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Benafim/Salir

Sítio Classificado da Rocha da Pena

Classified Site of Rocha da Pena

De Loulé, em direcção a Salir pela EM 5�5. Em Salir, 

virar à esquerda em direcção a Alte e na EN 1�4, na 

Recta do Prazo virar em direcção ao Sítio Classificado 

da Rocha da Pena, que se encontra assinalado.

From Loulé go towards Salir in EM 525. In Salir turn left 

towards Alte and on the EN 124 turn towards the 

Classified Site of Rocha da Pena.
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O Sítio Classificado da Rocha da Pena foi criado 

pelo Decreto-Lei nº 39�/91 de 10 de Outubro e 

localiza-se nas freguesias de Salir e Benafim.

Com os seus 479 metros de altitude, a Rocha da 

Pena apresenta-se imponente ao visitante. Esta é 

formada por uma cornija escarpada de calcários, 

dispostos num planalto de 2 km de comprimen-

to, com uma escarpa de 50 m de altura. 

A grande diversidade de flora do local é uma das 

suas grandes riquezas uma vez que se pode iden-

tificar cerca de 500 espécies que, ao longo das 

estações, enchem de cor e perfume a paisagem. 

Com uma localização geográfica de eleição, exis-

te grande diversidade de avifauna tendo sido 

contabilizadas cerca de 122 espécies, das quais 

se salienta, nas aves residentes, o gaio e a águia 

de asa redonda, nas migratórias a águia-de-bo-

nelli, a garça real e o tordo ruivo, e nas estivais o 

abelharuco e o cuco.

Neste local pode-se ainda encontrar mamíferos 

como o coelho, o javali, pequenos predadores 

como a raposa e a gineta. 

Vestígios de civilizações passadas podem ser en-

contrados nos dois amuralhamentos rochosos 

que se julga remontarem à Idade do Ferro. Aqui 

perto encontra-se a unidade de agro-turismo da 

Quinta do Freixo, que para além do alojamento, 

se dedica à produção alimentar de produtos arte-

sanais tais como o medronho e as compotas, en-

tre outros, constituindo o mais importante pólo 

de desenvolvimento turístico da freguesia. No 

que se refere ao artesanato podem-se encontrar 

cadeiras de tabúa e artigos diversos em couro.

Na freguesia de Benafim realiza-se no terceiro 

sábado do mês de Outubro, a tradicional fes-

ta em honra de Nossa Senhora da Glória, que 

coincide com a feira anual.

Descrição do Percurso

Description of the Trail
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The Classified Site of Rocha da Pena was created 

by the Law-Decree no. 392/91 dated 10th Octo-

ber and is located within the parishes of Salir and 

Benafim.

With its 479 m of altitude Rocha da Pena is an 

impressive view for the visitor. It is formed by a 

cliffed corniced of limestone rock with a table-

top of 2 km in length and a cliff face of 50 m in 

height.

The great diversity in the local flora is one of 

its main riches, with over 500 different species 

throughout the seasons that fill the landscape 

with scent and colour.

Because of its preferential geographic location, 

there is a great diversity in Avifauna and around 

122 different species have been identified, of 

which the most notable resident birds are the Jay 

and the Buzzard and of the migratory birds most 

notable are the Bonelli’s eagle, the Grey Heron 

and the Redwing and in summer the European 

Bee-eater and the Cuckoo. You can also find little 

mammals like rabbit, fox and the genet.

Remains of past civilizations can be found at the 

two stone walls, which are believed to date back 

to the Iron Age.

Nearby it is possible to find the Quinta do Freixo 

(Agro-tourism) that apart from having accom-

modation it also dedicates itself to food produc-

tion, producing biological food such as sweets, 

jams and also a strong spirit called “aguardente 

de medronho” done with strawberry tree fruit 

among others, constituting an important point 

of tourist development in the parish. In what can 

be referred to, concerning handicraft products, it 

is possible to find chairs made of flag red mace 

and various articles in leather.

On the 3rd saturday of October a traditional party 

in honour of Our Lady of Glory is celebrated in this 

parish and that coincides with the annual fair.Rocha da Pena 
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