Lg. do Rossio e avance em direção a Este 
pela Av. Eng. Durante Pacheco. Já na R. Vicente de Brito chegue ao Lg. Lopes Rosa 
onde à sua direita encontrará o Caminho dos Barretos. Progrida aprox. 250m até 
cruzar com a estrada asfaltada (Via Nascente). Nesse ponto avistará o edifício-sede 
da Junta de Freguesia, local onde finalizará o seu percurso.

Curiosidades: Os poços e fontes eram muitos, mas no período quente esgotavam-
se com frequência. As vigílias, à espera da maré, feitas junto aos gargalos dos poços, 
estão ainda na memória dos mais velhos. Existiam, entre outros, no Canal, no Pé do 
Cerro, na Silveira, na Goldra, na Canada, no Pontal, nos Gorjões, em Benatrite. O 
povo batizava-os de 'Pocinho das Hortas', 'Fonte Santa', 'Arrenhado', 'Nora', 'dos 
Mortos', 'dos Olivais', etc., sendo estas denominações já recebidas dos antigos.
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Ficha Técnica

Nome: PR8 - Percurso dos Moinhos de Nexe
Coordenadas GPS: 37,10391N | 007,96410W
Freguesia: Santa Bárbara de Nexe
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: dirija-se ao centro da freguesia no Lg. 
da Igreja matriz - Lg. do Rossio
Ponto de partida/chegada: Lg. da Igreja Matriz de Santa Bárbara de Nexe - Lg. do 
Rossio
Estacionamento: atrás da igreja matriz junto ao Poço dos Defuntos
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: caminhos, carreiros, trilhos, veredas
Época aconselhada: todo o ano, com especial atenção durante os períodos de caça 
(entre agosto e fevereiro, às quintas, feriados e domingos).
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse 
- Natural - Fauna: Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala), Melro-
negro (Turdus merula)
- Natural - Flora: amendoeira (Prunus dulcis), medronheiro (Arbutus unedo), 
oliveira (Olea europaea), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), alfarrobeira 
Ceratonia siliqua).
- Paisagístico: Vistas panorâmicas de enorme amplitude sobre o litoral (Barra de São 
Luís, a Barra Nova - Faro-Olhão - e a Barra da Armona) e barrocal algarvio (Goldra e 
parte do concelho limítrofe, Loulé).
- Cultural: Moinho de vento
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso inserido em Zona de Caça

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

5.561m

Duração Média

1h30 - 2h00

Dificuldade

Difícil

Declive

Acentuado

PERCURSO DS MOINHOS DE NEXE
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Descrição do percurso:
O PR8 inicia-se junto à Igreja Matriz de Santa Bárbara de Nexe (Séc. XV) no Lg. do 
Rossio. Siga pela R. de Loulé em direção a Oeste (Loulé), após aprox. 80m vire à sua 
direita pela R. António Tomáz Ramos. Passe toda a zona urbanizada e vire à esquerda 
no Caminho Galego. Continue, passe pela Quinta da Nora e no final do acesso 
prossiga por uma vereda delimitada por muros até encontrar um entroncamento. 
Vire à direita pelo asfalto (Caminho do Canal) e siga sempre em frente até ao 
cruzamento onde encontrará o Poço do Canal (GPS: 37,10910N | 007,96996W). 
Avance aprox. 150m pela esquerda até descobrir um trilho à sua direita que vai 
passar junto ao Poço da Mó (GPS: 37,10989N | 007,97124W). Ao chegar novamente 
ao asfalto, continue pela esquerda, passe o cruzamento siga em frente e suba pelo 
Cerro de Nexe. Findo o caminho em asfalto tome a direção Norte pela terra batida 
(Caminho do Cerro de Nexe) até ao próximo entroncamento (GPS: 37,11562N | 
007,97444W). Siga pela esquerda e vire logo à direita pelo Caminho do Moinho das 
Estrelas em terra batida que dá acesso ao Moinho das Estrelas (GPS: 37,11583N | 
007,97170W) (recuperado como casa de habitação). Chegado ao moinho pode-se 
observar as antigas mós, como também disfrutar de uma paisagem fantástica sobre 
o litoral e barrocal. Virados para o litoral, se o tempo o permitir, conseguimos 
vislumbrar a Barra de São Luís, a Barra Nova (Faro-Olhão) e a Barra da Armona. 
Podemos ainda visualizar alguns locais, tais como, Faro, Quinta do Lago, Vale do 
Lobo, entre outros. Virados para o barrocal (Norte) podemos mirar a Goldra e parte 
do concelho limítrofe, Loulé. Após apreciar as vistas panorâmicas continue pelo 
caminho de terra batida virado a Nordeste até ao Moinho em ruinas (GPS: 
37,11568N | 007,96813W). Nesse local, poderá observar a sua estrutura interior e 
imaginar-se nos tempos antigos. Regresse pelo sentido inverso, passando 
novamente pelo Moinho das Estrelas até ao cruzamento. Siga pela esquerda, na 
bifurcação vire novamente à esquerda e desça continuamente 700m pelo Caminho 
da Encosta até cruzar com a Estrada do Canal. Com a casa 243 A à sua esquerda 
atravesse a estrada e siga a descer pela vereda arrumada ao muro e vedação que 
delimita a propriedade. Siga sempre em frente até ao cruzamento do Poço do Canal. 
No cruzamento continue em direção a Sul, descendo pelo Caminho do Canal. Volte 
na segunda oportunidade à sua esquerda por uma vereda (Caminho Galego) (GPS: 
37,10690N | 007,96999W) até chegar junto à entrada da propriedade da Quinta da 
Nora. Prossiga, passe o primeiro entroncamento e no segundo volte à sua direita 
(Rua da Recova). Desça aprox. 120m e aviste, à sua esquerda, o Poço dos Defuntos.
Continue em frente pela R. da Recova até encontrar uma escada à sua esquerda que 
o irá levar até à Igreja Matriz – Lg. do Rossio onde terminará o seu percurso.
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Curiosidades: Santa Bárbara é evocada, sobretudo, como protetora contra a morte 
trágica e contra os perigos das tempestades, dos raios e trovões. É ainda, padroeira 
dos marinheiros, mineiros, artilheiros, pirotécnicos, bombeiros, arquitetos e dos 
guardas prisionais. A sua festa litúrgica é comemorada no dia 4 de Dezembro. 

