
1 FIM-DE-SEMANA DE TREKKING 
Na Via Algarviana  
Aljezur – Marmelete – Monchique 

 

NA COMPANHIA DE BURROS DE CARGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias 3-5 & 24-26 de Setembro 2010 
 
 
 
 
→ Imagens do Percurso ←  
 
 
 
Dia 1: Chegada a Aljezur/ Vale das Amoreiras & Introdução aos burros 
Dia 2: Ligação à Via Algarviana: Aljezur/ Vale das Amoreiras – Marmelete (17 km) 
Dia 3: 11ª Etapa da Via Algarviana: Marmelete – Monchique (14,7 km) 
Extra em Marmelete: Visita ao atelier do Senhor José, artesão de talheres em 
madeira. 
 
 
Nº de participantes: 4-8 
Limite de inscrição: 28 de Agosto // 17 de Setembro 
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Caminhar com Burros 
 

 

Há gente que diz: “Os burros são teimosos e dão coices”.  

Mas o burro é afável, terno, paciente, robusto, cooperativo e pachorrento e 
será, antes de tudo, o seu companheiro, aliás vida e alma do seu passeio! 

 
 

 
Deseja caminhar por paisagens bravias, livre dos ruídos citadinos? Deseja ir 

à descoberta da natureza, das vidas rurais (passadas e presentes) na 
Grande Rota 13, a Via Algarviana? 

 
 
 

Muitas vezes carregar às costas com a bagagem ou crianças cansadas de 
caminhar impedem realizar esta bela aventura.  
 
Porque não servir-se do amigo jumento então?  
 
Com ele poderá desfrutar de umas horas ou dias descontraídos, 
interessantes e variados.  
Grandes e pequenos criam logo laços de amizade com o companheiro 
orelhudo e podem guiá-lo depois de uma curta introdução.  
 
O burro carrega no máximo 40kg, isto é, a bagagem de 2-3 pessoas ou 1-2 
crianças.  
A velocidade do passeio é agradável, ao passo do burro, 3-4 km por hora.  
 
Todos podem participar. O prazer na caminhada, no lidar com animais e o 
amor pela natureza, desenvolvem-se durante a “burricada”.  
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Programa Diário 
 
 

6ª- Feira, Aljezur, Vale das Amoreiras – Chegada 
17h - Chegada a Aljezur -Vale das Amoreiras 
Bem-vindas e introdução ao burro (cuidado & maneio). 
- Check-In no Hostel Amazigh, Aljezur  
- 19h Jantar típico no Restaurante Pontapé  
Aljezur: Mercearia aberta das 8-20h, Multibanco  

 
Sábado, Vale Amoreiras – Marmelete (17 km) 

7h30 Pequeno-almoço  
8h30 Transfere ao Vale das Amoreiras (3km) 
- Antes da partida: Tratar e carregar os burros em conjunto 
- Chegada à Marmelete 
- Tratar dos burros & pequeno lanche 
- Visita ao atelier do artesão Sr. José (talheres em madeira) 
- Jantar serrano no Restaurante Luz 
- Transfere para Aljezur, Hostel Amazigh  
Marmelete: Mercearia aberta das 8-20 h, Multibanco 

 
Domingo, Marmelete – Monchique (14,7 km) 

7h30 Pequeno-almoço no Hostel Amazigh, Aljezur  
8h Transfere até Marmelete 
- Tratar e carregar os burros em conjunto 
- Partida para Monchique pela 11ª Etapa da Via Algarviana 
- Chegada a Monchique 
- Tratar dos burros & pequeno lanche de despedida 
- Partida individual ou (opcional) transfere ao ponto de partida, Aljezur. 
Monchique: supermercado, cafés, restaurantes, alojamentos, Multibanco  

 
 
 
Todas as indicações sob emenda. 
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Descrição do Itinerário 
 
No dia de chegada à Aljezur, no Vale das Amoreiras, vamos 
familiarizar facilmente com os burros, sobre os cuidados e maneio 
dos mesmos. 
 
No 1º Dia de caminhada preparamos e carregamos os burros em conjunto, para logo partir pela 
primeira etapa, a ligação de Aljezur a Marmelete, à Via Algarviana.   
 
