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Introdução
Esta publicação consiste numa primeira abordagem dos valores naturais e culturais
da região sul do concelho de Loulé pertencente às bacias hidrográficas da Ribeira de
Carcavai e da Ribeira da Fonte Santa.
Embora se trate de uma região profundamente humanizada, não deixa de apresentar uma herança patrimonial muito significativa, com especial destaque para a zona do
Cadoiço, onde felizmente se perfila desde já a criação de um inovador Parque Urbano e
Agrícola, bem como a faixa costeira entre o Trafal e a Foz do Almargem, que merece,
sem dúvida, ser mantida e gerida de forma mais sustentável, nomeadamente através da
criação de uma área protegida de âmbito local, desde há muito proposta embora sem
êxito até agora.
Estes são dois objectivos que continuarão a ser aprofundados, permitindo uma
extensão, no futuro próximo, do projecto no âmbito do qual a presente publicação foi
possível ser desenvolvida.

Fig. 1 - Aspecto da Ribª do Cadoiço na Ponte do Álamo (anos 20).
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Hidrografia
Na zona sudoeste do concelho de Loulé, mais concretamente a nascente e poente
de Quarteira desaguam 4 cursos de água de carácter temporário e caudal intermitente.
O mais importante é a Ribª de Algibre/Quarteira, o segundo maior curso de água exclusivamente algarvio, a seguir ao Rio Arade, com cerca de 416 km 2 de área de bacia hidrográfica e em cujo troço final confluem as águas da Ribª de Vale Tesnado. Ambas estas
ribeiras partilhavam outrora o mesmo estuário, que ocupava grande parte da actual zona
de Vilamoura, o qual foi pouco a pouco sendo assoreado. Tal como acontece noutros
locais, a comunicação entre a planície aluvial e o mar começou assim a ser interrompida
nas épocas mais secas, situação que se alterou definitivamente na década de 70 após a
construção das infraestruturas de acesso à marina de Vilamoura. Entre Quarteira e Vale
de Lobo localiza-se a foz dos dois restantes cursos de água - Ribª da Fonte Santa e Ribª
de Carcavai - neste caso com barras frequentemente obstruídas por um cordão arenoso
devido ao mais modesto regime de descargas fluviais.
As bacias hidrográficas das ribeiras da Fonte Santa e Carcavai ocupam uma área
total de 74 km2, a primeira bem menor (11 km2) que a segunda (63 km2). Uma pequena
percentagem da bacia hidrográfica da Ribª de Carcavai, tal como é apresentada nas cartas geográficas, pertence, na verdade, à bacia hidrográfica da Ribª de S. Lourenço.
Ribeira da Fonte Santa
Embora esta ribeira derive o seu nome da localização, no seu terço inferior, da
famosa Fonte Santa, possui ainda um ramo importante mais a jusante que atravessa o
antigo sítio do Almargem, integrado hoje nos arrabaldes da extremidade nordeste da
cidade de Quarteira. Daí a outra designação de
Ribª do Almargem, que comummente lhe é atribuída, e sobretudo à lagoa litoral onde desagua,
conhecida por Foz do Almargem.
Quanto à localização da nascente, de acordo
com os critérios explicados no Anexo 1 e se nos
remetermos aos dados constantes na edição mais
recente (2006) da carta militar 1:25.000 (Folha
606), o troço superior mais extenso (culminando a
5,6 km da foz) e que alcança uma maior altitude
Fig. 2 - Aspecto das várzeas no sítio do
Almargem (Quarteira).
(58 m) é o que se origina no sítio da Cascalheira,
perto das Quatro Estradas. No terreno, porém, tal dificilmente se pode constatar, devido
ao fraco desnível existente e à considerável humanização da zona nas últimas décadas.
Como já foi referido, esta ribeira possui um caudal intermitente, em muitos locais
apenas perceptível em épocas de chuva forte e continuada, altura em que podem aqui
ocorrer grandes enxurradas e inundações, como as que ocorreram em finais de 2015. A
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única nascente capaz de alterar naturalmente as características de curso de água temporário foi, durante muitos anos, a Fonte Santa. Localizada perto da estrada AlmancilQuarteira, as suas águas hipossalinas e bicarbonatadas emergiam de uma nascente
com vários borbotões que alimentavam uma charca,
utilizada desde tempos antigos para banhos terapêuticos (reumatismo, doenças de pele) e lavagem
de roupa. Em finais do séc. XX foi aqui instalado um
tanque mas, pouco a pouco, a fonte foi perdendo
caudal devido à proliferação de construções e furos
de captação de água na zona circundante, encontrando-se hoje abandonada. Saliente-se, no entanto,
que as suas águas contribuíam para manter o nível
Fig. 5 - Fonte Santa na actualidade.
da ribeira e da lagoa do Almargem onde, através de
uma levada, forneciam a energia necessária ao funcionamento de duas azenhas situadas na sua margem esquerda. Actualmente, esta bacia hidrográfica abrange, entre
outros empreendimentos, um campo de golfe (Vila Sol) e um centro de desportos aquáticos (Aquashow), circunstância que poderia ser negociada e utilizada como compensação, possibilitando a manutenção de um caudal ecológico mínimo.
A Lagoa da Foz do Almargem é o que resta de um pequeno estuário, existente,
pelo menos, até ao período romano e que, pouco a pouco, foi sendo colmatado por
areias e aluviões fluviais. Uma vez cheia, o comprimento da lagoa atinge os 830 metros,
com uma largura máxima de 185 metros e uma profundidade que nunca ultrapassa os 5
metros. A porção terminal sul é constituída por
uma barreira arenosa relativamente elevada e
com uma largura de cerca de 50 metros. Apesar
de tudo, em situações de marés vivas ou tempestades marítimas, podem ocorrer galgamentos
oceânicos, rompendo a barreira arenosa e possibilitando a renovação parcial da massa de água
lagunar. Nalguns casos tem-se também procediFig. 6 - Barreira arenosa terminal da Lagoa da do à abertura artificial da barra, embora sem plaFoz do Almargem em época seca.
neamento prévio. Por este motivo e pela redução
significativa do caudal anual da ribeira, as águas da lagoa são salobras (salinidade entre
3 e 12 g/kg, respectivamente na época húmida e seca), com uma qualidade da água
geralmente aceitável, excepto no que respeita ao aumento significativo de coliformes
após as primeiras grandes chuvadas, devido aos efluentes descarregados e acumulados
ao longo da bacia hidrográfica.
Ribeira de Carcavai
O nome desta ribeira tem variado ao longo dos anos nos mapas topográficos, sendo inicialmente designada por Carcava e, mais recentemente, por Carcavai. Na zona de
Loulé, cidade atravessada por um dos ramos da ribeira, ela é conhecida por Cadouço ou
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Cadoiço. Ambos estes termos referem-se a canais, pegos ou covas abertos por águas
revoltas nas rochas do leito de uma ribeira.
A metade inferior da bacia hidrográfica, correspondendo essencialmente a terrenos
arenosos e cascalhentos do Litoral, é caracterizada por uma densa rede de linhas de
água. Na metade superior predominam os terrenos calcários do Barrocal onde a densidade de linhas de água é menor.

