9º Walking Festival Ameixial
9TH Walking Festival Ameixial

Nome

22 de Abril

23 de Abril

24 de Abril

25 de Abril

1. Revezes

-

Charles Powles

Pedro Matos

Alexis Morgan

2. Azinhal dos Mouros

-

Carlos Glória

Alexis Morgan

Pedro Matos

3. Corte de Ouro

-

Alexis Morgan

Charles Powles

-

4. Ameixial

-

Pedro Matos

João Ministro

Charles Powles

-

-

Bruno
Rodrigues

-

6.Caminhos de Santiago: Ameixial
a Almodôvar

-

-

Deni Vargues

-

7. Ameixial a Malhão

-

João Infante

-

-

8. Radical no Vascão

-

Renato e Deni

-

-

9. Rota do Vascão

-

João Ministro

Carlos Glória

Marcos Brás

10. Conhecer Lourencinho

-

Marco Brás

-

-

11. Observação de Aves

-

Miguel Mendes

Marcelo Dias

-

-

-

-

Bruno
Rodrigues

13. Caminhada pelas Hortas: da
Horta ao Prato.

-

-

Ivani Farias

-

14. Caminhar com um pastor

-

-

Leonel

-

15. Caminhada Noturna em
Ameixial

José Fernandes

-

-

16. Arqueologia - escrita do
Sudoeste

-

Pedro Barros

Pedro Barros

-

17. Arquitectura Tradicional da
Serra Algarvia

-

Miguel Reimão
Costa

-

-

18. Caminhada Interpretativa no
Monte dos Vermelhos

-

-

-

Susana Martins

29. Eco Walk

-

-

-

Deni Vargues

5. Ligação à Via Algarviana

12. Caminhar com um Geólogo

20. Yoga na Eira

-

Joana Narciso

Lina Campos

-

21. Fotografia à noite

-

-

Filipe Dias

-

-

Leonel Lores e
Luísa Ricardo

-

-

22. Ameixial à Mealha
23. Geoparque Algarvensis

-

Gonçalo
Gonçalo
Maurício e Hugo Maurício e Hugo
Campos
Campos

-

24. Caminhando com a câmara

-

-

-

Paulo Margalho

25. Geocaching

-

-

-

Vitor Santos

26. Bichos e Plantas da Serra

-

Horácio Costa

-

-

-

-

Vanessa Flórido

-

-

Carolina e
Ricardina

Carolina e
Ricardina

-

27. Construir Objetos em Cana
28. Dominó da escrita do Sudoeste
29. Geoparque Algarviensis

-

Gonçalo
Gonçalo
Maurício e Hugo Maurício e Hugo
Campos
Campos

-

30. Música Divertida

-

João Violão

-

-

31. Construção de Instrumentos
musicais

-

-

João Violão

-

32. A vida aquática na ribeira do
Vascão

-

-

-

Paula Vaz e Ana
Gonçalves

33. Yoga para crianças

-

-

Lina Campos

-

PERCURSOS | TRAILS

1.
Revezes – dias 23, 24 e 25 de Abril
Descrição | Description
PT
O monte dos Revezes situa-se junto ao Vascãozinho, afluente do Vascão, junto ao qual o
percurso se irá desenvolver durante alguns quilómetros. Este percurso é um clássico do Festival
de Caminhadas. O percurso está sinalizado e proporciona um estreito contacto com o Vascão e
os valores naturais e patrimoniais associados: moinho de água da Cascalheira, povoações
serranas quase desabitadas, como Vale da Moita e as belas paisagens do vale do Vascão.
EN
Revezes mount is located next to Vascãozinho river, an affluent from Vascão river, where the
course will go on for some kilometers. This is another WFA classic! The trail is marked and
provides a close contact with the river and its natural and patrimonial values: Cascalheira´s
water mill, several uninhabited little villages, such as Vale da Moita and the beautiful landscape
of Vascão valley.

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 15km
Moderate

Duração | Time: 4h

Dificuldade | Difficulty: Média |

Guia | Guide: Charles Powles (IVV Portugal), Pedro Matos (Proactivetur) e Alexis Morgan
(Morgan’s Nature Walks)

2.
Azinhal dos Mouros – dia 23, 24 e 25 de Abril
Descrição | Description
PT
Um dos clássicos deste festival. Percurso sinalizado, com passagem em diversos pontos de
interesse natural e cultural, onde se destaca a bela povoação de Azinhal dos Mouros, o Moinho
da Chavaxã ou o Monte dos Vermelhos. Uma caminhada que se fará por caminhos rurais, trilhos
pouco utilizados e com várias travessias da Ribeira do Vascão. Um dos percursos mais belos
desta região.
EN
One of the classics hikes of this festival. It´s a marked trail, which undergoes by several points of
natural and cultural interest, where stands out the beautiful town of Azinhal dos Mouros, the
Chavaxã Mill or the Vermelhos Mount. You will walk in rural paths, little rails and you must also
prepare yourself to cross several times the Vascão riverside. It´s truly one of the most beautiful
trails of this area.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 17km
Moderate

Duração | Time: 5h

Dificuldade | Difficulty: Média |

Guia | Guide: Carlos Glória (Zen Trekk), Alexis Morgan (Morgan’s Nature Walks), Pedro Matos
(Proactivetur)

3.