O moinho de vento tipo mediterrânico, grupo ao qual pertence a maioria dos 
moinhos de vento portugueses, tomou uma forma particular, distinta da do norte 
da Europa. De menor dimensão, são, geralmente, compostos por uma estrutura 
cilíndrica construída em pedra, com cúpula cónica de madeira (denominada capelo) 
e um número variável de velas de pano cuja origem se pode associar ao velame das 
embarcações. Nos dias de hoje, muitos dos moinhos foram demolidos ou estão em 
ruinas e outros conservados como atração turística e até mesmo transformados em 
residências pessoais.
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Ficha Técnica

Nome: PR9 - Percurso da Barra de São Luís (barrinha)
Coordenadas GPS: 37,00397N | 007,98819W
Freguesia: Montenegro
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se à Praia de Faro e localize na Av. 
nascente o Centro Náutico da Praia de Faro 
Ponto de partida/chegada: Centro Náutico da Praia de Faro
Estacionamento: Junto ao Centro Náutico da Praia de Faro
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: areia e passadiço em madeira
Época aconselhada: Todo o ano
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse: 
- Natural - Fauna: gaivota de patas amarelas (Lanus michahellis), garça-real (Ardea 
cinérea), maçarico-galego (Numenius phaeopus), andorinha-do-mar anã (sterna 
albifrons), rola-do-mar (Arenaria interpres), corvo-marinho (Phalacrocorax carbo); 
chilreta (sterna albrifrons), Gaivota-de-patas-amarelas (Larus cachinnans), 
Ostraceiro (Haemantopus ostralegus);
- Natural - Flora: Estorno (Ammophila), Cardo marítimo (Eryngium maritimum), 
Morraça (spartina marítima)
- Paisagístico: Sapal; Cordão dunar; Barra São Luís 
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: percurso integrado no Parque Natural da Ria Formosa, Rede Natura 
2000, Zona de Proteção Especial de aves (ZPE), Zona Especial de Conservação (ZEC)

