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Algarve - Passeios a pé e de bicicleta
Se gosta de andar de bicicleta e de fazer caminhadas visite o Algarve e descubra a vasta rede de
percursos que esta região oferece.
Será uma experiência inesquecível em que decerto terá o sol por companhia, já que no Algarve a sua presença é
constante ao longo de todo o ano tornando o clima ameno, especialmente entre Setembro e Junho, os meses ideais
para estas atividades. Como bónus: as paisagens muito variadas – no interior, a serra com caminhos sinuosos por
montes e vales, a ocidente uma costa ainda quase selvagem e escarpada, e a sul e leste percursos mais planos à
beira do mar ou na tranquilidade da Ria Formosa e do Rio Guadiana.

Desta oferta diversificada, destacam-se quatro grandes rotas que têm pontos de ligação entre si e permitem conhecer
toda a região: a Rota Vicentina, a Via Algarviana, a Grande Rota do Guadiana e a Ecovia do Litoral. Em
qualquer uma delas cada ciclista ou caminhante vai encontrar um desafio à medida da sua forma física já que existem
troços com vários graus de dificuldade.
A oeste, ao longo de uma das mais belas e bem preservadas zonas costeiras da Europa, a Rota Vicentina totaliza
mais de 340 kms entre Santiago do Cacém no Alentejo e o Cabo de São Vicente no Algarve, sendo Aljezur o ponto de
partida do percurso nesta região. A rota está repartida em dois trajetos que se complementam: o Caminho Histórico
com 241 kms atravessa diversas localidades e pode ser feito a pé e de btt, e o Trilho dos Pescadores, que percorre
toda a extensão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina junto ao litoral entre Odeceixe e Sagres
e tem um maior grau de dificuldade, pelo que é exclusivamente pedestre.
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Ligando o Cabo de São Vicente e Alcoutim, no extremo leste, a Via Algarviana, com uma extensão de cerca de 300
km, atravessa longitudinalmente a região na sua maior parte em plena Serra Algarvia. Este percurso pedestre e para
btt, perfumado por aromas campestres, proporciona um contacto com um Algarve quase desconhecido onde a
agricultura e a vida rural são predominantes. A pensar no conforto de todos os que a percorrem, a Via Algarviana está
dividida em 14 sectores, sempre com início e fim numa aldeia ou vila, onde existe alojamento e restaurantes.

Em Alcoutim, começa a Grande Rota do Guadiana, um percurso com cerca de 65 kms que termina em Vila Real de
Santo António. Tendo como atrativo principal o Rio Guadiana que proporciona belíssimas vistas panorâmicas, este
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itinerário para fazer a pé ou de bicicleta atravessa paisagens serranas para terminar a sul junto às praias, num
percurso em que poderá conhecer a fauna, a flora e o património histórico deste cantinho do Algarve.

A completar esta rede, a Ecovia do Litoral (que faz parte da rota atlântica europeia EuroVelo) liga Vila Real de Santo
António a Sagres, percorrendo a costa algarvia numa extensão de 214kms. Esta via, que passa por cidades e vilas e
por áreas de natureza preservada como o Parque Natural da Ria Formosa, é composta por um contínuo de troços
distintos que incluem zonas de circulação exclusiva a veículos não-motorizados e outras de tráfego misto em estradas
e caminhos com reduzida circulação, podendo ser percorrida a pé ou de bicicleta.
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Com uma variedade tão grande, difícil será escolher por onde começar… mas seja qual for o percurso
eleito irá certamente ter oportunidade de apreciar o melhor que o Algarve tem para oferecer: as
paisagens, o clima, a gastronomia e a hospitalidade da população.
Mais informações em:
www.portuguesetrails.com

INFORMAçõES ÚTEIS
Se vai fazer um passeio a pé ou de bicicleta, sugerimos que consulte as recomendações das autoridades
portuguesas para a segurança e prevenção de incêndios, no documento “Portugal Chama. Por ti. Por todos.”
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