Ameixial - dia 23, 24 e 25 de Abril

Descrição | Description
PT
O percurso tem início na aldeia de Ameixial, junto de um pequeno parque de descanso existente
ao lado da “Casa de Pasto Ameixialense”.
Atravessa o núcleo principal desta aldeia, passando junto de um antigo forno de lenha, situado
na “Rua da Laje” e percorre a “Azinhaga do Ribeiro” em direção ao campo de futebol.
Este trilho atravessa uma zona florestal de eucaliptos, desce para uma linha de água, cruza-a e
sobe até chegar a um caminho mais largo que liga à estrada municipal no 504 de acesso à Corte
de Ouro. Nesse ponto, vira à direita e regressa ao Ameixial.
*NOTA: na caminhada do dia 25, será feita uma versão longa, com cerca de 10km.
EN
The route begins in the village of Ameixial, next to a small rest park existing next to the "Casa de
Pasto Ameixialense".
It crosses the main core of this village, passing by an old wood oven, located in "Rua da Laje"
and runs through the "Azinhaga do Ribeiro" towards the football field.
This trail crosses a forested area of eucalyptus, descends to a water line, crosses it and climbs
until it reaches a wider path that connects to the municipal road in the 504th access to the Corte
de Ouro. In that crossing, it turns right and returns to Ameixial. *NOTE: on the 25th April, this
walk will have an extension. It will be 10km.

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 5km (10km*) Duração | Time: 1h30m (3h*)
Difficulty: Fácil | Easy

Dificuldade|

Guia | Guide: Pedro Matos (Proactivetur), João Ministro (Proactivetur) e Charles Powles (IVV
Portugal)

4.
Corte de Ouro – dia 23 e 24 de Abril
Descrição | Description
PT
O nome desta povoação está, possivelmente, associado a uma antiga prática rural que coloria
de dourado a paisagem: o cultivo de trigo e/ou cevada. Hoje, raros são os campos ainda
cultivados com estes cereais, mas a beleza da região ainda permanece viva. O percurso inicia-se
nesta povoação, dirige-se para Sul, por caminhos florestais, junto de sobreirais e estevais,
passando por linhas de água e vários elementos patrimoniais de interesse como a anta do
Beringel, a Fonte Pé Corso ou o marco da Eira da Palha. No regresso, a Norte, passará junto da
Azenha dos Pizões, em ruínas, outro ponto de interesse e já em Corte de Ouro podemos admirar
um dos últimos palheiros circulares com teto cónico de cevada do Algarve.
EN
The name of this village is (supposedly) associated with an old rural practice: coloring the
landscape with gold! But metaphorically speaking! They cultivated wheat and /or barley in this
area. Today, few fields are cultivated with these cereals, but the beauty of this area is still the
same!
The hike begins in Corte de Ouro village, goes south, through forest paths with lots of cork oaks
and rock rose fields, passing through water courses and heritage elements of interest such as:
Beringel dolmen, Pé Corso Fountain and Eira da Palha Landmark. On the way back to the North,
you will pass by Azenha dos Pizões ruins, another point of interest. At the end in Corte de Ouro
village you can admire one circular haystack with barley conic roof. Maybe the last one in Algarve
region.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 13km
Moderate

Duração | Time: 4h

Dificuldade| Difficulty: Média |

Guia | Guide: Alexis Morgan (Morgan´s Nature Walks), Charles Powles (IVV portugal)
Parceria | Partnership:

5.

Ligação à Via Algarviana | Connection to VA – 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Este já é um dos passeios mais tradicionais do nosso festival. Demora cerca de 5 horas e tem
uma extensão de 20 Km, entre Ameixial e Vale da Rosa, desde caminhos florestais e trilhos
rurais, através de florestas e eucaliptos, atravessando cursos de água, subindo até ao miradouro,

atravessando pequenas aldeias e um contacto com atrações naturais e culturais! Uma
caminhada exigente apenas para os amantes de longas caminhadas!
EN
This is already one of the most traditional walks of our festival. It takes about 5 hour and has an
extension of 20 km, between Ameixial and Vale da Rosa, from forest paths and rural trails,
through overgrown forests and eucalyptus trees, crossing water courses, climbing up to
viewpoint, crossing small villages and a contact with natural and cultural attractions! A
demanding hiking only for lovers of long walks!

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance:22km
|Difficult

Duração | Time: 7h

Dificuldade| Difficulty: Difícil

Guia | Guide: Bruno Rodrigues

CAMINHADAS ESPECIAIS | SPECIAL WALKS

6.

Ameixial a Malhão | Ameixial to Malhão – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Local emblemático e conhecido na Volta de Bicicleta ao Algarve e pelo templo budista que lá
existe, esta será uma caminhada desde o Ameixial até a um dos pontos mais elevados da serra
Algarvia por caminhos antigos, atravessando ribeiras e descobrindo novos locais.
EN
An emblematic and well-known place in the Algarve Bike Tour and for the Buddhist temple that
exists there, this will be a walk from Ameixial to one of the highest points in the Algarve
mountains along old paths, crossing streams and discovering new places.
Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 27km
|Difficult
Guia | Guide: João Infante

Duração | Time: 6h

Dificuldade| Difficulty: Difícil

7.

Radical no Vascão | Radical in Vascão river – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Uma viagem radical cheia de adrenalina e diversão pelas águas cristalinas da ribeira do Vascão.
Esta linha de água encontra-se num vale envolvido por suaves cumeadas, com mudanças
constantes de paisagens naturais e traços da presença humana, um dos quais é um dos sítios
arqueológicos onde há mais de 2500 anos viveram povos ligados à escrita do Sudoeste.
EN
A radical journey that will give you an adrenaline rush and lots of fun through the crystal clear
waters of the Vascão River. This line of water is found in a valley surrounded by natural
landscapes and human presence, one of which is one of the archaeological sites where for more
than 2500 years people lived connected to the Southwest script.