A

B
Fig. 8 - A. Panorâmica observada a partir do cume do Cerro de Alfeição.
B. Aspecto do Vale da Rosa imediatamente a poente de Loulé.

Pode-se considerar que a ribeira possui 2 ramos principais que confluem na zona
da Franqueada. O ramo mais a poente inclui as ribeiras de Vale da Rosa e de Alfeição,
enquanto para nascente se localiza a Ribª do Cadoiço, sendo este o ramo mais extenso.
Todas estas ribeiras se originam nas vertentes de uma cumeada de cerros do Barrocal
situada a norte de Loulé, 5 dos quais culminam acima dos 300 m: Alfeição (324 m), Cruz
da Assumada (337 m), Santa Luzia (328 m), Altura (360 m) e Cabeça Gorda (367 m).

A

B
Fig. 9 - A. Olho de Água do Paixanito completamente seco.
B. Vista da vertente ocidental do Cerro da Cabeça Gorda.

Popularmente, a origem da Ribª do Cadoiço é atribuída ao Olho de Água, exsurgência de carácter intermitente situada a nordeste de Loulé, na zona do Paixanito. Na
verdade, o volume do caudal da ribeira só aumenta muito significativamente quando esta
nascente rebenta, o que apenas sucede após um período de chuvas intensas. Mas,
seguindo os critérios que constam do Anexo 1, a Ribª do Cadoiço tem a sua verdadeira
origem no Cerro da Cabeça Gorda, concretamente no barranco mais a poente que nasce
a 340 m de altitude, de acordo com a edição mais recente (2006) da carta militar
1:25.000 (Folha 597). Assim, entre a sua origem no Cerro da Cabeça Gorda e a foz no
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Trafal, a Ribª de Carcavai percorre cerca de 19 km. A saída directa para o mar é geralmente impedida por uma barreira arenosa, sobretudo em épocas de seca.

A

B
Fig. 10 - A. Troço da Ribª de Carcavai na zona das Pereiras.
B. Foz da Ribª de Carcavai no Trafal, a poente de Vale de Lobo.

Para além do Olho de Água do Paixanito, diversas outras nascentes surgem dentro
desta bacia hidrográfica. Em primeiro lugar deve referir-se a existência de várias nascentes no interior do actual casco urbano de Loulé, o que permite a manutenção do caudal
da Ribª do Cadoiço, mesmo em anos de seca extrema como aconteceu em 2017. Uma
destas nascentes, situada sob a zona da Praça da República, alimenta a Fonte das
Bicas Velhas, a partir da qual se origina o chamado Talvegue d’el-Rei, o primeiro afluente da margem direita do Cadoiço a jusante da cidade. A nascente mais célebre, de águas

Fig. 11 - A. Bicas Velhas. B. Fonte do Cadoiço. C. Nascente da Cássima.

possivelmente provenientes da zona sudeste de Loulé, é a Fonte do Cadoiço, exsurgência natural situada junto à entrada sul da cidade e que deu o seu nome à ribeira que a
atravessa. Na zona nordeste, situa-se a bem conhecida Fonte da Cássima. Ao longo do
resto da bacia hidrográfica surgem outras nascentes e fontes como por exemplo a Nora
dos Velhos e o Poço Geraldo, no ramo da Ribª de Alfeição, a Fonte da Alface, no ramo
da Ribª de Vale da Rosa, a nascente da Goncinha, cujas águas alimentavam as azenhas
aí existentes, ou a Fonte Coberta, já no troço final da Ribª de Carcavai.
A Ribª do Cadoiço possui actualmente um percurso subterrâneo com cerca de um
quilómetro de extensão através da zona central de Loulé, infraestrutura construída no
último quartel do séc. XX. Subsistem ainda alguns vestígios do antigo percurso a céu
aberto, nomeadamente a ponte na Rua Eng. Duarte Pacheco sobre a actual Rua do
Ribeiro da Graça, designação outrora aqui atribuída à Ribª do Cadoiço.
Uma outra característica assinalável desta ribeira é a existência, sobretudo a sul da
cidade de Loulé, de algumas zonas com declive acentuado, que nalguns pontos chega a
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localmente por Catarata, situase cerca de um quilómetro mais a jusante, alcançando uma altura de 8 metros, o que faz
dela uma das maiores quedas de água do Algarve.

A

B

C

Fig. 13 - A. Cascata da Fonte do Cadoiço. B. Catarata.
C. Aspecto dos pegos da Ribª do Cadoiço na zona da Parrela.

