
PERCURSO PEDESTRE DE SÃO BRÁS DE ALPORTELPR4
SBA

Escola
P��������� R���� �� S�� B��� �� A�������

O Caminho da

is o Algarve dos aromas 

a alfarroba, a figo e a tomilho!

Em 1945 era inaugurada a Escola Primária de Peral. 

Ao longo de mais de 5 décadas de funcionamento, 

a escola assis�u ao crescimento de gerações de 

alunos que vinham em busca de conhecimento. De 

pasta às costas e farnel ao ombro, os pe�zes, 

acompanhados de alegres risadas, percorriam o 

caminho que os levaria à escola, ao encontro do 

seu futuro. Volvidas 6 décadas, em 2008, a an�ga 

escola deu lugar ao Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental “Quinta do Peral”, até onde, 

por caminhos históricos, este percurso nos conduz. 

As suas charmosas e planas paisagens revelam 

belos pomares de sequeiro, hortejos e ricos favais. 

Aqui e acolá encontram-se pinceladas de 

vegetação natural e locais de onde se espreita o 

azul Oceano Atlân�co. Os calcários argilosos e 

margas, e os calcários com nódulos de sílex, que 

são as rochas aflorantes, fazem parte das 

Formações Geológicas Peral e Jordana, 

respe�vamente. Ambas remontam ao Período 

Jurássico. Nessa altura esta zona era o fundo de 

um mar! 

Uma rede de linhas de água, as “abertas”, com 

canais e pontões habilmente feitos pelo Homem a 

par�r da rocha aflorante, canalizam a água da 

chuva para o Fojo, local onde existe um sumidouro 

que alimenta o Sistema Aquífero Peral – 

Moncarapacho, sobre o qual caminhamos ao longo 

de quase todo o percurso.
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LEGENDA DO MAPA

      n 1945 the Peral's Elementary School was 

inaugurated. Throughout more than 5 decades, the 

school witnesses the growth of many genera�ons of 

students. In 2008, a�er 6 decades, the old school 

turned into the “Quinta do Peral's” Centre for 

Interpreta�on and Environmental Educa�on, a place 

where through historical routes, leads us to this one 

path.  

Its plain and charming landscapes reveal dry 

orchards, small gardens and rich broad bean gardens. 

The clay limestone and marl, and the limestone with 

flint nodules,  make up part of the Peral and Jordana's 

Geological Forma�ons. Both date back to the Jurassic 

Period, when this region was the bo�om of the 

ocean!

Footpath “The Way to School”

Cuidados e Normas de Conduta

» Seguir somente pelos trilhos sinalizados;

» Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço 

de recolha;

» Respeitar a propriedade privada, não perturbando o local à 

passagem;

» Não colher amostras de plantas ou rochas.

Ficha Técnica do Percurso
Technical Information On The Route

I

Este percurso pedestre está marcado de acordo com as seguintes 

marcas: 

Caminho certo Caminho errado Mudança de direção
para a esquerda

Mudança de direção
para a direita

Câmara Municipal de São Brás de Alportel

turismo@cm-sbras.pt  |  camara@cm-sbras.pt

(+ 351)  289 840 210  |  289 840 000

www.cm-sbras.pt
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CONTACTOS ÚTEIS

Partida e chegada 
Arrival and departure

Peral

Âmbito
Scope

Ambiental, paisagístico e etnográfico 
Natural resources, hilly landscape, rural 
and  ethnographical.

Tipo percurso
Type of route

Pequena rota, circular, por caminhos rurais 
Short, circular route, along rural paths

Distância / Distance 3,7 km / 2,29 mi

Duração / Time taken 2 horas / 2 hours

Dificuldade / Difficulty Baixo / Low

Época mais apropriada 
Best time to go

Todo o ano / All year

Memórias 

projeto de valorização do património

 Terra 
da

da fonte velha ao poço novo