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 9km
Very difficult

Duração | Time: 4h

Dificuldade| Difficulty: Muito difícil |

Guia | Guide: Deni Vargues e Renato

8.
Caminhos de Santiago - Ameixial a Almodôvar | Way of Saint James - Ameixial to
Almodôvar – 24 de Abril
Descrição | Description
PT
Uma caminhada entre duas regiões e que segue o trajecto do Caminho de Santiago Português
Central. Entre os vales encaixados e profundos que circundam o Ameixial até chegarmos à
planície de Almodôvar, ultrapassando ribeiras e acompanhados sempre por campos floridos,
esta será uma caminhada longa de descoberta do nosso território mas também de autodescoberta.
EN
A walk between two regions that follows the path of the Central Portuguese Way of Saint James.
Between the recessed and deep valleys that surround the Ameixial until we reach the Almodôvar
plain, crossing streams and always accompanied by flowering fields, this will be a long walk of
discovery of our territory but also of self-discovery.
Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 26km
|Difficult

Duração | Time: 6h

Dificuldade| Difficulty: Difícil

Guia | Guide: Deni Vargues

CAMINHADAS TEMÁTICAS | THEMATIC WALKS

9.

Caminhada Noturna | Night walk – 22 de Abril

Descrição | Description
PT
Depois de um bom jantar, o que é melhor do que uma caminhada noturna? Nesta caminhada
percorrerá alguns caminhos rurais desconhecidos para a maioria das pessoas que dão acesso a
vários pontos de interesse, tais como: uma barragem, um curso de água e um miradouro. Uma
rota simples e rápida para visitar a aldeia de Ameixial sob um céu estelar!
EN
After a good dinner, what is better than a night walk?! In this walk you will go through some
rural paths unknown for most people that give access to several points of interest, such as: a
dam, a water course, and a viewpoint. A simple and quick route to visit Ameixial under a stellar
sky!

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 8km

Duração | Time: 2h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: José Fernandes (Ameixelense e Presidente da Junta de Freguesia)

10.

Rota do Vascão – 23, 24 e 25 de Abril

Descrição | Description
PT Esta é uma das caminhadas mais belas deste território. Um percurso que percorre antigos
caminhos florestais e trilhos estreitos, inseridos em belos bosques de sobreiral e azinhal, ao
longo de ribeiras, incluindo o Vascão. O itinerário inicia-se em Ameixial e termina em
Lourencinho (ou vice-versa), a povoação situada no extremo norte do concelho de Loulé,
outrora pertencente ao de Alcoutim. Uma caminhada fácil, plena de natureza, com passagens
por um antigo moinho de água e pequenos montes isolados.
EN This is one of the most beautiful walks in this territory. A route that follows old forest paths
and narrow trails inserted in beautiful cork and holm oak forests, along streams, including the
Vascão river. The itinerary starts in Ameixial and ends in Lourencinho (or vice versa), the village

located in the far north of the municipality of Loulé, formerly belonging to Alcoutim. An easy
walk, in the middle of nature, passing by an old water mill and small isolated hills.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 13km
Moderate

Duração | Time: 4h

Dificuldade| Difficulty: Média |

Guia | Guide: João MInistro (Proactivetur), Carlos Glória (Zen Trekk) e Marcos Brás (natural de
Lourencinho)

11.

Observação de Aves | Birdwatching – 23 e 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Dia 23. A Serra do Caldeirão e a ribeira do Vascão são locais de elevado valor natural,
especialmente para as aves. Existem algumas espécies emblemáticas da nossa fauna selvagem,
como a ameaçada águia de Bonelli, a águia-cobreira, exímia caçadora de cobras, ou os coloridos
papa-figos e abelharucos. Neste passeio, o guia irá mostrar algumas destas espécies que
habitam este território e explicar vários aspetos da sua biologia e como identificá-las.
dia 24. Neste dia, o percurso centra-se em torno da aldeia de Ameixial. Uma caminhada com um
experiente ornitólogo para conhecer as aves comuns que habitam este povoado serrano. Melroazul, estorninho-comum, Álveola-cinzenta, andorinhas ou vários chapins, são apenas alguns
exemplos da avifauna silvestre que convive de forma harmoniosa com a presença do homem!
EN
day 23 - Caldeirão Mountain and Vascão riverside are places of high natural value, especially for
birds. There are some emblematic species of our wild fauna such as the threatened Bonelli’s
Eagle, the Short-toed Eagle, expert snake hunter, or the colorful Bee Eaters and Golden Oriole.
In this tour, the guide will show some of these species that inhabit this territory and explain
various aspects of their biology and how to identify them.
day 24. On this day, the walk centers around the village of Ameixial. A tour with an experienced
ornithologist to get to know the common birds that inhabit this rural village. Blue rock thrush,
common starling, gray wagtail, swallows or various tits species are just a few examples of the
wild birdlife that coexists harmoniously with the presence of man!

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Miguel Mendes e Marcelo Dias, ornitólogos

12.

Arqueologia - escrita do Sudoeste | Archaeology - Southwest Script– 23 e 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Esta é uma das tradicionais caminhadas deste nosso festival. Entre os vales encaixados e os
terrenos agrícolas das ribeiras do Vascanito e do Vascãozinho a caminhada é dedicada à escrita
do Sudoeste e à Idade do Ferro na serra do Algarve. Vamos visitar três dos sítios arqueológicos
onde já foram encontradas estelas com esta escrita e no percurso ficamos ainda a conhecer a
beleza natural do local e algum do património etnográfico que modelou a paisagem e que nos
revela a importância que este território teve em outros tempos.
EN
This is one of the most traditional hikes in the festival. Crossing the deepest valleys and
agriculture fields along the Vascanito and Vascãozinho streams, we will learn about Algarve Iron
Age History and the oldest form of writting in Iberian Peninsula - the Southwest Script. We will
visit three archaeological sites where stelae were found. The hike will give us the opportunity to
enjoy the natural beauty of the place and also look at some ethnographic heritage which was so
important to this landscape.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 7km
Moderate

Duração | Time: 4h

Guia | Guide: Pedro Barros, arqueólogo
ESTELA

13.