Para além dos efluentes agrícolas e rurais descarregados ao longo de toda a bacia
hidrográfica, na cidade de Loulé subsistem ainda episódios de contaminação por efluentes domésticos. No entanto, a situação já nada tem a ver com a que existia há algumas
décadas atrás, altura em que a Ribª do Cadoiço era um autêntico esgoto a céu aberto.
Há ainda a sublinhar que duas importantes ETARs, apoiadas por diversas estações elevatórias, funcionam junto desta ribeira, para aí vertendo os seus efluentes. A ETAR de
Loulé situa-se na Ribª do Cadoiço, junto da confluência das linhas de água do Talvegue
d’el-Rei e da Goncinha. A ETAR de Vale de Lobo encontra-se no Trafal, a uma centena
de metros da foz da Ribª de Carcavai. Ambas as instalações apresentam um nível de tratamento muito razoável, acima do secundário, mas com episódios pontuais de contaminação das águas, sobretudo em épocas de excesso de precipitação ou de efluentes a
tratar. Outro potencial foco de contaminação tem a ver com a existência da antiga lixeira
de Loulé, encerrada em 1998 e regularmente monitorizada, localizada no antigo sítio das
Fossas, na margem esquerda do Talvegue d’el-Rei, bem como uma outra lixeira também
já encerrada, situada a sudeste das Quatro Estradas.
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Ribeira da Goncinha
Esta linha de água origina-se a leste de Loulé, nas encostas da Pedragosa, atravessando a zona oriental da cidade até à zona da Goncinha, em grande parte com um
percurso canalizado a céu aberto. De acordo com as cartas militares 1:25.000 desde
1951 (Folha 606) e a carta corográfica do IGC
(Folha 53-A), o percurso desta ribeira prosseguia até à Ribª do Cadoiço. Inclusivamente, as
cartas militares editadas em 1979 e 2006, atribuem o nome de Ribª do Cadoiço à Ribª da
Goncinha, o que não faz qualquer sentido.
Actualmente, as águas desta ribeira seguem
através do referido troço canalizado até ao topo
Fig. 14 - Mapa da zona da Goncinha, com
localização errada da Ribª do Cadoiço.
do Barranco de Sta. Catarina, afluente da Ribª
de S. Lourenço. Neste local existe mesmo uma pequena ponte de aspecto antigo, que
atravessa o referido barranco, dando a entender que este terá sempre sido o caminho
das águas. Na vertente norte da Goncinha, onde as cartas assinalam a presença da
ribeira, não se notam vestígios de tal percurso. O que aqui existe é uma levada, com origem numa nascente situada a meio da encosta e que alimentava cinco moinhos de água
ou azenhas. Ainda mais a norte, na encosta sul do Cabeço do Mestre, surgiu há anos
uma nascente, quando da construção da circular sudeste, tendo as suas águas sido
encanadas ao longo da via rápida até ao cimo da Quinta do Rosal.
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Fig. 15 - Pormenor da actual estrutura hidrográfica
na zona da Goncinha.
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Geologia
A área ocupada pelas bacias hidrográficas da Ribeira da Fonte Santa (ou do Almargem) e Ribeira de Carcavai, abrange terrenos de duas das unidades geomorfológicas do
Algarve, o Barrocal e o Litoral. A bacia da Ribeira de Carcavai é a mais extensa e desenvolve-se a partir do Barrocal, drenando, a norte, terrenos essencialmente calcários de
idade mesozóica (252 a 66 Ma), enquanto, a sul, desenvolve-se em terrenos do Litoral,
essencialmente nas formações de natureza arenítica de idade cenozóica (66 Ma até ao
presente). No que se refere às formações rochosas existentes na área em estudo, estas
apresentam idades desde o Jurássico Médio (174 a 164 Ma) até à actualidade
(Manuppella et al., 1992, 2007) estando a sua distribuição espacial e distribuição estratigráfica representadas, respectivamente, nas figuras 16 e 17.

Figura 16 - Mapa geológico simplificado da área da Ribeira da Fonte Santa e da Ribeira de Carcavai

Jurássico (201 a 145 Ma)
Apesar de apresentarem alguma influência na hidrogeomorfologia da área, as formações rochosas do Triássico (252 a 201 Ma) e do Jurássico Inferior (201 a 174 Ma)
não afloram, sendo que as rochas mais antigas encontradas pertencem ao Jurássico
Médio (174 a 164 Ma). Os terrenos do Jurássico Médio correspondem a pequenos afloramentos de calcários margosos e margas de cor amarelada que podem conter fósseis
14

Figura 17 - Coluna estratigráfica simplificada (sem escala) da área da Ribeira da Fonte Santa
e da Ribeira de Carcavai.

de amonites, belemnites, bivalves, braquiópodes, foraminíferos, entre outros. Estas
rochas formaram-se em ambiente marinho de águas quentes, em zonas de plataforma
com profundidade variável, há cerca de 166 a 164 Ma (Manuppella, 1988; Ramalho et
al., 2003; Terrinha et al., 2013).
As rochas do Jurássico Superior (164 a 145 Ma) são as que ocupam maior superfície e estão representadas essencialmente por calcários margosos e margas que, em
alguns níveis, apresentam abundantes fósseis (essencialmente de amonites, belemnites,
bivalves, corais e espongiários) e por dolomitos e calcários dolomíticos. Estas formações
rochosas formaram-se, há cerca de 164 a 152 Ma, em ambiente marinho de águas quentes, em zonas de plataforma com profundidade variável, quando naquela zona existiu um
golfo de águas pouco profundas. A transformação dos calcários, calcários margosos e
margas pré-existentes, através de um processo de enriquecimento em magnésio, deu
origem aos calcários dolomíticos e dolomitos (Manuppella, 1988; Ramalho et al., 2003;
Terrinha et al., 2013).
Cretácico (145 a 66 Ma)
O registo geológico do Cretácico consiste em calcários, dolomitos, margas, argilitos, arenitos e conglomerados, formados há 145 a 94 Ma. Estas formações rochosas
tiveram origem em ambientes que foram variando ao longo do tempo - em ciclos de
15

