O que pode ver?
Nascentes da Várzea

Conhecidas localmente como Olho, estas nascentes são, juntamente com a
Fonte da Benémola, as responsáveis pela abundância de água que caracteriza
o Vale da Benémola. A diversidade de vida que aqui nos rodeia levou à
criação em 1991 do Sítio Classificado da Fonte Benémola (desde 2010, Área
de Paisagem Protegida Local), de grande valor conservacionista sobretudo
devido às paisagens do vale, património hidráulico (açudes, levadas, moinhos,
noras), densa galeria ripícola, fauna aquática (lontras, cágados, anfíbios).

Fonte Benémola

Localizada junto ao açude da Benémola, esta fonte foi usada já no tempo
dos árabes que aqui teriam construído um sistema de captação de água.
As suas águas encontram-se classificadas como minero-medicinais, tendo
natureza hipossalina com predominância de iões de cálcio e bicarbonato.
Foi alvo de um contrato de concessão em 1932 à Sociedade Fonte Santa e
Benémola que tinha direito à exploração desta nascente. Esta concessão
nunca foi efetivada, para além da alegada construção da casa do Fica Bem
para uso como albergue dos aquistas, sobretudo pessoas que sofriam
de doenças reumáticas e do sistema digestivo. A Ribeira da Benémola
junta-se, a sul do Vale da Benémola, com a Ribeira das Mercês para constituírem
a Ribeira da Tôr, mais adiante designada por Ribeira de Algibre. Possui uma
origem dupla pois desce, por um lado, dos barrancos meridionais da Serra do
Caldeirão (Rio Seco, Ribeira da Salgada) e, por outro lado, drena as águas da
encosta sul da Rocha da Pena.

Código de conduta
•
•
•
•
•
•
•
•

Siga apenas pelos trilhos sinalizados;
Não abandone o lixo no caminho;
Não recolha amostras de plantas ou rochas;
Não danifique elementos do património natural ou cultural;
Não faça qualquer tipo de lume;
Evite barulhos e atitudes que perturbem a paz local;
Não perturbe os animais;
Seja educado com as populações locais.

PR12
LLE

Conselho

Antes de iniciar a caminhada, planeie a viagem e o itinerário a percorrer. Leve sempre água
e mantimentos consigo.

Disponibilidade de água
Em Querença

Mercearias locais
Em Querença

Localização

Região do Algarve, Concelho de Loulé, União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim.

Acessos

A partir de Loulé, seguir na direção de Querença pela EN396. Em Querença, tomar a
direção dos Corcitos pela EM510.

Ponto deopartidaoe chegada
Corcitos (37 13’4’’N 7 59’52’’W).
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Estrada Municipal; Estrada Nacional
Caminho Municipal; Estrada Regional
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Fonte de Benémola - Paisagem com hortas

Contactos úteis
• Em caso de emergência ligue - 112
• Câmara Municipal de Loulé
+351 289 400 600
• União de Freguesias de Querença/Tôr/
Benafim
+351 289 414 908

• Associação Almargem
+351 289 412 959
• Pólo Museológico da Água
+351 289 422 495
• Centro de Saúde de Loulé
+351 289 401 000
• Guarda Nacional Republicana – Loulé
+351 289 410 490
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Descrição do percurso
O percurso tem início junto à EN510, no centro dos Corcitos, junto ao painel
informativo. Daí segue para a direita na estrada, para a seguir virar à esquerda
e à direita. Perto do Poço Novo vira à esquerda por um pequeno trilho. Segue
em frente onde irá encontrar o Poço velho e mais à frente no Cerro da Corte
o percurso interceta a Ligação 2 da Via Algarviana. Atravessam-se as Chãs,
desce para a Ribeira da Benémola, que nos acompanha pela margem esquerda
até à Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola. Perto do Olho da Fonte
da Benémola o percurso interceta ainda a PR16 LLE – Fonte Benémola. Num
cruzamento já a sair da Paisagem Protegida Local o nosso percurso segue em
frente enquanto a Ligação 2 da Via Algarviana e a PR16 LLE – Fonte Benémola
viram à esquerda. Deixando a ribeira subimos para os montes da Várzea da
Ribeira, passando pelos grandes rochedos da Rocha da Figueira e Rocha dos
Corvos e pelo tanque da Cerca Nova, com a sua nascente em mina subterrânea.
Atravessando os montes chega-se ao Barranco. Continuando a subir, passamos
pela Fonte da Silva até chegarmos ao miradouro dos Corcitos.

N

“Olho” (Nascente)

Legenda do mapa
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PR12 LLE - 7 Fontes (9km)
PR16 LLE - Fonte Benemola (4,5km)
GR13.2 - Estação de comboios de Loulé à Via Algarviana (Salir) - (28,2km)
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Cartografia
Traçado do percurso na Carta Militar de Portugal nº 597,
proveniente do Instituto Geográfico do Exército.

Ponto de Início / fim
Sentido recomendado
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Ficha Técnica

Vista do percurso

Época Aconselhada

Sinalética

Todo o ano, exceto épocas de muita pluviosidade embora a altura de primavera seja a mais
bonita em termos florísticos e pelas condições climatéricas.
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