Promotor:

Copromotor:

Cofinanciamento:

Ficha Técnica
Nome: Percurso Áudio guiado Cultural de São Bartolomeu de Messines
Localização: região do Algarve, no Concelho de Silves, freguesia de São Bartolomeu de
Messines
Acessos:
- De carro: Tomando a A2 ou o IC1, sair em São Bartolomeu de Messines e seguir para a
Estrada Nacional 264 em direção a Algoz. Para isso, deverá tomar a Estrada Nacional 124 em
direção a Silves, que liga esta cidade a Loulé.
Se vier de Silves, tome esta estrada (N124) em direção a S. Bartolomeu de Messines.
Encontrará uma rotunda com indicação para Algoz. Mal vire para a estrada de Algoz (EN264),
depois da rotunda, vire imediatamente na primeira à direita.
Ponto de partida e chegada: junto à Ermida Nossa Senhora da Saúde.
Coordenadas GPS: N37°15'3.00"| W8°17'15.84"
Distância: 2km a pé;
Duração: 1h-1h30min
Grau de dificuldade: fácil
Época Aconselhada: todo o ano, embora a altura da Primavera seja a melhor, devido às
condições climatéricas.
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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 em 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.
Normas de conduta:
- Siga apenas pelo caminho que é indicado no percurso;
- Tome atenção aos carros que poderão passar quando estiver a fazer o percurso áudio
guiado;
- 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 colha amostras de rocha.

Nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do Percurso Audi guiado:
Alfarrobeira – Ceratona síliqua
Amendoeira – Prunus dulcis
Figueira – Ficus carica
Murta – Myrtus communis
Oliveira - Olea europaea
Roselha-pequena – Cistus crispus
Rosmaninho –Lavandula Luisieri
Sanganho ou sargaço - Cistus salvifolius
Sobreiro – Quercus suber
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