ambiente francamente marinho, para um ambiente marinho pouco profundo (litoral) e
mais tarde para um ambiente continental fluvial - associados a oscilações do nível do
mar e a movimentos verticais do continente. O clima da altura era quente e húmido
(Manuppella, 1988; Ramalho et al., 2003; Terrinha et al., 2013).
Na área considerada, o registo sedimentar correspondente, pelo menos, ao período
de tempo entre os 94 e os 15 Ma, está ausente, existindo assim uma importante lacuna
estratigráfica (Manuppella, 1992).
Neogénico (23 a 2,6 Ma)
O período Neogénico é subdividido nas épocas Miocénico (23 a 5,3 Ma) e Pliocénico (5,3 a 2,6 Ma) e no Algarve este período está representado por unidades estratigráficas cuja idade é, ainda, controversa.
Os sedimentos de idade miocénica que afloram na área em estudo são escassos e
a sua ocorrência está associada ao alinhamento da falha de Carcavai. Estes afloramentos correspondem a: biocalcarenitos (calcários areníticos com fósseis) de granulometria
muito grosseira, com seixos de quartzo rolado, depositados em ambiente marinho pouco
profundo, há cerca de 15 a 12 Ma (Miocénico Médio); e conglomerados, com clastos e
blocos de rochas de idade jurássica e cretácica, cuja origem poderá estar associada à
movimentação da falha de Carcavai, entre os 9 a 5,3 Ma (Miocénico Superior) (Pais et
al., 2000; Ressurreição et al., 2011; Terrinha et al., 2013).
Na área de estudo, provavelmente, não afloram sedimentos de idade pliocénica,
encontrando-se estes materiais rochosos apenas em profundidade (Moura & Boski,
1999; Terrinha et al., 2013).
Quaternário (2,6 Ma até à actualidade)
O período Quaternário pode ser subdividido nas épocas Plistocénico (2,6 Ma a
11.700 anos) e Holocénico (11.700 anos até à actualidade). Na área em estudo, o Plistocénico está representado por areias de granulometria média e com raros seixos, de cor
vermelha-alaranjada, provavelmente depositadas numa plataforma continental pouco
profunda. É possível encontrar, também, areias de granulometria grosseira com níveis
de seixos de quartzo, suportados por uma matriz argilosa de cor vermelha, depositadas
posteriormente num ambiente continental fluvial (Moura & Boski, 1999; Terrinha et al.,
2013). Os preenchimentos sedimentares quaternários da área podem representar contextos de formação distintos, tais como: o preenchimento das cavidades cársicas, desenvolvidas nas formações carbonatadas, por depósitos sedimentares residuais de natureza
argilosa de cor vermelha acastanhada (terra rossa); os tufos calcários desenvolvidos nas
linhas de água; os depósitos aluvionares associados a linhas de água; os depósitos de
sapal; e as areias de praia actuais (Manuppella, 1992; Terrinha et al., 2013).
Tectónica
Na área considerada podemos encontrar várias estruturas com origem tectónica,
como dobras, fracturas, falhas e estruturas diapíricas. Pela relevância ao nível da sua
expressão geomorfológica, destaca-se, por exemplo: a dobra anticlinal de Vale Judeu 16

Cerro da Goldra que se expressa através dos “Cerros” (relevos positivos); a falha de
Carcavai (direção NE-SO), onde se instalou a ribeira de Carcavai; a falha de Loulé
(direção E-O); e o diapiro salino de Loulé, cujo núcleo corresponde à zona aplanada da
Campina de Cima, onde é explorado sal-gema numa mina subterrânea. No caso das
falhas de Carcavai e de Loulé, realça-se a sua actividade tectónica recente (i.e. que
ocorreu nos últimos 3 Ma), com potencial de gerar sismos de magnitude elevada
(superior a 6 na escala de Richter) (Dias, 2001; Ressurreição et al., 2011).
Hidrogeologia e Geomorfologia
A área de estudo ocupa um território com diferentes comportamentos hidrogeológicos, o que está directamente relacionado com as litologias que caracterizam cada uma
das unidades geomorfológicas representadas (Figuras 16 e 18).

Figura 18 - Mapa hidrogeomorfológico simplificado da área das ribeiras de Carcavai e Fonte Santa.

O sector norte da bacia hidrográfica da Ribeira de Carcavai apresenta uma densidade de drenagem inferior à do sector sul devido ao predomínio de litologias que promovem o escoamento em profundidade proporcionado pela carsificação (processo de dissolução pela água percolante), que é suficiente para contrariar o efeito dos declives mais
elevados desta área, e geralmente associados a uma maior densidade de drenagem
(Feio, 1952; Guerreiro, 2015). O efeito da impermeabilidade das litologias do Cretácico,
Pliocénico e Plistocénico é também evidente na análise da densidade de drenagem, passando de uma densidade de drenagem inferior a 2 km/km 2 na zona norte, para valores
que chegam a ultrapassar os 5 km/km 2 na zona sul, perfazendo uma média, de 2,8 km/
km2 na Ribeira de Carcavai (Guerreiro, 2015) (Figura 19). A zona mais setentrional da
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Figura 19 - Mapa da densidade de drenagem da área das ribeiras de Carcavai e da Fonte Santa.

área em estudo abrange terrenos de calcários, calcários dolomíticos e dolomitos do
Jurássico Superior, os quais, por serem passíveis de sofrer carsificação, facilitaram a
evolução de uma importante geomorfologia cársica,
sobretudo evidenciada pelos campos de megalapiás
da Varejota (Figura 18), Barrocal da Tôr (Vale Telheiro) e Malhada Velha (Crispim, 1987; Tomé, 1996;
Guerreiro et al., 2016), situados já fora da área das
bacias hidrográficas aqui em análise. Nestas zonas,
para além das formas esculpidas e desenvolvidas
nas superfícies das rochas carbonatadas (lapiás), é
comum a existência de grutas do tipo algar (grutas de
Figura 20 - Relevos pedunculados no
desenvolvimento vertical), dolinas, bem como pela
campo de megalapiás de Varejota
presença de terra rossa (Almeida, 1987; Crispim,
1987; Tomé, 1996). Estes sítios têm especial relevância, não só pela dimensão estética,
mas também pela sua importância ao nível da recarga das reservas de água subterrânea
(sistemas aquíferos), pois constituem locais de elevada infiltração da água das chuvas
(Almeida, 1987; Crispim, 1987). Dadas as características dos aquíferos cársicos, em que
existem condutas em profundidade de caudal elevado, dá-se à “nascente” associada à
emergência das águas, o nome de exsurgência, ou seja, o exsurgir destas águas que
circulam em profundidade. Em suma, a paisagem desta área, o carso do Barrocal, é tendencialmente seca devido à infiltração rápida da água e respectiva circulação em profundidade, reconhecendo-se lapiás semi-enterrados em terra rossa.
A zona norte da área de estudo é essencialmente constituída por bacias aquíferas
locais localizadas em áreas elevadas que, por sua vez podem alimentar os aquíferos
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regionais e de águas profundas (Engelen & van Beers, 1986). Esta água volta a emergir
quando encontra barreiras (aquíferos suspensos) ou através de condutas artesianas
associados a falhas, fracturas e fissuras que conectam os aquíferos semi-confinados do
litoral com a superfície, como é o caso das exsurgências de Fonte Santa e do Trafal (de
Vries & Schwan, 2000; Manuppella et al., 2007).
Merecedoras de igual destaque são as exsurgências que, pelas suas características químicas, levam à precipitação do carbonato de cálcio no leito dos cursos de água
sobre todo o tipo de objectos. Este processo ocorre, por exemplo, após a exsurgência de
águas ao longo da Ribeira do Cadoiço em Loulé, bem como na Goncinha em que, devido à libertação de dióxido de carbono da água para a atmosfera, estas águas ficam
sobressaturadas em bicarbonato e cálcio (Guerreiro, 2015). As rochas resultantes da
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Figura 21 - A. Amostra de tufo calcário com aspecto laminado oriunda da zona da Catarata;
B. Cascata da Fonte do Cadoiço; C. Catarata no Pego do Centeio.