Dificuldade| Difficulty: Média |
Parceria | Partnership: Projecto

Arquitectura Tradicional da Serra Algarvia | Tradicional Architecture – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Através deste percurso, partiremos da aldeia do Ameixial em direção à Corte d’Ouro,
procurando compreender os povoados e arquiteturas serranas na relação com o território,
considerando: a organização da casa; a situação e orientação privilegiada dos montes; os
principais espaços de produção da economia de subsistência; os materiais e as técnicas de
construção tradicional na paisagem; as construções elementares e os palheiros de planta
circular e cobertura cónica de palha de centeio; ou ainda a especificidade da arquitetura da
Estrada Nacional 2.

EN
Through this route, we will start from the village of Ameixial towards Corte d'Ouro, seeking to
understand the villages and mountain architectures in relation to the territory, considering:
the organization of the house; the privileged location and orientation of the mountains; the
main production spaces of the subsistence economy; traditional building materials and
techniques in the landscape; elementary buildings and haystacks with a circular plan and
conical rye straw roof; or even the specificity of the architecture of Estrada Nacional 2.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 8km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Miguel Reimão Costa, arquitecto

14.

Conhecer Lourencinho | Meet Lourencinho – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
O monte do Lourencinho situa-se no extremo nordeste do concelho de Loulé, fazendo fronteira
com o de Alcoutim e de Mértola. É a povoação mais distante da sede de concelho, tendo no
passado tido relação mais próxima com Alcoutim do que propriamente com Loulé. É um local
muito belo, junto do vale ribeirinho do Vascão, com essa ribeira a serpentear montes e vales
verdejantes, ricos em freixos, salgueiros e loendros. É precisamente por aí que Marco Brás, um
natural de Lourencinho, nos irá conduzir numa caminhada por vezes exigente. Uma caminhada
no extremo da freguesia, para dar a conhecer uma paisagem serrana que mistura o típico
sobreiral, com azinhal e um vislumbre da planície alentejana.
EN
Monte do Lourencinho is located in the extreme Northeast of Loulé´s council, sharing borders
with Alcoutim and Mértola. It is the most distant village from council headquarters, having in
the past a closer relationship with Alcoutim council than with Loulé. It´s a very beautiful place,
next to the Vascão riverside valley. The river meandering through green hills and valleys, with
lots of ash trees, willows and oleanders. On that spot Marco Brás, who has borned in
Lourencinho, will lead us on a little bit demanding hike that will last around three hours. A hike
at the end of the parish, to reveal a mountain landscape that mixes the typical cork oak, with
holm oak and a glimpse of the Alentejo plain.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 10km
Moderate

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Média |

Guia | Guide: Marco Brás (natural de Lourencinho)

15.

Ameixial à Mealha | Ameixial to Mealha – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Seguimos em direção à Mealha, no concelho de Tavira, passando pela Corte de Ouro, num dos
percursos costumeiros de quando a vida era passada a formigar entre sítios — a caminho de
hortas e fazendas, do moinho, das festas, da escola, do mercado no Ameixial. Seguiremos
memórias e traços de (agri)culturas antigas e de agora em estradões e “caminhos de pé-posto”
(os caminhos velhos onde passavam pessoas e bestas encarreiradas).
Dois olhares. Leonel, professor na Mealha, aposentado, homem de mil ofícios, que conhece a
serra e as pessoas, e Luísa, que caminhou por aqui no projeto “Pessoas, Fronteiras, Objetos” e
é antropóloga no Museu Municipal de Tavira.
EN
We continue towards Mealha, in the municipality of Tavira, passing through the Corte d'Ouro,
in one of the usual routes of when life was spent tingling between sites — on the way to
vegetable gardens and farms, the mill, the parties, the school, the market in Ameixial,... We will
follow memories and traces of (agri)ancient cultures and now in sters and "foot-putpaths" (the
old paths where people and encarreiradas beasts passed). Two looks. Leonel, professor at
Mealha, retired, man of a thousand crafts, who knows the mountains and people, and Luisa,
who walked here in the project "People, Borders, Objects" and is an anthropologist at the
Municipal Museum of Tavira.

Ponto de encontro | Meeting Point Ameixial
Distância | Distance:12km
Moderate

Duração | Time: 5h

Guia | Guide: Leonel Lores e Luísa Ricardo
Municipal de Tavira

16.
Abril

Parceria | Partnership: Câmara

Caminhada pelas Hortas: da Horta ao Prato | A walk through the local farms– 23 de

Descrição | Description
PT

Dificuldade| Difficulty: Média |

Esta caminhada terá um pequeno percurso contemplativo em torno da paisagem alimentar do
centro da Aldeia do Ameixial. Ao longo do percurso teremos o apoio de anfitriões da
comunidade local, os quais, apresentaram a história e importância das hortas tradicionais para
a culinária local. Os participantes vão conhecer a história dos produtores e suas relações com a
horta. Para finalizar será lançado um desafio para os participantes, onde, para aqueles que
queiram vivenciar uma experiência real, será proporcionado orientações para a confecção de
uma horta vertical para levarem para casa.
EN
This walk will have a small contemplative walk around the food landscape of Ameixial’s village.
Along the way, we will have the support of hosts from the local community, who will present
the history and importance of traditional farms to local cuisine. Participants learned about the
history of producers and their relationship with the farm. Finally, a challenge will be launched
for the participants, where, for those who want to live a real experience, guidelines will be
provided for the creation of a vertical vegetable garden to take home.

