
Sai-se pelo lado norte da Companhia das Culturas descendo um 
caminho de terra que atravessa a propriedade até ao Sapal. Aqui ainda 
pode encontrar uma das plantas mais comuns deste ecossistema, a 
salicórnia, mas também o agrião bravo, o cardo, a acelga ou a 
borragem. Do lado direito um canavial e um pomar de marmeleiros, e, 
mais adiante, já do lado esquerdo tabua e junco abeirando uma estrada 
de alcatrão que segue paralela à linha de caminho de ferro, vire à 
esquerda. Esta estrada acompanha a última manifestação do barrocal 
no sotavento. A escassos 500metros para norte entra-se nas terras 
serrenhas de talisca. Para além de alguma vegetação espontânea como é 
o caso do tomilho do lado direito da estrada, aqui dominam os 
pomares de laranja e a horticultura. Depois de atravessar a pequena 
ponte sobre o caminho de ferro segue na direcção de Vila Nova de 
Cacela. Aqui reemerge o antigo pomar de sequeiro – alfarrobeira, 
figueira, oliveira e amendoeira. No vale do Ribeiro do Álamo dominam 
as amendoeiras que florescem em Janeiro . Chegados a Vila Nova de 
Cacela, junto ao cruzamento principal qualquer um dos 3 cafés - 

pastelarias do lado esquerdo apresentam a melhor doçaria regional. 
Seguindo em frente e depois de cruzar a EN125 atravessa uma das 
terras mais férteis da região. Trata-se de uma paisagem que foi 
modelada durante o período islâmico, em pomar de sequeiro, 
outrora também cereais. Chegados a Cacela Velha, deparamo-nos 
com um aglomerado urbano de matriz islâmica e um excelente 
exemplar da arquitectura tradicional do sul. A fortaleza, reconstruída 
no século XVIII logo após o terramoto, evoca a pirataria. “Desde o 
século X, pelo menos, que nesse lugar havia estruturas defensivas. E 
a vigilância do litoral seria a missão primeira da fortaleza logo após a 
reconquista: aí se acolhiam os moradores das quintas, ouvindo o 
tocar do sino a rebate, quando os corsários se aproximavam nas suas 
investidas constantes. 
Do muro avistamos a Ria Formosa que daqui se estende para 
Ocidente numa extensão de 60 Km até ao Ancão, Loulé; são cerca 
de 18.400 hectares. 
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PERCURSO PEDESTRE : Cacela Velha/Ria Formosa
Extensão – 8km
Dificuldade - fácil
Melhor época: todo o ano