acumulação de carbonato de cálcio têm a designação de tufos calcários (Figura 21A),
que em pequena escala tomam a forma dos objectos onde ocorre a deposição, como
folhas, caules, frutos, ou objectos de origem antrópica, e podem estar na origem da formação de cascatas com vários metros de altura (Figuras 21B,C) nas áreas onde a acumulação de carbonatos é mais rápida, como acontece na Ribeira do Cadoiço a sul de
Loulé (Guerreiro, 2015).
A ligação das Ribeiras do Cadoiço e de Carcavai com o litoral é feita através de
vales pouco profundos que, após a confluência das duas ribeiras, atravessam a barreira
impermeável formada por materiais margosos na zona associada à linha de relevos
associados à dobra anticlinal de Vale Judeu - Cerro da Goldra. Ao longo do troço costeiro Quarteira-Vale do Lobo, os vales largos e planos das ribeiras em estudo são intercalados por arribas talhadas em materiais de idade plistocénica, de natureza arenítica, que
recuaram várias dezenas de metros nas últimas décadas devido à erosão costeira
(Correia et al., 1996; Pereira et al., 1998). No entanto, com a realização de realimentação artificial das praias daquele troço costeiro, essa situação tem vindo a ser mitigada
(Cruz de Oliveira et al., 2008).
A desembocadura de ambas as ribeiras é barrada por um cordão de areia que
assume a forma de um sistema dunar, e que no caso da Ribeira de Carcavai é degradado pela circulação de veículos motorizados e pelo pisoteio (Figura 22A), sobretudo
durante a época balnear. Nas primeiras centenas de metros a montante do seu estuário,
a planície aluvionar da Ribeira de Carcavai é inundada (Figura 22B) por águas de ener19

gia reduzida alimentadas pela subida do nível freático e pelo sistema de canais antrópicos existente na área e intercalados por diques. Com menor intervenção antrópica e,
provavelmente, por uma alimentação sedimentar mais débil e uma menor intervenção
antrópica, a lagoa litoral da Ribeira de Almargem apresenta um plano de água mais
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Figura 22 - A. Marcas de veículos motorizados e pisoteio sobre o cordão dunar adjacente
ao estuário da Ribeira de Carcavai; B. Planície aluvionar da Ribeira de Carcavai inundada.