Ponto de encontro | Meeting Point:Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Ivani Farias, nutricionista, investigadora nas áreas do envelhecimento humano,
saúde, patrimónios alimentares, culturas e identidades em Portugal e no Brasil.

17.

Caminhar com um pastor | Walk with a shepherd– 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Leonel é natural do Monte dos Vermelhos, Ameixial. É um pastor, conhece a serra como poucos
e só pode guiar-se com as referências que estabeleceu durante as milhares de horas passadas
no campo com as suas cabras, ovelhas e cães! Conhece as plantas silvestre, o som dos pássaros,
sabe onde está a toca da raposa e reconhece o rasto dos javalis. Ele até sabe onde está uma
fonte de água com boa água e onde se abrigar em caso de tempestade.
Voluntariou-se para guiar passeios, através das colinas e para mostrar como é especial a vida de
um pastor.
EN
Leonel is a native from Vermelhos Mount in Ameixial. He is a shepherd, he knows the mountain
as few and can only guide himself with the references that he established during the thousands
of hours spent in the field with his goats, sheep and dogs! He knows the wild plants, the sound
of birds, knows where the fox's den is, and recognizes the trail of wild boars. He even knows
where a water source with good water is and where to shelter in case of a storm. He volunteered
to guide two walks, through the hills and to show how special is a shepherd's life.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 5km

Duração | Time: 2h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Leonel, pastor e natural de Vermelhos

18.

Fotografia à noite | Night photography – 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Ao longo da caminhada procuraremos inspiração e ideias para a fotografia noturna, focando no
céu, na paisagem, ou na própria atividade, compreendendo o comportamento de todos estes
temas fotografados e como melhor os combinar e enquadrar numa fotografia. Procuraremos
explorar alguns truques que facilitem o processo, e ter noção prática do que nos poderá limitar
em algumas ideias.
EN
Throughout the walk we will look for inspiration and ideas for night photography, focusing on
the sky, the landscape, or the activity itself, understanding the behavior of all these
photographed themes and how best to combine and frame them in a photograph.
We’ll try to explore some tricks that make the process easier and get a practical idea of what we
might limit in some ideas.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 2h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Filipe Dias, Centro de Ciência Viva do Algarve

19.

Parceria | Partnership:

Caminhar com um Geólogo | Walking with an Geologist – 25 de Abril

Descrição | Description
PT
A caminhada começa no Ameixial onde se pode apreciar a arquitetura típica da serra, com as
suas casas caíadas de branco. Faremos uma autêntica viagem através do tempo, transportandonos a partir dos dias de hoje, em que podemos contemplar o património natural e cultural desta
zona do interior do Algarve. Passaremos pelos tempos pré-históricos testemunhados por

curiosas casas circulares e continuaremos até ao momento em que este lugar foi submerso por
um antigo e agora extinto oceano.
No meio haverá um piquenique, em perfeita harmonia com a natureza. Esta é a nossa proposta
de vir connosco conhecer e sentir o Algarve de uma forma diferente!
EN
The walk begins in Ameixial where you can appreciate the typical mountain architecture, with
its whitewashed houses. We will make an authentic journey through time, transporting
ourselves from the present day, in which we can contemplate the natural and cultural heritage
of this area of the interior of the Algarve. We will pass through the prehistoric times witnessed
by curious circular houses and keep on going until a time when this place were submerged by
an ancient and now extinct ocean.
In the middle there will be a picnic, in perfect harmony with nature. This is our proposal to come
with us to get to know and feel the Algarve in a different way!

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 8km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Bruno Rodrigues, Geólogo

20.
Caminhada Interpretativa no Monte dos Vermelhos | Monte dos Vermelhos
Interpretative walk – 25 de Abril
Descrição | Description
PT
Durante o percurso ao redor dos Vermelhos poderemos observar algumas características deste
monte implantado numa zona alta da serra, com a típica paisagem de sobreiral e perceber as
especificidades da sua arquitectura, destacando alguns elementos como muros, currais, fornos
ou as pequenas hortas que compõem o desenho do monte e os seus cultivos. O contacto com
alguns habitantes permitirá também compreender um pouco do modo de vida desta população
serrana e das suas tradições.
EN
During the walk around Vermelhos villag, we will be able to observe some characteristics of this
hill located in a high zone of the mountain, with the typical landscape of cork oaks and perceive
the specificities of its architecture, highlighting some elements such as walls, corrals, ovens or
the small vegetable gardens that make up the drawing of the hill and its crops. Contact with
some inhabitants will also allow you to understand a little of the way of life of this mountain
population and their traditions.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Susana Martins

21.

Eco Walk – 25 de Abril

Descrição | Description
PT
Nesta pequena caminhada vamos percorrer um troço da N2, conversar sobre o estado do
planeta e ao mesmo tempo contribuir para a sua preservação! Faremos um percurso fácil
durante o qual recolheremos o lixo encontrado, assinalaremos os locais a intervir pelas
entidades locais e daremos um contributo para uma serra mais limpa e eco!
EN
On this short walk along the N2 road, we will talk about the state of the planet and at the same
time contribute to its preservation! We will take an easy route during which we will collect the
garbage found, we will point out the places to be intervened by the local authorities and we will
make a contribution to a cleaner and eco countryside!

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 10km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Deni Vargues

22.

