O que pode ver?
Fauna

Destaque para as borboletas: borboleta zebra (Iphiclides feisthamelii) , aurinia
(Euphydryas aurinia) e para a libélula calópterix-azul (Calopteryx virgo).

Flora

Roselha (Cistus albidus), a palmeira-anã (Chamaerops humilis) única palmeira
autóctone europeia, a cebola-albarrã-do-Perú (Scilla peruviana), a mariola
(Phlomis purpurea) que era utilizada para lavar a loiça. Contudo na primavera
as orquídeas ganham um maior destaque: a erva-abelha (Ophrys apifera),
o testículo-de-cão (Orchis morio); a erva-vespa (Ophris tenthredinifera); a
erva-mosca (Ophrys bombyliflora) ou o Abelhão (Ophry speculum).

Tôr

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.

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
No início

Aldeia de casario branco, voltada a Sul, a olhar a ribeira com o mesmo nome.
Com um traço urbanístico tradicional, de ruas estreitas e sinuosas, por entre
a brancura do casario. De salientar ainda os moinhos de vento, lagares, noras,
eiras, açudes, grutas e as minas de cal e gesso.

Localização

Ponte Medieval da Tôr

Ponto de partidao e chegada
o

Considerada um monumento concelhio de elevado valor histórico, instalada
sobre a Ribeira da Tôr, que toma o nome dos locais por onde passa.

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 Tôr/ Salir pela EM525. A cerca de 6 km de
Loulé, nos semáforos, virar à esquerda em direção à Tôr.
Tôr, junto à igreja (37 11’48’’N 8 2’10’’W).

Quinta da Tôr

AMEIXIAL

Situada junto à ponte da ribeira da Tôr, é uma, quinta vinícola recuperada em
2011 onde foi construída uma adega. O microclima, as temperaturas baixas
no inverno e quentes no verão, favorecem boas e equilibradas maturações das
cinco castas que esta terra tem para nos oferecer (Touriga Nacional, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Trincadeira e Aragonez)

Estação da Biodiversidade da Tôr

Localizada em pleno Sítio Natura 2000 do Barrocal Algarvio, circular e com
uma extensão de 2km, neste percurso pode observar um mosaico de habitats,
formado por pequenas parcelas, divididas por caminhos e muros tradicionais.
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Ermida de Santa Rita

Aqui poderá apreciar a imagem de Santa Rita em madeira, datada de inícios
do século XVIII.
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Portugal Continental
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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
• Guarda Nacional Republicana – Salir
+351 289 489 136

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

Cofinanciamento:

Caminho

Parceiro:
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Descrição do percurso
O percurso tem início na aldeia da Tôr. Daí atravessa a Ponte Medieval da Tôr,
sobre a Ribeira de Algibre. Vai apanhar a estrada asfaltada para de seguida virar
à direita, onde pode apreciar as vinhas da Quinta da Tôr. Aqui encontra noras
e outros espaços de trabalho agrícola. A Tôr possui ainda uma enorme riqueza
subterrânea pois encontra-se sobre um dos maiores aquíferos da Europa, o
aquífero Querença-Silves, tendo sido um dos principais abastecedores de água
da região.

N

Começa a aproximar-se da ribeira do Algibre, onde encontra as terras ladeadas
de valados de calcários, típicos desta zona do barrocal. Cruza com o percurso
da Estação da Biodiversidade da Tôr por cerca de 500m até perto do campo de
futebol. Daqui segue em direção novamente à Tôr.

Ponte Medieval da Tôr

Legenda do mapa
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Cartografia
Traçado do percurso na Carta Militar de Portugal nº 597,
proveniente do Instituto Geográfico do Exército.
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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.

Ophrys apifera
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