extenso durante a estação húmida. Estas lagoas são herdeiras das rias formadas após a
transgressão associada à instalação de condições mais quentes desde o último máximo
glaciar (Teixeira, 2005). Após uma subida rápida do nível médio das águas do mar, que
estabilizou há cerca de 2000 anos atrás, permitiu que, desde aí, os cursos de água e
outras fontes de alimentação de sedimentos tenham vindo a colmatar vales e a formar
cordões arenosos que estão na origem de lagunas e lagoas encontradas ao longo do
litoral.
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Vegetação e habitats
Introdução
A originalidade da flora e da vegetação dos territórios abrangidos pelas bacias
hidrográficas das Ribeiras de Carcavai e Fonte Santa decorre, principalmente, da heterogeneidade de tipologias de habitats naturais e semi-naturais existentes. Os factores
essenciais que determinaram a diversidade florística e a variabilidade de comunidades
vegetais reconhecidas resultam sobretudo da sua posição geográfica, das características
pedológicas e condições bioclimáticas. Outro factor relevante na configuração do coberto
vegetal da área estudada é o efeito continuado das actividades antrópicas. A intensa e
secular intervenção dos processos de humanização sobre estas paisagens resultaram,
num passado recente, em transformações baseadas no conhecimento empírico tradicional e numa apurada sensibilidade dos processos naturais, que se traduziram em usos do
território integrados e equilibrados. Embora seja possível observar manchas de vegetação natural e semi-natural devidamente adaptada às condições do biótopo vigentes com elevado interesse científico e paisagístico - na actualidade, as degradações provocadas pelas práticas agro-florestais e, mais recentemente, pela expansão urbana, determinaram um decréscimo acentuado na biodiversidade e uma excessiva simplificação da
organização e sistematização espacial (principalmente nos territórios em posição de
interface da plataforma litoral-oceano, tomando-os em zonas de elevada sensibilidade
ecológica). Assim, a vegetação potencial dos territórios em estudo encontra-se profundamente alterada, restando apenas alguns fragmentos de resquícios boscosos e suas etapas de substituição (medronhais, machiais, giestais, tojais, tomilhais, estevais, espartais,
baraçais, silvados, entre outras), constituindo importantes etapas representativas do
coberto vegetal do sul de Portugal continental. Neste contexto, as manchas de vegetação natural remanescentes possuem um elevado valor ecológico e são extremamente
relevantes para a compreensão da estrutura e composição da paisagem vegetal. Deste
modo, ao conceber este capítulo, procurou-se aprofundar o conhecimento do coberto
vegetal destes territórios, na expectativa de estabelecer um modelo de base de referência e de suporte na prossecução de medidas de gestão susceptíveis de contribuir para a
manutenção e valorização da biodiversidade.
Enquadramento biogeográfico, bioclimático e edáfico
A área em estudo, situada nos territórios mais meridionais da parte central da
região administrativa do Algarve, engloba três unidades morfo-estruturais distintas: i) as
formações calcárias do Barrocal algarvio (restringidas à porção superior da bacia hidrográfica da Ribeira de Carcavai); ii) as formações areníticas e arenosas da plataforma da
Faixa Litoral; iii) os sedimentos arenosos não consolidados dos sistemas dunares litorais.
Em termos edáficos, no Barrocal, verifica-se a dominância de solos calcários margosos
com características de cambissolos cálcicos não vérticos, ricos em carbonatos e argilas,
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acompanhados por solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de calcários compactos
ou dolomias, normalmente associados a afloramentos rochosos de calcários (Kopp et al.,
1989; Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira, 2005). Na Faixa Litoral ocorre uma considerável
extensão de depósitos arenosos, onde dominam camadas areníticas plioquaternárias
(Silva, 1988) derivadas de sedimentos fluviais com faixas de cascalho isentos de calcário
e com teores de argila baixos a elevados, de textura grosseira a fina (Kopp et al., 1989).
Com a última regressão marinha, acumularam-se, por transporte eólico, depósitos mais
ou menos espessos de areias sobre as camadas areníticas que caracterizam a Faixa
Litoral. No troço terminal das bacias hidrográficas, desenvolvem-se estreitos cordões
dunares, associados à Praia de Loulé Velho e Praia do Trafal.
No contexto biogeográfico, seguindo a tipologia hierárquica das categorias propostas por Quinto-Canas et al. (2017) e Rivas-Martínez et al. (2017), as bacias hidrográficas
em estudo integram-se nos Distritos Barrocalense e Algarviense (ambos incluídos no
Sector Algárvico-Monchiquense, Subprovíncia Gaditano-Sadense, Província LusitanoAndaluza Litoral, Subregião Mediterrânea Ocidental, Região Mediterrânea). De acordo
com Costa et al. (1998), Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira (2005) e Quinto-Canas et al.
(2017), tratam-se de unidades ricas em endemismos e comunidades vegetais próprias
do Sudoeste da Península Ibérica, muitas com distribuição restrita ou com óptimo biogeográfico nos Distritos Barrocalense (o qual inclui, exclusivamente, os substratos de
natureza calcária do Barrocal algarvio) e Algarviense (que agrega os territórios de areias
e arenitos próprios do litoral sul algarvio, incluindo os sapais e cordões dunares).
Ao nível bioclimático, tendo por base os mapas bioclimáticos desenvolvidos por
Rivas-Martínez et al. (2017) por aplicação dos princípios metodológicos do modelo de
Classificação Bioclimática da Terra, desenvolvido por Rivas-Martínez (2005; 2007), a
totalidade da área possui um macrobioclima mediterrâneo,com bioclima pluviestacional
oceânico, semihiperoceânico, termomediterrânico seco a sub-húmido inferior.
Objectivos e aspectos metodológicos particulares
Com o objetivo de contribuir para a compreensão e predição da flora e vegetação
actual e potencial nas sub-unidades territoriais abrangidas pelas bacias hidrográficas das
Ribeiras de Carcavai e Fonte Santa, identificam-se as minorisséries e séries de vegetação climatófila e edafófila (edafoxerófila e edafo-higrófila) presentes no mosaico tesselar.
Segundo Rivas-Martínez (2007), a disposição das séries de vegetação ao longo de uma
sequência territorial desenvolve-se entre as cristas ou zonas mais escarpadas e rochosas que albergam uma série edafoxerófila, coincidente com biótopos particularmente
secos e mais xerofíticos que os envolventes, as encostas com uma série climatófila
associada (em solos maduros que recebem apenas água das chuvas) e o fundo dos
vales, com uma ou mais séries edafo-higrófilas sobre solos húmidos, em condições
especiais, sob a influência de fenómenos de hidromorfismo, de deposição e erosão
(Paiva-Ferreira & Pinto-Gomes, 2005). Para cada série de vegetação identificada, indicase a etapa madura e comunidades substituintes, procurando-se estabelecer a respectiva
ordem em função do afastamento ao clímax, face às condições da estação e complexi23

dade estrutural, tendo por base a metodologia sinfitossociológica ou fitossociologia dinâmica proposta por Géhu & Rivas-Martínez (1981) e Rivas-Martínez (1987; 2005; 2011),
com os contributos complementares de Lazare (2009) e Biondi (2011). Seguindo o
modelo explicativo de referência de Rivas-Martínez (2007), identificam-se ainda as permasséries de vegetação, as quais representam as comunidades vegetais vivazes permanentes que ocorrem em biótopos excepcionais ou ambientes ecológicos específicos com
condições biofísicas particulares, tais como sistemas dunares e afloramentos rochosos
de calcários dolomíticos. Para cada associação vegetal são identificadas as plantas
características e diferenciais, assim como os elementos florísticos raros ou com interesse para a conservação, tendo por base a informação dos trabalhos desenvolvidos por
Costa et al. (1996), Paiva-Ferreira & Pinto-Gomes (2002), Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira
(2005) e Quinto-Canas et al. (2012). Por último, a partir das comunidades vegetais reconhecidas são identificados os habitats naturais e semi-naturais, assim como as espécies
da flora incluídas nos anexos do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 29 de Fevereiro (o qual
transpôs para direito nacional a Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho de 21 de Maio Directiva Habitats).
Coberto vegetal
Bacia hidrográfica da Ribeira do Cadoiço - Troço superior (Barrocal algarvio)
O domínio climácico da porção superior da bacia hidrográfica da Ribeira do Cadoiço, territorialmente abrangida pelo Barrocal algarvio, pertence à subsérie climatófila dos
bosques de azinheira (Quercus rotundifolia), de distribuição algarviense, termomediterrânica seca a sub-húmida, calcícola e calco-dolomítica. O bosque climatófilo ou etapa
madura corresponde a um azinhal de Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae juniperetosum turbinatae, dominado por Quercus rotundifolia, normalmente acompanhada por
Juniperus turbinata (zimbro) e Paeonia broteri (rosa-albardeira) – táxones territoriais próprios da faciação algarviense, conotada por Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira (2005) com o
estatuto de subassociação juniperetosum turbinatae. O sub-bosque é rico em fanerófitos
escandentes, onde se destacam Aristolochia baetica (balsamina), Rubia peregrina
(agarra-saias), Clematis flammula, Smilax aspera var. altissima (salsaparrilha) e Lonicera
implexa (madressilva). A destruição do coberto arbóreo leva à ocorrência dos matagais
altos de Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, na sua correlação calcícola, dominados por
Asparagus albus (estrepes), Rhamnus oleoides (espinheiro-preto), Chamaerops humilis
(palmeira-anã), Quercus coccifera (carrasco), Rhamnus alaternus (aderno), Pistacia lentiscus (lentisco) e Ceratonia siliqua (alfarrobeira). Com a eliminação do coberto arbóreo e
arbustivo, os bosques e matagais altos de substituição cedem a sua posição aos tojais
de Siderito lusitanicae-Genistetum algarbiensis, dominados pelo endemismo calcícola do
sudoeste ibérico Genista hirsuta subsp. algarbiensis (tojo), pontualmente acompanhado
por Sideritis arborescens subsp. lusitanica, endemismo lusitano exclusivo das formações
calcárias do Sector Algárvico-Monchiquense, com óptimo ecológico no Barrocal algarvio.
Nas orlas e clareiras são frequentes os arrelvados vivazes de Galio concatenati24

