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Caminho da amendoeira" é um percurso pedestre de pequena rota, 
circular, com uma distância aproximada de 11 km. O seu traçado 
permite visitar as localidades de Cruz de Alta Mora, Soalheira, 
Caldeirão, Pernadeira, Funchosa de Baixo e de Cima.
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!



Flor de Amendoeira

Inicie o PR8 em direcção a Soalheira. Ao longo deste primeiro troço convidamo-
lo a desvendar a flora local. Nas encostas não cultivadas verifica-se um nítido 
domínio do característico mato da zona mediterrânea, constituído por uma 
mistura de esteva, rosmaninho, sargaço, tojo e alecrim, intercalado por 
azinheiras centenárias. Junto dos barrancos, o mato é substituído por manchas 
de loendro e de cana-comum. 
Os pequenos charcos que permanecem na sombra dos canaviais até 
meados de Maio, são quase sempre indicadores da presença de 
poejos (Mentha pulegium L.) e montrastes (Mentha rotundifolia L.). 
Já em Soalheira (km 0,6), dependendo da hora em que estiver a 
realizar o PR, poderá ter a oportunidade de conhecer o rebanho 
de cabras de raça algarvia do Sr. Jorge Guilherme.

À saída da povoação, siga pelo caminho ascendente, rumo ao velho moinho de 
vento sobre a colina ao fundo. A seguir à pequena povoação da Casa dos Corvos, 
sobem-se alguns metros por estrada pavimentada, seguindo, mais à frente, 
novamente por caminho de terra batida. Continue o passeio em direcção ao Cerro 
de Alta Mora, sobre o qual se localiza um marco geodésico. Na passagem pela 
encosta norte deste cerro aprecie a espectacular vista panorâmica.

Segue-se uma descida acentuada, seguida de mais um troço de estrada 
pavimentada. Depois de abandonar o piso pavimentado, alguns metros mais à 
frente, chega a uma portela, de onde pode contemplar a Serra do Caldeirão. A 
partir daqui é sempre a descer, até à pequena povoação de Caldeirão, 
actualmente abandonada e em ruínas. 
Caso esteja a realizar o 
percurso nos meses de 
Janeiro/ Fevereiro ficará 
maravilhado com as 
amendoeiras em flor, que, 
todos os anos por esta altura, 
cobrem a paisagem de branco.

Uma vez em Caldeirão (km 3,5), o PR8 segue agora para a esquerda, em 
direcção a Pernadeira. Sensivelmente a meio da subida que o conduzirá a 
  Pernadeira, deparar-se-á com uma fonte, junto da 
  qual se encontra uma alfarrobeira. Aproveite para 
  fazer uma pausa e refrescar-se. Já em Pernadeira 
  (Km 4,6), em 
  frente ao café
 “Pinto", vire à esquerda e siga pela 
estrada pavimentada. Junto à 
paragem de autocarro, siga por 
caminho pavimentado até Funchosa 
de Baixo.

Na passagem pelas povoações de Funchosa de Baixo e Funchosa de Cima, 
aproveite para conhecer de perto um “monte típico" do interior algarvio. 
Depois de ter visitado as duas povoações, a próxima paragem é a Ribeira do 
Beliche. Ao longo da cumeada que o conduzirá à ribeira, aproveite para desvendar 
mais um pouco da flora e da fauna locais. Se, até ao momento, ainda não se cruzou 
com nenhuma perdiz, coelho ou lebre, pode ser que agora tenha essa oportunidade.
Na ribeira, o ambiente convida-o a mais uma pausa para descanso. De regresso ao 
percurso, atravesse a ribeira e continue em frente até alcançar a estrada 
pavimentada que liga Cortelha a Alta Mora.

Antes da ponte tome o caminho de terra batida à esquerda e desça 
até à ribeira, atravessando-a.
Chegou o momento de realizar o troço mais difícil deste PR: uma íngreme 
e árdua subida. Não desanime, pois está a pouco mais de 1,5 km do fim. 
Para descontrair, nada melhor do que apreciar a paisagem, enquanto 
realiza a "escalada". 
Concluída a subida, o PR8 segue em direcção a Cerro, seguindo 
depois para a antiga Escola primária de Alta Mora, actual sede da 
Associação ARCDAA. Dirija-se então para o final deste percurso, 
de aproximadamente 11 km.
Esperamos que tenha gostado e desfrutado do passeio!
    Até breve!
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