Caminhando com a câmara |Walking with photography machine – 25 de Abril

Descrição | Description
PT
Um passeio pelas paisagens rurais do Ameixial onde podemos identificar valores naturais e
culturais de interesse. Iremos abordar a importância da fotografia e dos meios de comunicação
online como instrumentos para a promoção e defesa do nosso património. Vivemos numa
sociedade imagética e se no passado a fotografia exigia equipamentos dispendiosos e complexos
hoje usamos no bolso a ferramenta ideal para o fazer.
EN
A walk through the rural landscapes of Ameixial, where we can identify natural and cultural
values of interest. We will address the importance of photography and online media as tools for

the promotion and defense of our heritage. We live in an imagery society and if in the past
photography required expensive and complex equipment, today we use the ideal tool in our
pockets to do so.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Paulo Margalho (Meet Nature)

CAMINHADAS FAMILIARES | FAMILY WALKS

23.

Geoparque Algarvensis – 23 e 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Alguma vez pensou que as rochas da serra algarvia nos pudessem contar histórias que
aconteceram há milhares de anos, quando o Ameixial ficava no fundo do mar? Convidamos as
famílias a realizar um passeio na zona da aldeia do Ameixial, observando a natureza, o
património cultural e a geologia típica da serra algarvia e desvendando segredos há muito
escondidos.
EN
Have you ever thought that the rocks of the Algarve mountains could tell us stories that
happened thousands of years ago, when Ameixial was at the bottom of the sea? We invite
families to take a walk around the village of Ameixial, observing the nature, cultural heritage and
typical geology of the Algarve mountains and uncovering long-hidden secrets.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Distância | Distance: 4 km

Duração | Time: 2 h

Guia | Guide: Gonçalo Maurício e Hugo Campos
Municipal de Loulé

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy
Parceria | Partnership: Museu

24.

Bichos e plantas da Serra | Mountain plants and bugs – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Já alguma vez se interrogou que borboleta seria aquela? Tem curiosidade sobre que insecto
estranho será aquele pousado na flor? E de que flor se trata? Veja a natureza como nunca a viu
de uma perspectiva inédita descobrindo estes e outros segredos num percurso aliciante na
companhia de um experiente naturalista.
EN
Have you ever wondered what kind of butterfly you have seen? Are you curious about what
strange insect landed on that flower? And which flower is? In this tour, we will see nature as
you have never seen it before! You will have an unprecedented perspective of nature that will
help you discover some secrets on this exciting journey with a biodiversity expert.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Distância | Distance: 4km

Duração | Time: 3h

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

Guia | Guide: Horácio Costa

25.

Geocaching – 25 de Abril

Descrição | Description
PT
PT (Power Trail WFA) composto por alguns tipos de caches com 22 pontos de rota. Trata-se de
um percurso circular com início e fim no Ameixial, na Câmara de Loulé, na Serra do Caldeirão, e
estão espalhados em 10 quilómetros. Passa pelo monumento megalítico de Pedras do Alagar
tapir, a norte da aldeia de Corte de Ouro, e atravessa dois pontos do rio Vascanito. A paisagem
é diversificada, passando por sobreiros, rochedos, campos cultivados e floresta de pinheiros e
eucaliptos.
EN
PT (Power Trail WFA) composed of some types of caches with 22 route points. It is a circular
route with beginning and end in Ameixial, in the Loulé Council, in Caldeirão Mountain, and they
are spread in ten kilometers. It passes through the megalithic monument of Pedras do Alagar
tapir, to the north of the town of Corte de Ouro, and crosses two points of Vascanito river. The
landscape is diversified, passing through cork oaks, rockroses, cultivated fields and pine and
eucalyptus forest.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial

Distância | Distance: 10km

Duração | Time: 4h

Guia | Guide: Vitor Santos

Parceria | Partnership:

26.

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy

A Vida aquática na ribeira do Vascão I Vascão river water life – 25 de Abril

Descrição | Description
PT
EN
Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Distância | Distance: 1km

Duração | Time: 3h

Guia | Guide: Paula Vaz e Ana Gonçalves
Municipal de Loulé e Agência Portuguesa do Ambiente

Dificuldade| Difficulty: Fácil | Easy
Parceria | Partnership: Câmara

ACTIVIDADES FAMILIARES | FAMILY ACTIVITIES

27.

Dominó da escrita do Sudoeste | Southwest script domino – 23 e 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Atividade de construção de um jogo baseado na escrita do Sudoeste, aquela que é a primeira
manifestação de escrita da Península Ibérica e que ainda hoje está por decifrar.
EN
Building activity of a game based on Southwest script, the oldest writing in the Iberian Peninsula
and that is yet to be deciphered.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Monitor: Carolina Coelho e Ricardina Inácio
Municipal de Loulé

Parceria | Partnership: Museu

28.

Geoparque Algarvensis – 23 e 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Construção em cartão de miniaturas de animais que habitaram o nosso território há 230 milhões
de anos.
EN
Cardboard construction of miniature animals that inhabited our territory 230 million years ago

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Monitor: Gonçalo Maurício e Hugo Campos
Municipal de Loulé

29.

Parceria | Partnership: Museu

Música Divertida | Funny music – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
A melhor maneira de aprender é jogando! De um modo divertido vamos conhecer mais da teoria
musical.
EN
The best way to learn is to play! In a fun way we will know more about music theory.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Monitor: João Violão

30.

Construir objetos em Cana | Building cane objects – 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Objetos feitos à mão com a cana que abunda junto das ribeiras do Algarve, a pensar nos amantes
do turismo de natureza, onde podem guardar as suas memórias ou fechar as suas embalagens
de comida.
EN

Handmade objects with the cane that abound by the algarve streams, thinking of nature tourism
lovers, where they can save their memories or close their food packages.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Monitor: Vanessa Flórido, Projecto TASA
Projeto TASA

31.