Brachypodietum phoenicoidis dominados pelo hemicriptófito Brachypodium phoenicoides, e onde marca presença o hemicriptófito calcícola Galium concatenatum, cuja área
de distribuição se restringe, em Portugal continental, aos territórios do Barrocal algarvio
(estendendo-se até aos sistemas montanhosos calcários de Cádiz e Málaga, alcançando
o Noroeste de África). Como etapas de maior degradação, sobre solos decapitados,
ocorrem os tomilhais de Thymo lotocephali-Coridothymetum capitati co-dominados por
Thymbra capitata (tomilho-de-creta), Fumana thymifoliae e pelo endemismo do Distrito
Algarviense Thymus lotocephalus (tomilho-cabeçudo). Nos solos descarbonatados, os
tojais e tomilhais são substituídos pelos xarais de Phlomido purpureae-Cistetum albidi,
fisionomicamente marcados pela presença de espécies da família Cistaceae, onde se
destacam Cistus albidus (roselha-grande) e Cistus monspeliensis (sargaço), e por espécies termófilas da família Lamiaceae, como sejam Phlomis purpurea (marioila) e Lavandula luisieri (rosmaninho) (Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira, 2005). Com a degradação
acentuada da vegetação e das condições do solo, surgem os arrelvados terofíticos dominados por Asteriscus aquaticus (pampilho-aquático), Cleonia lusitanica, Velezia rigida,
entre outros, filiáveis na associação Velezio rigidae-Asteriscetum aquaticae. Apesar desta subsérie ocupar uma extensão considerável dos territórios em estudo, os azinhais calcícolas de Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae juniperetosum turbinatae, encontram-se de um modo geral degradados. Na actualidade, restam alguns resquícios boscosos, refugiados em locais de menor acessibilidade à intervenção antrópica, principalmente associados às encostas da elevação do Cabeço da Câmara e Cabeça Gorda, onde a
intervenção, tendo ocorrido, já permitiu a recuperação sucessional do bosque. De facto,
face à secular e intensa acção humana nestas superfícies, verifica-se a predominância
dos matagais altos e dos tomilhais/tojais termófilos próprios do Barrocal algarvio.
As cristas e afloramentos rochosos calcários dolomíticos do Cabeço da Câmara e
Cabeça Gorda, constituem biótopos edafoxerófilos com condições ecológicas adversas –
solos pouco evoluídos com pouca capacidade de retenção de água. Nestes locais,
desenvolve-se uma série edafoxerófila, de distribuição algarviense, termomediterrânica
seca a sub-húmida, calcícola, de Juniperus turbinata (zimbro). Segundo Pinto-Gomes et
al. (2008), é uma série representada pela associação Aristolochio baeticae-Juniperetum
turbinatae, exclusiva do Barrocal algarvio, que reveste os solos esqueléticos de calcários
dolomíticos, lapiás e escarpas com alguma influência oceânica. Tratam-se de zimbrais
nanofanerofíticos reliquiais co-dominados por Juniperus turbinata (zimbro), Pistacia lentiscus (lentisco), Rhamnus oleoides (espinheiro-preto), Olea europaea var. sylvestris
(zambujeiro), enriquecidos com elementos termófilos lianóides como Aristolochia baetica
(balsamina) ou nanofanerófitos como Prasium majus (madre-de-esmeralda). Como etapas regressivas destes zimbrais surgem os xarais neutro-basófilos de Phlomido purpureae-Cistetum albidi, caraterizados pela presença de Cistus albidus (roselha-grande),
Phlomis purpurea (marioila), Cistus monspeliensis (sargaço) e Lavandula luisieri
(rosmaninho). Como último estado de degradação surgem os arrelvados anuais de
Velezio rigidae-Asteriscetum aquaticae, dominados por elementos herbáceos terofíticos:
Asteriscus aquaticus (pampilho-aquático), Cleonia lusitanica e Velezia rigida. Tal como
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evidenciado por Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira (2005) e Quinto-Canas et al. (2012), as
condições edáficas associadas aos biótopos tipicamente ocupados pelos zimbrais - afloramentos rochosos de calcários dolomíticos – permitem assinalar a presença, na elevação do Cabeço da Câmara, de uma permassérie própria de fissuras rochosas com acumulação fina de solo - Narcisso calcicolae-gaditani - caracterizada pela presença do
endemismo lusitano Narcissus calcicola (narciso).
Na generalidade, a vegetação ripícola arbórea e arbustiva que tipicamente conforma as etapas climácicas das séries edafo-higrófilas e minorisséries ripícolas do leito e
margens dos cursos de água do troço superior da bacia hidrográfica da Ribeira de Carcavai, tem sido alterada e eliminada ao longo dos tempos pelas actividades antrópicas.
Tal facto, reflecte-se no predomínio das etapas regressivas e comunidades herbáceas
nitrófilas e sub-nitrófilas, evidenciando o significado degradativo destes biótopos. Por
outro lado, a proximidade do tecido urbano propicia a proliferação de flora de carácter
invasor, que concorre fortemente com a vegetação natural potencial, contribuindo significativamente para a perturbação ecológica das margens da Ribeira do Cadoiço e linhas
de água afluentes.
Todavia, de acordo com Pinto-Gomes et al. (2008), entre as séries de vegetação
edafo-higrófila tipicamente associadas aos cursos de água do Barrocal algarvio, os freixiais dominados por Fraxinus angustifolia (freixo-de-folhas-estreitas) ocupariam os substratos mais afastados do leito, em posições excepcionalmente inundadas durante as
