O que pode ver?
Moinho Ti Casinha

Também conhecido por Moinho do Azevedo, designação do local onde se
encontra, é conhecido pelo nome de um seu antigo moleiro. De origem árabe
(séc. VIII), foi aí descoberta e acidentalmente destruída uma pedra com a
estrela de David (um símbolo comum em construções islâmicas) aquando da
sua recuperação em finais do séc. XX. É um dos principais monumentos de
arqueologia hidráulica de todo o Algarve, com uma invulgar combinação dos
dois tipos de engenhos presentes em moinhos de água. Toda a água necessária
para o seu funcionamento provém do Açude do Porto Pinheiro, situado na
Ribeira das Mercês, 500 metros a montante, que aqui chega através de uma
levada comunitária que alimenta as hortas locais. Recuperado em 1993, este
moinho de três pisos encontra-se operacional, embora só com uma das rodas
da azenha. Ao lado do moinho e junto de uma bela eira, pode ainda ver-se um
poço provido de cegonha (ou picota), um engenho muito primitivo de tirar água.

Fonte Filipe

Antiga exsurgência ou nascente subterrânea que escoa as águas provenientes
do maciço calcário envolvente. Antes da instalação nos anos 60 do atual
poço com roda, existia, mesmo ao lado mas a um nível inferior, uma fonte de
mergulho à qual se acedia por escadas, hoje tapadas, e da qual subsiste uma
placa com a data de 1945, testemunho provável de uma recuperação anterior.

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.
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Conselho

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

Disponibilidade de água
No início

Mercearias locais e cafés
No início

Localização

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

Acessos

De carro: A partir de Loulé, seguir na direção de Querença pela EN386. Antes de chegar a
Querença, no Pontão do Vale, virar à direita na direção da Amendoeira.

Ponto de partida e chegada
o

Povoação da Amendoeira (37 10’26’’N 7o57’50’’W).

Este é um local aprazível de longas tradições festivas, de rica água, e cuja
nascente serve para a irrigação das hortas que se podem observar ao longo
do percurso.
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Rede Viária
Classificação
Auto - Estrada
Estrada Municipal; Estrada Nacional
Caminho Municipal; Estrada Regional

ALMANCIL

Portugal Continental
Região do Algarve
Concelho de Loulé

Contactos úteis
• Em caso de emergência ligue - 112
• Se detetar um incêndio ligue - 117
• Câmara Municipal de Loulé
+351 289 400 600

• Associação Almargem
+351 289 412 959
• Polo Museológico da Água
+351 289 422 495

• União de Freguesias de Querença/Tôr/
Benafim
+351 289 414 908

• Centro de Saúde de Loulé
+351 289 401 000
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Parceiro:

• Guarda Nacional Republicana – Loulé
+351 289 410 490

| 2017

Poço

QUARTEIRA

Amendoeira

Descrição do percurso
O percurso tem início na Amendoeira, a Sudeste do café Mateus (120m),
deixando a EN523 e entrando num antigo caminho, entre valados.

N

Ao fundo entra na estrada (CM1195) que liga a Amendoeira ao Carvalhal e
logo de seguida entramos noutro caminho. Ao encontrar a EN523 vira à
esquerda e segue cerca de 450m para virar à direita e subir à Alcaria do Gato.
Chega o momento de descer para o Vale das Mercês, vira à direita para
continuar o percurso.
Segue pelo extasiante Vale das Mercês até à Fonte Filipe e depois até ao
Almarjão e daí, a subir para a Amendoeira, entre valados e por caminhos
primitivos chega ao fim do percurso, onde encontra árvores (alfarrobeiras)
monumentais. No final do percurso, a cerca de 150m, pode visitar a Fonte do
Ribeiro, na Amendoeira, situada a Nascente na EN523.

Vista panorâmica sobre a Amendoeira

Legenda do mapa
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PR11 LLE - Amendoeira (8km)
Moinho do Ti Casinha
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Cartografia
Traçado do percurso nas Cartas Militares de Portugal nº 597 e 598,
provenientes do Instituto Geográfico do Exército.

Sentido recomendado

ANO DE EDIÇÃO 2017

Ficha Técnica
Época Aconselhada

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

Caminho

8km

Sinalética

distância

Circular

2h/3h

tipo de percurso

duração (aproximada)

275m

Médio (Nível III)

®FCMP

PR Pequena Rota

®

®
caminho certo

®
caminho errado

®
virar à esquerda

®
virar à direita

Percurso Pedestre
de Pequena Rota
(PR) decorrendo,
temporariamente,
pelo traçado de uma
Grande Rota (GR)

269/172m
altitude máx/min

desnível acumulado

grau de dificuldade

Perfil topográfico

