
 

almargem associação de defesa do património cultural e ambiental do Algarve   sede Rua de S. Domingos Nº 65 . 8100-536 Loulé | 

morada postal Apartado 251 - 8100 Loulé telefone +351 289 412 959 | fax +351 289 414 104 

 

Copromotor: Cofinanciamento: Promotor: Parceiro: 

 

 

Ficha Técnica 

Nome: Entre Montes e Moinhos 

Localização: região do Algarve, no Concelho de Alcoutim, freguesia de Vaqueiros, entre os 

montes de Malfrades e Zambujal 

Acessos: 

- De carro: Desde Vaqueiros, seguir pela Estrada Municipal 506 em direção a Cachopo. Virar à 

esquerda quando vir a indicação para Malfrades.  

Vindo do Sul (Vila Real de Santo António, EN 125 ou A22-Via do Infante) tomar o IC 27 em 

direção a Mértola e sair para Furnazinhas. Atravessar esta localidade pela Estrada Municipal 

505 e continuar, atravessando os montes de Soudes e Zambujal até chegar a Malfardes. 

Ponto de partida e chegada: Entrada de Malfrades, ainda na estrada de alcatrão.  

Coordenadas GPS: N37°22'16.42" | W7°40'52.93" 

Distância:  4,1km 

Duração: 2h 

Grau de dificuldade: fácil, com uma subida no final. 

Época Aconselhada: todo o ano, embora a altura de primavera seja a mais bonita em termos 

florísticos e pelas condições climatéricas. 

Informações úteis: 

- Durante o Percurso Audi guiado terá indicação para colocar o leitor em pausa, durante o 

tempo necessário até chegar a um determinado local; 

- Noutras ocasiões, deverá colocar o leitor na pausa caso ainda não esteja junto ao local que 

está a ser descrito, pois poderão haver diferenças em relação ao tempo contado no ficheiro e 

ao tempo que decorreu a chegar ao local; 

- Nas partes de estrada asfaltada circule sempre pela berma do caminho, pois poderão passar 

carros; 

- Em altura de chuvas recomenda-se o uso de bastão e toalha, pois o atravessamento das 

linhas de água é difícil podendo ter que se descalçar para as atravessar.  

 

 



 

almargem associação de defesa do património cultural e ambiental do Algarve   sede Rua de S. Domingos Nº 65 . 8100-536 Loulé | 

morada postal Apartado 251 - 8100 Loulé telefone +351 289 412 959 | fax +351 289 414 104 

 

Copromotor: Cofinanciamento: Promotor: Parceiro: 

 

 

Nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do Percurso Audi guiado:  

Amendoeira - Prunus dulcis  

Cana-comum - Arundo donax L. 

Esteva – Cistus ladanifer  

Figueira – Ficus carica  

Figueira-tuna - Opuntia ficus  

Loendro - Nerium oleander   

Medronheiro – Arbutus unedo 

Oliveira - Olea europaea  

Roselha- pequena - Cistus crispus  

Rosmaninho – Lavandula luisieri 

Sobreiro – Quercus suber 

 

Nome científico das espécies da fauna referenciadas ao longo do Percurso Audi guiado: 

Coelho - Oryctolagus cuniculus 

Lebre - Lepus europaeus 

Perdiz - Alectoris rufa  

Pinheiro-manso – Pinus pinea 
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Normas de conduta: 

- Siga apenas pelo caminho que é indicado no percurso; 

- Tome atenção aos carros que poderão passar quando estiver a fazer o percurso audi guiado; 

- Evite atitudes que perturbem os habitantes locais e seja simpático; 

- Deite o lixo apenas nos locais destinados a esse fim; 

- Não danifique o património existente nem recolha amostras de rocha ou plantas; 

- Evite barulhos e atitudes que perturbem a natureza; 

- Não faça qualquer tipo de lume. 
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