querença
Características do Percurso
Characteristics of the Trail
Freguesia Parish
Localização Location
Acessos Accesses

Adro da Igreja de Qurença Querença´s Church

Tipo Type
Percurso Circular Circular Trail
Distância Distance
Duração Média Average Duration
Tipo de Caminho Type of Path
Quando visitar? When to go?
Sinalizado Pedestrian Signs
Particularidades Point of Interest
Interesse Natural Natural Interest

Querença
Querença
De Loulé, em direcção a Querença/Barranco do Velho
pela EN 396. A cerca de 9 km de Loulé, virar à esquerda
em direcção a Querença.
From Loulé go towards Querença/Barranco do Velho
along the EN 396. Approximately 9 km from Loulé turn
left towards Querença.
Pedestre Pedestrian Course
Sim Yes
9 km
5h
Terra Earth
Todo o ano All year
Sim Yes
Património Heritage
Vegetação do Barrocal e Serra
Barrocal and Serra Vegetation
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Descrição do Percurso
Description of the Trail

No Centro da Aldeia, de ruas íngremes e branco
casario, encontra-se a Igreja de N. Sra. da Assunção, datada do séc. XVI, com portal Manuelino, bem como um Cruzeiro. De grande valor e
interesse patrimonial salienta-se ainda a Casa
Senhorial e a Igreja do Pé da Cruz.
Desde tempos remotos, Querença tem constituído local de passagem de pessoas e mercadorias
nas suas deslocações entre a Serra e o Litoral,
vestígios ainda presentes no caminho estreito e
empedrado aqui existente.
Querença situa-se na zona de transição entre o
Barrocal e a Serra, denominada Beira Serra, faixa com 3 km de largura, virada para o mar como
se de um anfiteatro se tratasse, que lhe confere
características edafo-climáticas muito próprias,
bem visíveis nas margens da ribeira das Mercês,
apresentando diferentes tipos de solo e vegetação. O solo transita entre o xisto da Serra e o
calcário do Barrocal. A vegetação acompanha
esta alteração.
Casa do Barrocal Barrocal House

Ao longo da Ribeira das Mercês, no fundo dos vales, crescem os canaviais e, junto às margens, algumas hortas completam a subsistência da população. Querença, bem como toda a sua envolvente,
apresenta uma grande ligação à água e à agricultura de regadio desde a ocupação árabe. Podem encontrar-se ao longo do percurso diversas fontes e fontanários, moinhos de água, cegonhos, açudes
e levadas que outrora transportavam a água para a irrigação das hortas e moagem dos cereais pelas
margens da Ribeira das Mercês.
O Cerro dos Negros, com os seus 404 metros de altura, domina a paisagem circundante, de uma
beleza de contrastes e cores que só a natureza pura nos proporciona.
A rica gastronomia ganhou prestígio através dos seus restaurantes e festas simultaneamente religiosas e populares. Exemplos destes festivais gastronómicos são a Festa das Chouriças, a Festa do
Petisco e a Festa dos Folares.
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Calçada Medieval Medieval stone path

In the centre of the village, characterized by
steep streets and rows of white houses, you
will find the Church of N. Sra. da Assunção,
which dates back to the XVI century, with a
Manueline portal, as well as a stone cross.
There is also of great value and heritage interest, the Manor house and the Church of Pé da
Cruz.
In distant times, Querença has been a place
of passage for people and goods in their journeys between the Mountains and the Coast;
remains of these journeys are still present in
the narrow, cobble-stoned track, which still exist
here.
Querença is situated in the transition zone between the Barrocal (Limestone area) and the
Serra (Schistose Mountains), called the Beira
Serra, and is a strip with 3 km in width, facing
the sea as if it were an amphitheatre, that has
unique edapho-climatic characteristics, visible
on the banks of the Mercês Stream, presenting
different types of soil and vegetation.
The soil changes from schist in the Mountains
and to limestone in the Barrocal. The vegetation also follows this alteration.

Along the Mercês Stream, at the bottom of
the valleys, cane-plantations grow and by the
banks there are some vegetable gardens, thus
completing the subsistence of the population.
Querença, like everything that surround it,
exhibits a strong connection with water and
water-based agriculture since times of the Arab
occupation. Along the route you can find various water-springs and fountains, water mills,
dams and sluices that at one time along the
banks of the Mercês Stream, transported water for the irrigation of vegetable gardens and
the milling of cereals.
The Cerro dos Negros, with its 404 metres in
height, dominates the surrounding landscape
and is a beauty of contrasts and colours that
only untouched nature can offer.
The rich gastronomy gained prestige through
its restaurants and festivals, which are both
religious and popular. Some examples of these
gastronomic festivals are the Festa das Chouriças (Festival of Smoked Pork Sausages), the
Festa do Petisco (Festival of Delicacy) and the
Festa dos Folares (Festival of Easter Cakes).
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