Iniciando o percurso com uma subida leve, mas contínua durante meia hora, tendo no topo a 
primeira vista vasta à Serra de Monchique; seguido duma descida ao Vale Cerca, passando pelo 
Moinho do Bispo, vamos seguir a Ribeira da Cerca, entrando num Vale quase abandonado pelo 
homem. Vamos ter que cruzar a ribeira duas vezes*. Encontramo-nos circundados dum belo cenário 
serrano. Mais acima no vale, do lado esquerdo, nos surpreende uma escarpa enorme com cascata. É 
quase a altura de sair do Vale, subindo constantemente mas sem grande esforço, para chegar à 
estrada, a qual seguimos uns momentos antes de chegar à simpática aldeia de Marmelete, já nas 
pegadas da Via Algarviana! 
 
Depois de tratar dos burros refrescamo-nos com um pequeno lanche para depois visitar o atelier 
do artesão Senhor José.  
 
O percurso do 2º Dia, de Marmelete até Monchique - a 11ª etapa da Via Algarviana - começa logo 
com uma (leve) subida onde primeiro domina um bosque de sobreiral, tornando a paisagem mais 
rica em diversidade vegetal e animal.  
 
Passamos junto de Picos, uma colina escarpada e cruzamos mais adiante a estrada nacional 1087. Na 
altura da Madrinha está instalado um parque eólico, seguido de pequenos povoados serranos como 
Porto da Horta, Barbelote e Vale da Moita. O percurso desenvolve-se ao longo de um belo vale, 
onde ainda subsistem antigos terraços agrícolas.  
 
Passamos uma pequena barragem para subir o Penedo do Buraco, uma escarpa notável a Norte da 
Fóia, tendo sempre uma magnífica panorâmica a Norte. A paisagem típica da montanha começa a 
revelar-se: coberto arbóreo escasso, densa vegetação rasteira e numerosos afloramentos rochosos.  
 
A vegetação é dominada por densos estevais, tojos, zimbros e pontualmente, por adelfeiras, uma das 
plantas endémicas da Serra de Monchique. Continuamos até à Fóia, o local mais elevado da Serra de 
Monchique e do Algarve (902m) e depois iniciamos a descida até Monchique.  
 
Entramos Monchique junto ao Convento do Desterro, um dos elementos patrimoniais mais 
conhecidos desta vila. 
 
 
*Nas épocas mais húmidas quer dizer descalçar sapatos e meias e arregaçar as calças! 
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PREÇOS  
 
 
 
Pensão completa: Camarata (6 pax): 207 € | Quarto duplo: 218 € | Quarto single: 238 € 

Os Preços incluem: IVA, guia certificada, aluguer dos burros de carga com arreios (1 
burro para 2-3 caminhantes), folheto informativo, transporte de volta dos burros, pensão 
completa (alojamento, pequeno-almoço, farnel, lanche, jantar), transferes e seguro de 
acidentes pessoais. 
 
 

Meia-pensão: Camarata (6 pax): 192 € | Quarto duplo: 204 € | Quarto single: 224 € 
Os Preços incluem: IVA, guia certificada, aluguer dos burros de carga com arreios (1 
burro para 2-3 caminhantes), folheto informativo, transporte de volta dos burros, 
alojamento, pequeno-almoço, jantar, transferes, seguro de acidentes pessoais e Eco-taxa, 
como contributo para manutenção da Via Algarviana. 
 
 

Bed & Breakfast: Camarata (6 pax): 170 € | Quarto duplo: 178 € | Quarto single: 198 € 
Os Preços incluem: IVA, guia certificada, aluguer dos burros de carga com arreios (1 
burro para 2-3 caminhantes), folheto informativo, transporte de volta dos burros, 
alojamento, pequeno-almoço, transferes, seguro de acidentes pessoais e Eco-taxa, como 
contributo para manutenção da Via Algarviana. 
 
 
 

Notas: - Acresce-se sempre o transfere (opcional) Monchique – Aljezur, no último dia. 
 - A partir de 6 participantes: 5% desconto sobre o valor total! 

 
 
 
 
 
 
 
 