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Circular

Distância

5.696m

Duração Média

1h30 - 2h00

Dificuldade

Algo difícil

Declive

Nada
acentuado

PERCURSO DA BARRA DE SÃO LUÍS (Barrinha)
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Descrição do percurso:
O PR9 tem início no Centro Náutico da Praia de Faro (GPS: 37,00397N | 
007,98819W), onde pode aprender a praticar as várias modalidades náuticas, 
nomeadamente canoagem, vela, stand up paddle e windsurf durante todo o ano. 
Estão sediadas na Praia de Faro várias associações desportivas onde pode praticar 
bodyboard e surf. Pode ainda realizar passeios de barco, observação de aves, 
kitesurf através das empresas marítimo turísticas existentes. Siga pelo areal da 
praia junto à linha de água em direção a nascente até à Barra de São Luís. Observe a 
beleza do cordão dunar que caracteriza a paisagem do seu lado esquerdo e parta 
para a descoberta dos inúmeros restos de conchas de diversos bivalves. Chegando à 
Barra de São Luís, local onde a água da Ria Formosa se funde com o Oceano 
Atlântico, observe a beleza deste local paradisíaco e aproveite para tirar algumas 
fotografias para mais tarde recordar. Nesse local pode ainda observar, com 
binóculos, bandos de flamingos que utilizam a zona de sapal para descanso e 
alimentação. Após um bom mergulho nas águas cristalinas e o merecido descanso 
regresse pela margem da Ria Formosa até encontrar o passadiço em madeira que se 
inicia junto à primeira habitação que encontrar. Siga pelo passadiço, 
acompanhando o cordão dunar e observe a exploração dos recursos oferecidos 
pela Ria Formosa (pesca, marisqueiro - apanha do lingueirão, berbigão, ameijoa - 
aquicultura de molúsculos bivalves - ameijoa e ostras - e também a captura de 
molúsculos cefalópodes, tais como o polvo e o choco). Dependendo da época de 
realização do percurso pode ainda visualizar várias espécies de aves, tais como a 
gaivota de patas amarelas (Lanus michahellis), garça-real (Ardea cinérea), 
maçarico-galego (Numenius phaeopus), andorinha-do-mar anã (sterna albifrons), 
rola-do-mar (Arenaria interpres) e corvo-marinho (Phalacrocorax carbo), assim 
como a variada vegetação dunar, tal com o estorno (Ammophila) e o cardo 
marítimo (Eryngium maritimum). No final do passadiço de madeira encontrará 
estrada asfaltada. Siga pelo passeio tendo atenção ao trânsito automóvel e conclua 
o seu percurso até ao Centro Náutico da Praia de Faro.

Curiosidades: A Praia de Faro e a Barra de São Luís estão inseridas numa zona 
ambientalmente protegida (Parque Natural da Ria Formosa) e compõem um 
sistema lagunar formado por penínsulas e ilhas, contendo um ecossistema com 
grande riqueza de formas de vida. A Praia de Faro situa-se na extremidade nascente 
da península do Ancão que delimita a Ria Formosa a Poente. É uma zona muito 
tranquila e normalmente deserta que pode ser acedida a pé a partir da Praia de Faro 
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(tal como este percurso sugere), ou de barco de recreio. Na Ria Formosa existem 
perto de dois milhares de viveiros, que produzem anualmente vários milhares de 
toneladas de marisco, essencialmente ameijoa-boa (ruditapes decussatus) e ostras. 
O povoamento dos viveiros é obtido pela apanha de juvenis em zonas de produção 
natural e sua posterior “sementeira”. Outros bivalves são apanhados em bancos 
naturais como o berbigão, a amêijoa, o lingueirão, designando-se esta atividade por 
mariscar.

Dunas
As dunas litorais são um sistema de grande dinamismo e especificidade biológica e 
geológica e por isso são extremamente frágeis e importantes. A vegetação que 
coloniza as dunas e que contribui para a sua agregação e consolidação faz delas a 
proteção costeira mais eficaz contra o avanço das águas. Esta vegetação constitui 
ainda habitat fundamental para aves, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e 
insetos. As aves migratórias podem ser observadas no início da Primavera e no 
Outono, local onde descansam e se alimentam na sua rota e, em muitos casos 
nidificam.
Legislação que regula a circulação de veículos motorizados nas praias, dunas, 
falésias e reservas Integrais: Decreto-Lei n.º 218/95, D.R. n.º 197, Série I-A, de 1995-
08-26.
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Ficha Técnica

Nome: PR10 - Percurso do Parque Ribeirinho
Coordenadas GPS:
Início: 37,02665N | 007,94791W  Fim: 37,00801N | 007,99495W
Freguesia: Montenegro
Acessos/ Como chegar ao ponto de partida: Dirija-se ao Parque Ribeirinho de Faro
Ponto de partida: junto ao anfiteatro do Parque Ribeirinho de Faro 
Ponto de chegada: Praça central da Praia de Faro (Lg. Comandante Jacques Ives 
Cousteau)
Estacionamento: Parque Ribeirinho de Faro
Modalidade: pedestre

