vale da rosa
Características do Percurso
Characteristics of the Trail
Freguesia Parish
Localização Location
Acessos Accesses

Zona de Merendas Picnic Area

Tipo Type
Percurso Circular Circular Trail
Distância Distance
Duração Média Average Duration
Tipo de Caminho Type of Path
Quando visitar? When to go?
Sinalizado Pedestrian Signs

Salir
Vale da Rosa
De Loulé, em direcção a Querença/Barranco do Velho,
pela EN 396. No Barranco do Velho seguir pela EN  em
direcção ao Ameixial até chegar à povoação de Vale da
Rosa. O percurso inicia-se junto à paragem de autocarro
e ao painel.
From Loulé go towards Querença/Barranco do Velho in
EN 396. In Barranco do Velho continue along the EN 2
towards Ameixial until you reach the village of Vale da
Rosa. The course begins next to the bus stop.
Pedestre Pedestrian Course
Sim Yes
9 km
5h
Terra Earth
Todo o ano All year
Sim Yes

Percurso Pedestre • Vale da Rosa
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Rebanho de ovelhas Flock of Sheep

Descrição do Percurso
Description of the Trail

É uma zona de grande riqueza ambiental, permitindo a todos os amantes da natureza conhecer
um espaço natural rico em fauna e flora, nomeadamente o sobreiral, alternado com matagais
de esteva e de estevão, urzes, medronheiros,
rosmaninhos bem como pinheiros, eucaliptos e
pequenas hortas junto a linhas de água. Neste
local é possível observar uma variada avifauna
desde o melro, o pisco-de-peito-ruivo, a perdiz,
até aos mamíferos como o javali, o coelho, a lebre, entre outros.
O percurso desenvolve-se por vários montes serranos, onde se pode observar alguma vida rural.
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Vale da Rosa • Percurso Pedestre

Ao longo do Barranco dos Caminhos é possível
observar o duro trabalho das populações serranas, bem como os tanques, as levadas e os poços, formando uma rede de rega eficiente. Os
vales do rio Vascão, local onde crescem freixos,
salgueiros, silvados e loendros constituem um
espectáculo inesquecível quando estes se encontram em plena floração.
No monte da Macheira encontra-se um pequeno
“museu” constituído por objectos, peças e pedras recolhidas pelo seu proprietário, e a Fonte
da Macheira construída em xisto e recuperada
nos anos 40.

This is a zone of great environmental richness
allowing all the lovers of nature to know a natural space that is rich in fauna and flora, more
specifically the Cork Oak woods alternating
with Gum Cistus, Rock Rose, Heather, Strawberry Tree, Lavender as well as Pine Trees, Eucalyptus Trees and small vegetable gardens by
the small streams. In this area it is possible to
observe a variety of the birds, from the Black
Bird, the European Robin, the Pheasant and
some mammals such as the Wild Boar, the rabbit, and the hare among others.
The course evolves throughout various hills
where you can observe some of the rural life.
Along the Barranco dos Caminhos it is possible to observe the hard work of the highland
populations as well as water tanks, sluices and
wells that form an efficient watering network.
In the valleys of the streams you can see the
Common Ash, the Willow, the Elmleaf Blackberry and the Oleander that constitutes an
unforgettable spectacle where they are found
in bloom.
On the Macheira hill you can find a small “museum” constituted by objects, pieces and rocks
collected by the owner. You can also visit the
Macheira fountain, that is built of schistous
rock and was recovered in the 40s.
Loendro Oleander
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