Promotor:

Copromotor:

Cofinanciamento:

Ficha Técnica
Nome: Levadas e Valados
Localização: Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola, região do Algarve, no Concelho
de Loulé;
Acessos:
- De carro: Em Loulé, seguir pela EN396 em direção a Barranco do Velho – Querença. Virar à
esquerda em direção a Querença e continuar sempre em frente até encontrar a placa indicativa
“Fonte Benémola” ao lado direito. Seguir por esse caminho de terra batida e estacionar no
segundo parque de estacionamento, onde existe um sinal a indicar o parque e outro a indicar
caminho sem saída.
Ponto de partida e chegada: Parque de estacionamento
Coordenadas GPS: N 37°12'21.21" | W 8° 0'11.05"
Distância: 2,6km
Duração: 1h/1h30
Grau de dificuldade: Fácil
Época Aconselhada: Todo o ano, embora a altura da primavera seja a mais apropriada devido
às condições climatéricas, ao caudal existente na ribeira e levadas e por ser a mais bonita em
termos florísticos,
Informações úteis:
- Durante o Percurso Áudio guiado terá indicação para colocar o leitor em pausa, durante o
tempo necessário até chegar a um determinado local;
- Noutras ocasiões, deverá colocar o leitor na pausa caso ainda não esteja junto ao local que
está a ser descrito, pois poderão haver diferenças em relação ao tempo contado no ficheiro e
ao tempo que decorreu a chegar ao local;
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- Circule sempre pela berma do caminho, pois apesar de interdita a passagem de carros, por
vezes poderá encontrar alguns.
Nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do Percurso Áudio guiado:
Alecrim - Rosmarinus officinalis
Alfarrobeira - Ceratonia siliqua
Amendoeira - Prunus dulcis
Aroeira – Pistacia lentiscus
Azinheira - Quercus rotundifolia
Choupos – Populus spp.
Erva-abelha - Ophrys apifera
Erva-vespa - Ophrys Lutea
Figueira – Ficus carica
Freixo (de-folhas-estreitas) – Fraxinus angustifolia
Loendro - Nerium oleander
Madressilva - Lonicera japónica
Medronheiro –Arbutus unedo
Oliveira - Olea europaea
Rosmaninho - Lavandula luisieri
Salgueiros – Salix spp.
Tamargueira – Tamarix africana
Trovisco - Daphne gnidium
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Nome científico das espécies de fauna referenciadas ao longo do Percurso Áudio
guiado:
Abelharuco – Merops apiaster
Gaio – Garrulus glandarius
Guarda-rios – Alcedo atthis
Lontra – Lutra lutra
Morcego-de-peluche - Miniopterus schreibersii
Morcego-rato-pequeno – Myotis blythii
Papa-figos – Oriolus oriolus
Poupa – Upupa epop

Normas de conduta:
- Siga apenas pelo caminho que é indicado no percurso;
- Evite atitudes que perturbem os habitantes locais e seja simpático;
- Deite o lixo apenas nos locais destinados a esse fim;
- Não danifique o património existente nem recolha amostras de rocha ou plantas;
- Evite barulhos e atitudes que perturbem a natureza;
- Não faça qualquer tipo de lume.
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