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“Caminhos da Cabra Algarvia” é um percurso pedestre de pequena 
rota, com uma distância  aproximada de 15 km. 
Este percurso permite visitar as localidades de Cruz de Alta Mora, 
Cortelha, Marroquil, Amendoeira, Magoito, Arraia e Lagoa.
Sendo um circuito fechado, pode ser iniciado em qualquer ponto por 
onde passa e ser percorrido em ambos os sentidos.
Contudo e a pensar em si, recomendamos o sentido indicado no mapa. 
Tenha um óptimo passeio!
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A próxima povoação é Magoito, terra de pastores e de 
deliciosos queijos de cabra algarvia. 
Pelo caminho poderá encontrará o Sr. José Augusto, 
acompanhado pelo seu famoso rebanho de cabras de 
raça algarvia. No seu rebanho encontram-se alguns 
exemplares vencedores de vários concursos e 
exposições de gado caprino. 
Em Magoito (Km 12,2), sugerimos uma visita à Sra. 
Fernanda, que fabrica deliciosos queijos de cabra.
Continue o passeio, em direcção a Arraia. Em Arraia siga 
em direcção a Lagoa/Cruz de Alta Mora.
Em Alta Mora, sítio do Cerro, sugerimos-lhe uma visita à 
Sra. Hortense, uma artesã da cestaria, conhecida 
principalmente pelas suas peças miniatura. Terminada a 
visita, continue em frente, até ao local de início do PR 7. 
Uma vez terminado o percurso percorreu um total de 
aproximadamente 15 km.

Esperamos que tenha gostado e desfrutado do passeio!

Até breve!

Em frente ao edifício da antiga Escola primária, inicie o PR7 
em direcção a Cortelha. Os 5 km que o separam desta 
povoação caracterizam-se por uma paisagem única e 
deslumbrante, onde apenas o chilrear das aves e o balançar 
das folhas se fazem ouvir. Para não se perder, preste 
atenção à sinalização do PR.

Ao longo deste troço aproveite para conhecer a flora e a fauna locais.
Entre as árvores, destacam-se enormes azinheiras, abundantes 
Ao longo da descida para a ribeira do Beliche. Relativamente à fauna, refere-se o 
coelho-bravo, a perdiz, a lebre e um conjunto de pequenas aves residentes, como 
a pega-azul (Cyanopica cyana), o melro-preto (Turdus merula), a cotovia-do-
monte (Galerida theklae), entre outras. Ao chegar à ribeira (Km 2,8), atravesse-a, 
tomando o caminho de terra em frente. No primeiro entroncamento a seguir à 
travessia da ribeira e do Barranco da Lagartixa, pode encurtar o PR para 
sensivelmente metade. Para isso, em vez de seguir pelo caminho indicado pela 
sinalização, siga pelo caminho que sobe a encosta. Quando encontrar 
novamente sinalética do PR7, páre de subir, seguindo o caminho à esquerda, 
rumo a Magoito.

Se optou por realizar o PR8 na sua totalidade, siga pelo caminho sinalizado, que 
acompanha de perto o Barranco da Lagartixa até Cortelha. Em Cortelha (Km 5,3), 
no cruzamento com a estrada pavimentada, dependendo da hora em que realize 
o percurso, poderá conhecer a atracção principal do PR: a cabra algarvia. Se o 
rebanho não estiver no curral, é provável que o encontre no caminho. 
Despeça-se de Cortelha e siga em direcção a Marroquil. 
  Em Marroquil (Km 7,2), atravesse a estrada asfaltada e 
   prossiga o seu passeio, em direcção a Magoito. 
Os    próximos quilómetros até à ribeira são 
praticamente    sempre a descer. Aproveite para 
descontrair e apreciar a   paisagem. Uma vez na ribeira (Km 
9,7), respire fundo e    encha-se de coragem para enfrentar 
o troço mais difícil    deste PR. A subida que o espera é 
relativamente extensa e   íngreme, mas, em contrapartida, a 
vista panorâmica    compensa o esforço.
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