Tipo de caminho: estrada asfaltada e caminhos em terra batida
Época aconselhada: Todo o ano, com a devida precaução relativamente ao trânsito
Homologado: Não
Sinalizado: Não
Pontos de interesse: 
- Natural - Fauna: Boca-cava-terra (Uca tangeri); maçarico-galego (Numenius 
phaeopus, maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa, pilrito (Calidris), alfaiate 
(Recurvirostra avosetta), o colhereiro (Plattalea leucorodia)
- Natural - Flora: Morraça (spartina marítima), chorão (Carpobrotus edullis)
- Paisagístico: Ria Formosa (sapal e salinas)
Proprietários: Caminhos públicos
Entidade responsável: Câmara Municipal de Faro
Observações: parte do percurso integrado no Parque natural da Ria Formosa

Tipo de Percurso

Pequena Rota,
Linear

Distância

9.074m

Duração Média

2h30 - 2h30

Dificuldade

Algo difícil

Declive

Nada
acentuado

PERCURSO DO PARQUE RIBEIRINHO
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Descrição do percurso:
Inicie o PR10 no Parque Ribeirinho de Faro, junto ao anfiteatro (GPS: 37,02665N | 
007,94791W). Siga em direção a Norte (N) pelo percurso estabelecido pelo caminho 
em terra batida seguindo, ao lado direito, o traçado do caminho-de-ferro. Passe 
uma pequena ponte junto ao Centro Hípico e ao encontrar a estrada asfaltada 
prossiga pelo lado esquerdo. Sempre pelo passeio siga 450m e opte novamente pela 
via do lado esquerdo (em sentido contrário ao trânsito). Siga sempre em frente 
1500m, inicialmente pelo asfalto e posteriormente em terra batida, até ao limite 
nascente do Aeroporto Internacional de Faro. Vire à esquerda (GPS: 37,01963N | 
007,96317W) e acompanhe a vedação do aeroporto, passe a estação de tratamento 
de águas e atravesse uma ponte de madeira (GPS: 37,01685N | 007,95737W) que o 
levará novamente à vereda que acompanha os limites do aeroporto. Siga pela 
vereda, contorne os limites da pista de aviação, atravesse uma pequena ponte de 
metal (GPS: 37,01250N | 007,95538W) sob um canal de água e chegue até à zona de 
exploração de sal (salinicultura). As salinas são o bom exemplo da exploração dos 
recursos naturais, permitindo um equilíbrio notável entre o aproveitamento 
económico de um recurso e a conservação de valores naturais. Nas salinas podemos 
observar aves aquáticas como o pilrito (Calidris), o alfaiate (Recurvirostra avosetta) 
e o colhereiro (Plattalea leucorodia). Avance sempre pelo caminho mais próximo da 
vedação deixando as salinas à sua esquerda até chegar a cancela (GPS: 37,01167N | 
007,96528W) que delimita a zona de exploração. Siga em frente, passe pelo edifício 
da Corporação de Bombeiros e prossiga sempre pelo caminho mais próximo da 
vedação do aeroporto até encontrar uma ciclovia que o vai levar até à estrada que dá 
acesso à Praia de Faro. Continue em frente e após 950m chegue à praça central da 
Praia de Faro (Lg. Comandante Jacques Ives Cousteau) (GPS: 37,00801N | 
007,99495W). Durante este último trajeto poderá observar, nomeadamente na 
baixa-mar, uma área muito vasta de substrato lodoso e vegetação halófita (plantas 

que toleram a salinidade) designado de sapal (ecossistema de grande importância 

ecológica, fonte essencial de nutrientes, refugio, reprodução e desenvolvimento 
da fauna marinha). Contém uma enorme diversidade, principalmente como 

habitat de aves aquáticas migratórias. Ao caminhar com atenção poderá observar 
várias espécies de aves, com formas e cumprimento de bico diferente, tais como o 
maçarico-galego (Numenius phaeopus), o maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa) 
e pequenos crustáceos como a Boca-cava-terra (uma das pinças é mais 
desenvolvida nos machos - Uca tangeri).
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Curiosidades:

Uma salina é uma área de produção de sal marinho pela evaporação da água do mar 
ou de lagos de água salgada. As salinas têm a forma de tanques retangulares 
construída em terra batida, rodeados de muretes que retêm a água. As salinas 
constituem verdadeiros santuários de biodiversidade, locais de nidificação, nos 
muros de terra que separam os tanques, e onde muitas aves aquáticas se alimentam 
durante as migrações.