Parceria | Partnership: Proactivetur,

Construção de Instrumentos musicais | Making musical instruments – 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Construir instrumentos reutilizando lixo e material não convencional. É espantoso descobrir que
se pode fazer som (e música) com objectos comuns usando a imaginação.
EN
Build instruments reusing garbage and unconventional material. It's amazing to find out that you
can make sound (and music) with ordinary objects using imagination.

Ponto de encontro | Meeting Point Escola Primária de Ameixial
Monitor: João Violão

32.

Yoga para crianças | Yoga for the kids – 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Nesta sessão, vamos explorar a tua imaginação e criatividade, desenvolver a tua concentração
e flexibilidade através da respiração, do movimento e da música, com muita partilha entre todos
os participantes.
EN
In this session, we will explore your imagination and creativity, develop your concentration and
flexibility through breathing, movement and music, with a lot of sharing among all participants.

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária

Monitor: Lina Campos, instrutora de ioga

WORKSHOPS

Nome

23 de Abril

24 de Abril

1. APP’s para Caminhantes

Pedro Matos

-

2. Noções básicas de segurança em caminhadas

Luís Carvalhinho

-

-

Tiago Cordeiro

4. Prevenção de lesões nas caminhadas

-

Fátima Florindo

5. Comida Saudável para famílias activas

-

Rita Malvar

3. Calçado e bastões adaptados à prática de

caminhadas

6. Colher, preparar e comer
7. EcoPoesis

33.

Ivani farias
-

Leonor Isidoro

App’s para caminhantes | APP’s for Walking – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Existem diversas aplicações de telemóvel para praticantes de desporto ao ar livre. Alltrails,
Wikiloc, Windy Maps, Gaia GPS ou Fat Map são apenas alguns exemplos. Ainda que tenham
muito em comum, existem diferenças entre as mesmas. Quais? Que vantagens ou desvantagens
têm? Quais as mais acessíveis para iniciantes? Tudo isto e muito mais é o que vamos falar neste
workshop.
EN
There are several mobile applications for outdoor sports. Alltrails, Wikiloc, Windy Maps, Gaia
GPS or Fat Map are just a few examples. Although they have a lot in common, there are
differences between them. Which ones? What advantages or disadvantages do they have?

Which ones are more affordable for beginners? All this and much more is what we are going to
talk about in this workshop.

Monitor: Pedro Matos, mestrando de Desporto e Turismo da Universidade do Algarve

2. Noções básicas de segurança em caminhadas I Basic notions for safety in walking activities
– 23 de Abril
Descrição | Description
PT
Neste workshop vamos abordar diversas questões técnicas em torno da segurança em
caminhadas, nomeadamente: quais os preparativos a fazer antes de realizar caminhadas;
noções de climatologia e meteorologia; interpretação de mapas e relevos; avaliação de
dificuldade e risco dos percursos; entre outros aspectos.
EN
In this workshop we will address several technical issues regarding hiking safety, namely: what
preparations to make before hiking; notions of climatology and meteorology; interpretation of
maps and reliefs; assessment of the difficulty and risk of the routes; among other aspects.

Monitor: Luís Carvalhinho, Professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior (Instituto
Politécnico de Santarém). Responsável pelos Desportos de Montanha, Walking & Cycling.

34.

Colher, Preparar e Comer - Workshop Gastronómico | Food Workshop – 23 de Abril

Descrição | Description
PT
Descrição: Esta atividade será acompanhada de anfitriões locais, iniciando-se com um pequeno
percurso em torno da paisagem alimentar do centro da Aldeia do Ameixial. Os participantes
terão a oportunidade de interagir com alguns produtores locais, com a recolha de ingredientes,
para a seguir vivenciar uma experiência gastronómica, integrando os produtos locais e os
saberes e fazeres da culinária tradicional do Ameixial.
En
This activity will be accompanied by local hosts, starting with a short tour around the food
landscape of the center of Aldeia do Ameixial. Participants had the opportunity to interact with
some local producers, with the collection of ingredients, to then experience a gastronomic
experience, integrating local products and the knowledge and practices of the traditional cuisine
of Ameixial.

Monitor: Ivani Stello Farias, nutricionista, investigadora nas áreas do envelhecimento humano,
saúde, patrimónios alimentares, culturas e identidades em Portugal e no Brasil. Atualmente
Gestora Técnica do Projeto Vidas Cultivadas, na Associação de Bem Estar aos Amigos de
Querença.

Calçado e bastões adaptados à prática de caminhadas I Footwear and sticks
for walks - 24 de Abril
35.

Descrição | Description
PT
EN
Monitor: Tiago Cordeiro

4. Prevenção de lesões em caminhadas | Injury prevention in walks - 24 de Abril
Descrição | Description
PT
Como prevenir, identificar e atuar em caso de lesões, incidentes em contexto de caminhadas?
Alguns exemplos práticos serão discutidos como o entorse do pé; as dores articulares e
musculares; golpe de calor; picadas, bolhas e feridas; entre outros.
A elaboração do estojo/ kit de primeiros socorros para caminhadas também será abordada, bem
como a sua correta utilização
EN
How to prevent, identify and act in case of injuries, incidents in the context of walking? Some
practical examples will be discussed as foot sprain; joint and muscle pain; heat stroke; bites,
blisters and wounds; among others.
The preparation of the walking first aid kit/kit will also be addressed, as well as its correct use

Monitor: Fátima Florindo Silva (Fisioterapeuta e Osteopata) e Maria Bila ( Enfermeira)

36.

