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Copromotor:
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Ficha Técnica
Nome: Percurso Áudio guiado de Vale Fuzeiros
Localização: região do Algarve, no Concelho de Silves, freguesia de São Bartolomeu de
Messines, na localidade de Vale Fuzeiros
Acessos:
- De carro:


Tomando a A2 ou o IC1, sair em São Bartolomeu de Messines e seguir para a Estrada
Nacional 124 em direção a Silves.



Tomando a A22 (Via do Infante) sair em Silves e tomar a estrada N124 em direção a
São Bartolomeu de Messines.

Encontrará placas com as seguintes indicações: Vale Fuzeiros | Amorosa | Calçada | Barragem
do Funcho. Seguir sempre as placas em direção a Vale Fuzeiros.
Ponto de partida e chegada: Em Vale Fuzeiros, na Estrada Municipal 1080, junto ao café “O
Gralha”.
Coordenadas GPS: N 37°15'12.60"| W8°20'43.85"
Distância: 7,8km (o percurso total) ou 5,8km (sem subida para avistar a Barragem do Arade)
Duração: 3h ou 2h
Grau de dificuldade: média (com algumas subidas)
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.
- No Inverno, principalmente após períodos de chuva abundante, poderá ter alguma dificuldade
a atravessar as linhas de água;
- Circule sempre pela berma da estrada, pois poderão passar carros.

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 ou plantas;
- Evite barulhos e atitudes que perturbem a natureza;
- Não faça qualquer tipo de lume.

Nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do Percurso Áudio guiado:
Alfarrobeira – Ceratonia síliqua
Amendoeira – Prunus dulcis
Aroeira – Pistacia lentiscus
Esteva – Cistus ladanifer
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Figueira - Ficus carica
Loendro - Nerium oleander
Medronheiro – Arbutus unedo
Oliveira - Olea europaea
Roselha-pequena – Cistus crispus
Rosmaninho - Lavandula luisieri
Sobreiro – Quercus suber

Nome científico das espécies de fauna referenciadas ao longo do Percurso Áudio
guiado:
Águia-cobreira – Circaetus gallicus
Boga do Sudoeste - Chondrostoma almacai
Cia – Emberiza cia
Coelho - Oryctolagus cuniculus
Guarda-rios – Alcedo atthis
Javali - Sus scrofa
Lebre - Lepus europaeus
Lince-ibérico - Lynx pardinus
Morcego-de-ferradura-mourisco - Rhinolophus mehelyi
Perdiz-comum - Alectoris rufa
Saca-rabos - Herpestes ichneumon
Toutinegra-do-mato – Sylvia undata
Toutinegra-dos-bigodes – Sylvia cantillans
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