Sapal

Os sapais originam-se em zonas costeiras de águas calmas. O reduzido fluxo das 
marés facilita a deposição dos detritos e sedimentos em suspensão e assim vão 
surgindo bancos de vasa onde, a certa altura, há substrato para a vegetação. A 
colonização tem como pioneira uma Gramínea do género Spartina que suporta 
longos períodos de submersão e, por isso mesmo, se instala nas zonas de mais baixa 
cota, onde forma vastos “prados” de cor verde escura no meio das águas, e que 
constituem o baixo sapal.
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I Início do percurso
Parque Ribeirinho - Anfiteatro

Sentido do percurso

Teatro Municipal de Faro
Teatro das Figuras

Escola Superior de Saúde

Centro Comercial 
Forum Algarve

Fim do percurso

Anfiteatro - Parque Ribeirinho
GPS: 37,02665N | 007, 94791W

Limite nascente do Aeroporto
GPS: 37,01963N | 007, 96317W

Ponte de Madeira
GPS: 37,01685N | 007, 95737W

Ponte de Metal
GPS: 37,01250N | 007, 95538W

Cancela
GPS: 37,01167N | 007, 96528W

Praça Central da Praia de Faro
GPS: 37,00801N | 007, 99495W
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Flora

Alcar-do-Algarve (Tuberaria Major)

Alfarrobeira Ceratonia siliqua)

Amendoeira (Prunus dulcis)

Amora-silvestre ou Silva (Rubus fruticosus)

Aroeira (Pistacia lentiscus)

Azevinho (Ilex perado ssp. azorica)

Azinheira (Quercus rotundifólia)

Cardo marítimo (Eryngium maritimum)

Chorão (Carpobrotus edullis)

Erva-cidreira (Melissa officinalis)

Espargos (Asparagus Lenuifolius)

Esteva (Cistus Ladanifer) 

Estorno (Ammophila)

Figueiras (Ficus carica)

Funcho (Foeniculum vulgare)

Laranjeira (Citrus sinensis)

Louro (Laurus azorica)

Mato- branco (halimium ocymoides)

Medronheiro (Arbutus unedo)

Morraça (spartina marítima)

Oliveira (Olea europaea)

Oregão (Origanum vulgare)

Palmeira anã (Chamaerops humilis)

Poejo (Mentha pelugium)

Silva (Rubus ulmifolius)

Tojo do sul (Genista hirsuta)

Tomilho (Thymus vulgaris)

Trevo-de-creta (Lotos creticus)

Urze (Erica azorica)

Zimbro (Juniperus turbinata)

LISTA DE ESPÉCIES - NOME COMUM (NOME CIENTÍFICO)
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Fauna

Alfaiate (Recurvirostra avosetta)

Alvéola (Motacilla cinerea patriciae) 

Andorinha-do-mar anã/chilreta (sterna albifrons)

Bico-de-lacre (Estrilda astrild)

Boca-cava-terra (Uca tangeri)

Borrelhos (Charadrius)

Camaleão (chamaleo chamaleo)

Cartaxo (Saxicola Torquata)

Coelho bravo (Oryctolagus Cuniculus)

Colhereiro (Plattalea leucorodia)

Corvo-marinho (Phalacrocorax carbo)

Cotovia de poupa (Crested-lark)

Felosa-do-mato (Sylvia Undata)

Gaivota-de-patas-amarelas (Larus cachinnans)

Garça-real (Ardea cinérea)

Garças brancas (Egretta garzetta) 

Maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa)

Maçarico-galego (Numenius phaeopus)

Melro-negro (Turdus merula) 

Pega-azul (Cyanopica Cyana)

Perdiz vermelha (Alectoris Rufa)

Pilrito (Calidris)

Pintassilgo (Carduelis)

Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula)

Poupa (Upupa epops)

Rola-do-mar (Arenaria interpres)

Tentilhão (coelebs moreletti)

Tordo (Turdus Philomelos)

Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocephala)

Verdilhão (Carduelis chloris)

LISTA DE ESPÉCIES - NOME COMUM (NOME CIENTÍFICO)
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Acordeão ou acordeom também chamado sanfona e gaita, é um instrumento 
musical aerofone de origem alemã, composto por um fole, um diapasão e duas 
caixas harmónicas de madeira.

Autóctone  –  organismo que se encontra na sua área natural.

Aves aquáticas –  designação dada às aves que pertencem a espécies cujo habitat 
está preferencialmente restrito a zonas húmidas ou a massas de água.