Comida saudável para famílias activas | Healthy food for active families - 24 de Abril

Descrição | Description

PT
Depois de uma caminhada onde corpo e mente caminham lado a lado, é chegado o momento
de nutrir outros sentidos. No nosso workshop de lanches saudáveis, são esperadas famílias
famintas e que se queiram divertir, literalmente, com as mãos na massa (e os pés na terra). As
receitas confeccionadas serão todas à base de plantas (sem glúten e sem lacticínios),
respeitando o ciclo da natureza e a sazonalidade dos ingredientes. No fim, o rejubilo de um
lanche em família e de novos amigos.
EN
The relationship with the Earth must be stable and harmonious. The way we eat must be
sustainable and consistent with this relationship. It is an act of Love.
After a walk where body and mind walk side by side, it's time to nourish other senses. In our
healthy snacks workshop, hungry families are expected. Let's cook! The recipes prepared will all
be plant-based (gluten-free and dairy-free), respecting the cycle of nature and the seasonality
of the ingredients. In the end, the joy of a snack with family and new friends.

Monitor: Rita Malvar, Formada em Nutrição Ayurveda. Atualmente formada em Macrobiótica.
Autora de livros e de revistas de culinária.

37.

Eco Poesis - Terapia Expressiva na Natureza I Therapy expression in nature - 24 de Abril

Descrição | Description
PT
A arte e a Natureza, ambas oferecem uma forma de medicina para a alma! Nas terapias
expressivas baseadas na Natureza existem três pilares dinâmicos: a relação terapêutica, o fazer
artístico e o processo criativo implícito na própria Natureza. Em EcoPoiesis apelamos à ideia de
criar, fazer acontecer, a partir da imaginação e dos sentimentos tendo por base elementos da
Natureza. O convite é sentir-se disponível para uma aventura criativa baseada na exploração
dos sentidos, estabelecendo uma relação de intimidade consigo mesmo. Como mediadores
artísticos utilizaremos a expressão plástica e a escrita criativa. Haverá partilha de grupo.
EN
Art and nature both offer a form of medicine for the soul! In expressive therapies based on
nature there are three dynamic pillars: the therapeutic relationship, the artistic making and the
creative process implicit in nature itself. In EcoPoiesis we appeal to the idea of creating, making
it happen, from imagination and feelings based on elements of nature. The invitation is to feel
available for a creative adventure based on exploring the senses, establishing a relationship of
intimacy with one another. As artistic mediators we will use plastic expression and creative
writing. There will be group sharing.

Monitor: Leonor Isidoro

OUTRAS ACTIVIDADES:

38.

Yoga na Eira – 23, 24 de Abril

Descrição | Description
PT
Esta sessão, na Eira, incluirá técnicas de respiração (pranayamas), posturas (asanas), técnicas de
relaxamento e meditação. Sintam-se todos bem-vindos!
EN
This session, at Eira, will include breathing techniques (pranayamas), postures (asanas),
relaxation techniques and meditation. Feel welcome all!

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Monitor: Joana Narciso, Pause yôga estúdio (Sábado) e Lina Campo, Instrutora de Yoga desde
2021, certificada pela AETO (Associação Europeia de Terapias Orientais) e Yoga Alliance,
Facilita sessões de Yoga no Espaço Ser&Sentir, em Faro. (Domingo),
Partnership:

Parceria

|

39.
Paisagem e Memória: As fontes de antigamente - recuperação de fonte tradicional |
Landscape and Memory: traditional recovery of an old fountain - 23 e 24 de Abril
Descrição | Description
PT
Experiência participativa onde se pretende limpar, recuperar e pintar uma antiga fonte
tradicional. Esta tarefa partilhada culmina com a renovação das águas. Numa típica paisagem
serrana, perto da linha de água encontramos uma exótica palmeira que marca o lugar da fonte
da Palmeira ou Fonte Santa, junto ao percurso dos Revezes. Esta actividade pretende dar a
conhecer este exemplo de património cultural hidráulico fundamental à sobrevivência na serra,
mas também renovar a prática destes trabalhos comunitários e alertar para a importância da
escassez de água doce e da sua gestão sustentável.
EN

Participatory experience where you want to clean, recover and paint an old traditional fountain.
This shared task culminates in the renewal of the waters. In a typical mountain landscape, close
to the water line we find an exotic palm tree that marks the place of the Palmeira fountain or
Fonte Santa, next to the Revezes route. This activity aims to raise awareness of this example of
hydraulic cultural heritage that is fundamental to survival in the mountains, but also to renew
the practice of these community works and to raise awareness of the importance of fresh water
scarcity and its sustainable management.

Ponto de encontro: Ameixial
Monitor: Susana Martins
Parceria | Partnership: Rio Arade: Percurso das Fontes Boião-Azilheira

40.
Valorização dos percursos pedestres de Ameixial: “Construção e instalação de bancos
em taipa nos percursos locais” | xxxx - 25 de Abril
PT
Nesta atividade, iremos intervir junto dos percursos pedestres circulares existentes em
Ameixial com o objectivo de os qualificar e tornar mais apelativos. A acção consiste na
construção e instalação de dois bancos corridos em taipa em dois dos percursos referidos
(percurso de Azinhal dos Mouros e percurso de Ameixial). Os trabalhos a realizar incluirão: a
preparação do terreno, montagem de taipal, preparação da terra e respectiva compactação
manual em taipal de madeira e construção dos bancos.
EN
In this activity, we will intervene in the existing round pedestrian walks in Ameixial with the
aim of qualifying them and making them more appealing. The action consists of the
construction and installation of two earth benches (made with “Taipa” technique) on two of
the aforementioned routes (Azinhal dos Mouros and Ameixial). The work to be carried out will
include: the preparation of the base land, assembly of the ramparts, preparation of the soil
and respective manual compaction in wooden ramparts and construction of the benches.

Ponto de encontro | Meeting Point: Escola Primária de Ameixial I Ameixial Primary school
Monitor: Nuno Lúcio

Parceria | Partnership: Empresa Engenharia da Taipa

