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

Ponte da Tôr Tor Bridge

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

Tôr
Tôr
De Loulé, em direcção a Tôr/Salir pela EM 55. A cerca
de 6 km de Loulé, virar à esquerda em direcção à Tor.
From Loulé go towards Tôr/Salir. Approximately 6 km
Loulé turn left towards Tôr.
Pedestre Pedestrian Course
Sim Yes
5 km
3h
Terra Earth
Todo o ano All year
Sim Yes
Património Classificado Classified Heritage

Percurso Pedestre • Tôr
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Ponte de Tôr Tôr Bridge

Descrição do Percurso
Description of the Trail

Incrustada numa colina em pleno Barrocal Algarvio, situa-se a aldeia da Tôr, voltada a Sul,
a olhar a ribeira com o mesmo nome. Distingue-se sobretudo por um traço urbanístico tradicional, que lhe dá encanto e simpatia, com
as suas ruas estreitas e sinuosas, por entre a
brancura do casario.
No coração da aldeia encontra-se a Igreja de
St.ª Rita de Cássia, com uma pequena torre
sineira, igreja esta edificada à padroeira de devoção da aldeia.
À economia local, que antes se apoiava essencialmente no sector agrícola com predominância para os frutos secos, acresce actualmente
a indústria, o artesanato e o comércio. No
entanto, a alfarroba continua a assumir grande importância sendo dos frutos secos o que
maior rendibilidade apresenta devido às novas
utilizações na indústria alimentar.
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No domínio do património cultural, são aspectos dignos de destaque a Ponte da Tôr, cuja
construção remonta ao período da Baixa Idade Média, com 5 arcos. Está classificada como
Imóvel de Interesse Concelhio.
Na Tôr organizam-se diversos eventos de carácter social e cultural, como por exemplo a Feira
dos Frutos Secos, a Festa das Filhós, a Festa do
Vinho, a Festa dos Reis, a Prova do Vinho e a
Festa das Chouriças, bem como a festa religiosa em louvor de Sta. Rita de Cássia, a padroeira da freguesia.
A Tôr possui ainda uma enorme riqueza subterrânea pois encontra-se sobre um dos maiores
aquíferos da Europa, tendo sido ao longo dos
tempos um dos principais abastecedores de
água da região.

On a hill in full Barrocal Algarvio (Limestone
Region) is the village of Tôr, facing the South
and overlooking the Tôr stream. This village
is known mainly for its traditional urbanistic
features, it is a quaint village with a certain
charm as well as narrow streets that wind between the whitewashed houses.
At the heart of the village you will find the
Church of St.ª Rita de Cássia, which has a
small bell tower, and was constructed in tribute to the village’s patron saint.
The local economy, once dominated by the agricultural sector, in particular dried fruits, now
also has industrial, handicraft and commercial
sectors as well.
However, the carob still plays an important
role, for it is the most profitable of dried fruits
due to the new uses that have been found in
the food industry.
Concerning cultural heritage it is important to
mention the Tôr Bridge that is supported on 5
arches and is originally from the period of the
middle ages. It is considered a county monument of great historical value.
Various cultural and social events are organised here, for example, the Feira dos Frutos
Secos (Dried Fruits Fair), the Festa das Filhós
(Tradicional Cake Festival), the Festa do Vinho
(Wine Festival) the Festa dos Reis (Kings’ Festival), the Prova do Vinho (Wine Tasting) and
the Festa das Chouriças (Smoked Pork Sausage
Festival), as well the religious festival in honour of St.ª Rita de Cássia, the patron saint of
the parish.
Tôr also possesses great subterranean riches,
for it is located over one of the biggest aquifers
in Europe, having been for many years one of
the main water suppliers of the region.

Levadas Sluice
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