Barrocal – faixa de terrenos carbonatados localizados na parte central da Orla 
Algarvia, entre a Serra e o Litoral, colonizados por um coberto vegetal típico, em 
parte exclusivo deste território.

Biodiversidade – inclui a diversidade dentro da espécie, entre espécies e a 
diversidade comparativa entre ecossistemas.

Bivalve – Classe dos molúsculos protegidos por duas valvas, tais como o mexilhão, 
ameijoa, berbigão.

Cantaria – é a pedra talhada de forma a constituir sólidos geométricos, 

normalmente paralelepípedos, para utilização na construção de edifícios ou de 

muros. Os profissionais que talham a pedra denominam-se canteiros.

Carreiro  –  caminho estreito criado pela passagem de pessoas e animais.

Casa de fresco  –  Edifício de arquitetura civil, oitocentista (de finais do século XIX), 
de planta centralizada pentagonal, com um único piso.

Cerca seiscentista  –  Cerca construída a partir de 1660 para proteger a cidade de 
Faro de uma eventual invasão espanhola. Toda a estrutura era circundada por um 
fosso. A cortina corresponde ao lance de muralha entre dois baluartes. É constituída 
em taipa e composta, ao longo da sua extensão, por pilares em alvenaria de pedra.

– 

GLOSSÁRIO
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Charolas (ou cantares ao menino) – Cantar que comemora a entrada de mais um 
ano. Normalmente cantada em grupos de pessoas (charoleiros).

Crustáceos – Grupo de invertebrados artrópodes (ex.: caranguejo, camarões, 
cracas).

Duna  –  Acumulação de areia depositada pela ação do vento e do mar.

Espécies cinegéticas  –  Espécies destinadas à caça desportiva.

Esteiro  –  Braço estreito de rio ou mar que se estende pela terra dentro.

Faixa entre-marés – Faixa costeira abrangida pela amplitude das marés, entre a 
preia-mar de águas vivas equinociais e a baixa-mar de águas vivas equinociais, 
colonizada por comunidades biológicas adaptadas às condições específicas desse 
ambiente.

Habitat – Local com condições geofísicas associadas onde vive uma determinada 
espécie ou conjunto de espécies.

Halófita  –  Diz-se duma espécie vegetal adaptada a ambientes salgados.

Ilhas barreira  –  (Ilha da Culatra, Ilha da Armona e Ilha da Barreta) e as Barras de São 
Luís e de Olhão.

Mariscar  –  atividade de apanha de mariscos.

Molduras de vão –  barras que emolduram as portas e as janelas e, às vezes, toda a 
frontaria da casa.

Molúsculos – Animais invertebrados, marinhos, de água doce ou terrestres, que 
compreende seres vivos como as ameijoas, as ostras, os polvos, etc.

Nora  –  Engenho para tirar água dos poços.

Parque biossaudável – conjunto de equipamentos (Ginásio ao ar livre) que 
permitem essencialmente uma interação e convívio entre gerações e também entre 
pessoas com diferentes graus de aptidão física, ao mesmo tempo contribuem para a 
melhoria das suas capacidades motoras. São assim, equipamentos abrangentes que 
podem ser desfrutados por todos.
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Parque Natural  área protegida que integra predominantemente ecossistemas 
naturais ou seminaturais, onde a preservação da biodiversidade a longo prazo possa 
depender de atividade humana, assegurando um fluxo sustentável de produtos 
naturais e de serviços.

Passeriforme – ave normalmente de dimensões reduzidas que compreende 
espécies comuns como o pardal, pintassilgo, chapim, etc.

Pequena Rota – é identificada pela sigla PR, seguida do número de registo do 
respetivo concelho. É sinalizada no terreno com marcas vermelhas e amarelas, 
demora menos de um dia a percorrer e tem menos de 30Km de extensão.

Platibandas  –  remate da casa, como muro de proteção da açoteia ou para ocultar o 
telhado, a platibanda é um dos mais belos elementos decorativos da casa algarvia. A 
platibanda assinala o limite superior do edifício e acentua a sua horizontalidade.

Pomar de sequeiro  –  Arvoredo frutífero. Pode ser constituído por várias espécies 
de árvores (amendoeiras, alfarrobeiras, figueiras e oliveiras).

Rede Natura 2000 – Rede ecológica de âmbito europeu que tem por objetivo 
assegurar a biodiversidade através da conservação dos diferentes tipos de habitat 
naturais e da fauna e da flora selvagens no território da União Europeia.

Salinas marítima – Lugar onde se produz sal por evaporação da água do mar ou de 
lago de água salgada, sob a ação conjugada do sol e do vento.

