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Pela via algarviana
No interior tranquilo e verdejante há um Algarve diferente que esconde aldeias tradicionais e paisagens
espetaculares. O caminho para chegar a este mundo preservado? Nada mais fácil… é só seguir as setas!
Marcado no terreno com sinalética e painéis interpretativos, este percurso é conhecido como “Via Algarviana” e
atravessa longitudinalmente a região. A via tem origem num antigo trilho religioso seguido pelos peregrinos que se
dirigiam ao Promontório de Sagres onde foram encontradas as relíquias de São Vicente. Desde Alcoutim, junto ao rio
Guadiana, até ao Cabo de São Vicente são cerca de 300 kms divididos em 14 setores, que têm início e fim em
localidades com alojamento e restauração. Tudo pensado para podermos adaptar o trajeto ao ritmo de cada um, ou
escolher apenas os troços que nos interessam.
Este mergulho na natureza começa no cais de Alcoutim junto ao Rio Guadiana e atravessa a Serra do Caldeirão, zona
de produção de cortiça e de aldeias típicas a não perder como Salir, Benafim e Alte. A meio, passando São
Bartolomeu de Messines, o trilho segue ao longo da Ribeira do Arade, num troço de grande beleza. Silves é visita
obrigatória, antes de rumar à Serra de Monchique, cujos panoramas deslumbrantes podem ser admirados a partir da
Picota ou da Foia, os locais mais elevados do Algarve. Depois de zonas quase selvagens, o caminho cruza Marmelete,
Bensafrim e Barão de São João e uma floresta de pinheiro-manso. Sente-se o cheiro a mar e a Via Algarviana chega
ao fim no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o trecho de costa mais bem preservado da
Europa.
Ao longo do percurso podemos apreciar a beleza e o aroma da vegetação onde não falta alecrim, rosmaninho,
funcho, tomilho, esteva, urze ou até as orquídeas, mais raras. Das árvores e arbustos e destacam-se o medronheiro,
a figueira, a alfarrobeira, o sobreiro e a amendoeira que fornecem matéria-prima para doces e licores deliciosos. Rios
e ribeiras garantem a frescura nos dias mais quentes e são o habitat das lontras, entre outras espécies de fauna.
Neste território, em parte integrado na rede Natura 2000, também se encontram lebres, javalis ou raposas, mas
mais difícil será avistar os poucos linces existentes. Quanto às aves, se o rouxinol-do-mato e o abelharuco se
destacam pelas cores da plumagem, talvez seja preciso mais atenção e binóculos para observar a águia de Bonelli
ou o Bufo-real, que procuram lugares bem altos.
Aqui, ainda se pratica a agricultura tradicional, subsistindo moinhos de vento, eiras e fornos comunitários. Nas casas
caiadas de branco sobressaem chaminés rendilhadas de uma delicadeza notável. Populações simpáticas e
acolhedoras mantêm vivas as tradições do mundo rural e transformam em iguarias aquilo que a terra lhes dá aguardente de medronho, licores de poejo ou de amêndoa, mel, queijos ou enchidos são alguns dos produtos a
provar e levar. Tal como as peças de artesanato, excelentes recordações que testemunham a habilidade destas
gentes em cestaria, tecelagem, olaria e tantas outras artes.
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Para fazer o percurso devemo-nos equipar a rigor com roupa e calçado adequado, não esquecendo a bússola ou o
GPS, e outros objetos práticos. E convém consultar o site da Via Algarviana para obter informações detalhadas.
Depois é só por pernas ao caminho e dar início à jornada.

INFORMAçõES úTEIS
http://www.viaalgarviana.org
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