Sapal – terrenos aluvionares alagados periodicamente por água salgada e 
colonizados por vegetação halófita, constituem ecossistemas de elevada 
importância ecológica.

Sequeiro  –  culturas que não necessitam de rega.

Sopé do cerro  –  Base de montanha. Parte inferior da encosta.

Trilhos  –  Caminho rudimentar.

Valados – Vala, ladeada de tapume ou sebe, para resguardo ou defesa de uma 
propriedade rústica.

–

86



Vasa   terreno lodoso.

Velame  –  Conjunto de velas de uma embarcação.

Veredas  –  Caminho alternativo através do qual se consegue chegar mais rápido a 
um determinado local.

Vértice geodésico (popularmente chamado "talefe" em Portugal, e "Pinoco" no 
Norte de Portugal) – é um sinal que indica uma posição cartográfica exata e que 

forma parte de uma rede de triângulos com outros vértices geodésicos. São 

escolhidos sítios altos e isolados com linha de visão para outros vértices. A rede 
geodésica portuguesa é formada por vértices geodésicos que se dividem em três 
ordens de importância: 1ª Ordem – pirâmides distando 30 a 60 km; 2ª Ordem – 
cilindro + cone listados distando 20 a 30 km; 3ª Ordem – cilindro + cone distando 5 a 
10 km.

Zona húmida – Qualquer área litoral ou interior denominada, permanente ou 
temporariamente, pela água.

– 

LISTA DE ABREVIATURAS

CA – Caminho Agrícola
CM – Caminho Municipal
CR – Caminho Rural
EM – Estrada Municipal
EN – Estrada Nacional
ECIM - Edifício Classificado de Interesse Municipal
EN – Edificação Notável
IIM – Imóvel de Interesse Municipal
IIP – Imóvel de Interesse Público
MIP - Monumento de Interesse Público
MN - Monumento Nacional
Av. - Avenida
Pça – Praça
Lg. – Largo
R. - Rua
Trav. - Travessa 
Pct. – Praceta
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CONTACTOS ÚTEIS
Administração Local

Câmara Municipal de Faro
Largo da Sé
8004-001, Faro
Tel.: 289 870 870
Fax: 289 870 039
E-mail: geral@cm-faro.pt
Site: www.cm-faro.pt 

Divisão de Desporto
Avenida Cidade Hayward,
Piscinas Municipais de Faro
8000-074, Faro
Tel.: 289 870 843
Fax: 289 870 005
E-mail: desporto@cm-faro.pt 

Centro Náutico da Praia de Faro
Praia de Faro, Avenida Nascente
8005-520, Faro
Tel: 289 870 898 / 056
Fax: 289 870 014
E-mail:
centronauticofaro@cm-faro.pt 

Junta de Freguesia de Montenegro
Rua Júlio Dinis, 83
8005-256, Faro
Tel.: 289 819 550
Fax: 289 819 532
Telem.: 910 004 865
E-mail: geral@jf-montenegro.pt
Site: www.jf-montenegro.p

Junta de Freguesia de
Santa Bárbara de Nexe
Estrada da Relva, 8
8005-517, Santa Bárbara de Nexe
Tel.: 289 999 423 / 289 999 801
Fax: 289 999 423
E-mail: juntanexe@mail.telepac.pt 
Site: www.santabarbaradenexe.pt 

União das Freguesias de Faro
Sé e São Pedro
Sede:
Rua Reitor Teixeira Guedes
8000-423, Faro
Tel.: 289 889 760
E-mail: geral@uf-faro.pt
Site. www.uf-faro.pt

Delegação de S. Pedro:
Tel.: 289 823 490
Fax: 289 823 491 
Email: saopedro@uf-faro.pt

Delegação da Penha:
Tel.: 289 803 416
Fax: 289 803 417 
Email: penha@uf-faro.pt

Delegação da Culatra:
Tel./Fax: 289 715 301 
E-mail.: culatra@uf-faro.pt

União de Freguesias de
Conceição e Estoi
Sede:
Rua das Alfarrobeiras
8005-446, Conceição de Faro
Tel.: 289 889 890
Email:
jfregconceicaofaro@sapo.pt  

Delegação de Estoi:
Largo Ossónoba, 71
8005-454, Faro
Tel.: 289 991 620
Fax: 289 997 980
E-mail: geral@jf-estoi.pt
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Turismo

Linha de apoio ao turista:

808 781 212

Região de Turismo do Algarve

Avenida 5 de outubro, 18-20

8000-076, Faro

Tel.: 289 800 400

Fax: 289 800 489

E-mail:

turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt

Site: www.turismodoalgarve.pt 

Associação Turismo do Algarve

Avenida 5 de Outubro, 18

8000-076, Faro

Tel.: 289 800 403

Fax: 289 800 466

E-mail. ata@atalgarve.pt

Site: www.atalgarve.pt

Posto de Turismo de Faro

Rua da Misericórdia, 8-11

8000-269, Faro

Tel.: 289 803 604

E-mail:

turismo.faro@turismodoalgarve.pt

Site: www.visitalgarve.pt 

Posto de Turismo

Edifício-sede da RTA

Avenida 5 de Outubro, 18-20

8000-076, Faro

Tel.: 289 800 400

Fax: 289 800 489

E-mail:

turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt

Site: www.visitalgarve.pt 

Posto de Turismo do
Aeroporto Internacional de Faro
Aeroporto de Faro
8001-701, Faro
Tel.: 289 818 582
Site: www.visitalgarve.pt 

Aeroporto Internacional de Faro
8006-901 Faro 
Tel.: 289 800 800 
E-mail: faro.airport@ana.pt 
Site: www.ana.pt

Parque de Campismo da Praia de Faro
Tel.: 289 818 412
E-mail: campismofaro@hotmail.com

Território

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve
Praça da Liberdade, 2  
8000-164, Faro
Tel.: 289 895 200
Fax: 289 895 299
E-mail.: geral@ccdr-alg.pt
Site: www.ccdr-alg.pt

ARH - Administração da Região
Hidrográfica do Algarve, IP
Rua do Alportel, 10
8000-293, Faro
Tel.: 289 889 000
Fax: 289 889 099
E-mail: arhalg_geral@apambiente.pt 
Site: www.apambiente.pt 

Parque Natural da Ria Formosa
Centro de Educação Ambiental de
Marim – Quelfes
8700-201, Olhão
Tel.: 289 700 210
Fax: 289 700 219
E-mail: pnrf@icnf.pt
Site: www.icnf.pt
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Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas
Avenida da República, 16 a 16B
1050-191 LISBOA – PORTUGAL
Tel.: (351) 213 507 900
Fax: (351) 213 507 984
Tel.: (351) 213 124 800
Email. icnf@icnf.pt
Site: www.icnf.pt

Outras Entidades

Almargem – Associação de defesa do
património cultural e ambiental do algarve
Rua de São Domingos, 65, Apartado 251
8100, Loulé
Tel.: 289 412 959
Fax: 289 414104
E-mail: almargem@mail.telepac.pt
Site: www.almargem.org

Associação ODIANA
Ass. Para o Desenvolvimento
do Baixo Guadiana
Rua 25 de Abril, 1
8950-909, Castro Marim
Tel.: 281 531 171
E-mail: geral@odiana.pt
Site: www.odiana.pt 

Associação In Loco
Pensar no Global, Agir no Local
Campus da Boa Esperança
Av. da Liberdade, 101
8150-101, São Brás de Alportel
Tel.: 289 840 860 
Fax: 289 840 879 / 78 
E-mail: geral@in-loco.pt 
Site: www.in-loco.pt

SPEA – Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves
Av. João Cristóvão, 18, 4º Dto.
1000-179, Lisboa
Tel.: 213 220 430
Fax: 213 220 439
E-mail. spea@spea.pt
Site: www.spea.pt 

RIAS – Centro de recuperação e
investigação de Animais Selvagens
8700-201, Olhão
Telem.: 927 659 313
E-mail: rias.aldeia@gmail.com

Emergência

Polícia de Segurança Pública
(Comando Distrital) 
Rua da Polícia de Segurança Pública, 32
8000-408 Faro, Faro
Tel.: 289 899 899 / 289 822 022
Fax.: 289 899 894
Telm.: 961 010 164 / 962 004 367
Site: www.psp.pt  

Guarda Nacional Republicana
(Posto Territorial de Faro)
Largo de São de Sebastião, 18
8000-155, Faro
Tel.: 289 887 603
E-mail: www.gnr.pt 

Corpo de Bombeiros Sapadores
de Faro
Edifício Bombeiros de Faro
Avenida Cidade Hayward 
8000-073, Faro
Tel.: 289 888 000 
E-mail: cbsfaro@cm-faro.pt 

SOS emergência – 112

SOS Floresta - 117

Saúde 24 – 808 24 24 24
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