cheias de maior magnitude, intimamente relacionadas com períodos de maiores precipitações. Trata-se de uma série edafo-higrófila ripícola, termomediterrânica e mesomediterrânica, seca a sub húmida, Mediterrânea Iberolusitana dos bosques de Fraxinus
angustifolia (Ranunculo ficariae-Fraxino angustifoliae), que se desenvolve sobre solos
profundos de textura franco-arenosa (com características pseudoglei), normalmente
ocorrentes na parte mais externa dos cursos de água. Neste sentido, os solos onde se
instalam estes freixiais são os mais propícios à agricultura, estando maioritariamente
ocupados por cultivos agrícolas, potenciando a inexistência, na área estudada, da etapa
madura constituída pelas formações boscosas caducifólias de Ranunculo ficariiformisFraxinetum angustifoliae. Na generalidade das áreas potencialmente ocupadas pelos
freixiais ainda é possível observar, com alguma frequência, o primeiro estádio de degradação destes bosques, correspondendo aos típicos silvados, em geral densos, dominados por Rubus ulmifolius (silvas) incluíveis na associação Lonicero hispanicae-Rubetum
ulmifolii. A eliminação desta orla espinhosa promove a presença dos prados/juncais da
classe Molinio Arrhenatheretea, cujas associações são co-dominadas por Mentha suaveolens (hortelã-comum), Juncus inflexus (junco-desmedulado), Holcus lanatus (ervamaior), Rumex crispus (labaça-crespa), Cyperus longus subsp. badius (junça-de-cheiro),
Scirpoides holoschoenus subsp. australis (juncos), entre outras. Segundo Pinto-Gomes
& Paiva-Ferreira (2005), podem ocorrer pontualmente os arrelvados vivazes de Narcisso
willkommii-Festucetum amplae dominados por Festuca ampla (erva-carneira), onde pontifica o raríssimo endemismo do Distrito Barrocalense Narcissus willkommii (não ocorrente na área estudada).
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A especificidade das condições hídricas da Ribeira do Cadoiço, resulta das particularidades geológicas e geomorfológicas associadas ao seu leito, as quais permitem a
escorrência superficial (por acréscimos de água freática), mesmo durante longos períodos de seca estival. Tal situação, beneficiaria a instalação da série edafo-higrófila ripícola, termomediterrânica, seca a sub-húmida, Algarviense, neutro-basófila dos salgueirais
de Salix salviifolia subsp. australis (borrazeira-branca) - Clematido flammulae-Salico australis - que se instala nas margens mais próximas do leito menor. Segundo Raposo et al.
(2017), a etapa madura corresponde a um bosquete microfanerofítico caducifólio pertencente à associação Clematido flammulae-Salicetum australis inéd., caracterizada pela
dominância de Salix salviifolia subsp. australis (borrazeira-branca), sendo acompanhada
pela liana termófila Clematis flammula. Estes salgueirais constituem a primeira banda
arborescente das margens dos cursos de água, sobre solos limosos que mantêm uma
certa humidade edáfica (substratos com características gleicas) durante a estiagem estival. Todavia, nas estações onde podem potencialmente ocorrer estes salgueirais, dominam as suas etapas de degradação: silvados e prados/juncais.
Os leitos e margens rochosas da Ribeira do Cadoiço, onde o efeito erosivo do regime torrencial promove o afloramento das camadas rochosas, constituem os biótopos típicos ao desenvolvimento da minorissérie ripícola, termomediterrânica a mesomediterrânica, seca a sub-húmida, Mediterrânea Ocidental, calcícola de Nerium oleander (loendro):
Rubo ulmifolii-Nerio oleandri. A etapa climácica é um loendral dominado por Nerium
oleander (Oenantho crocatae-Nerietum oleandri), que se instala em leitos pedregosos ou
rochosos dos cursos de água torrenciais sujeitos a uma forte estiagem. Apresenta como
etapas de substituição os arrelvados vivazes dominados por Festuca ampla (Narcisso
willkommii-Festucetum amplae) e uma comunidade dominada por Oenanthe crocata
(embude). Por outro lado, sobre solos arenosos, argilosos ou cascalhentos dos terraços
fluviais sujeitos a elevadas flutuações do nível freático (forte secura estival em oposição
a grandes inundações vernais), bem como violentas correntes de água, desenvolve-se a
minorissérie ripícola, termomediterrânica e mesomediterrânica, seca a sub-húmida,
Mediterrânea Ibérica Sul-Ocidental dos bosques de Polygono equisetiformis-Tamarici
africanae. A etapa climácica corresponde a um tamargal arborescente, dominado por
Tamarix africana, frequentemente acompanhado pela planta característica nominal Polygonum equisetiforme (língua-de-galinha). De acordo com Pinto-Gomes & Paiva-Ferreira
(2005), a alteração destes tamargais favorece a instalação de tabuais, dominados porTypha angustifolia (tabúa-estreita) e Typha domingensis (tábua-flor-cor-de-tabaco), pertencentes à associação Typho angustifoliae-Phragmitetum australis.
Bacia hidrográfica da Ribeira da Fonte Santa e troço intermédio da bacia hidrográfica da Ribeira de Carcavai
Os territórios abrangidos pela bacia hidrográfica da Ribeira da Fonte Santa e troço
intermédio da Ribeira do Cadoiço (a qual passa aqui a denominar-se por Ribeira de Carcavai), circunscrevem-se às formações areníticas e arenosas da plataforma da Faixa
Litoral, onde a vegetação natural potencial dos biótopos climatófilos pertence à série ter27

momediterrânica, seca a sub-húmida, Lusitana-Andaluza Litoral, psamófila de Quercus
suber (sobreiro). De acordo com Quinto-Canas (2012), a cabeça de série ou etapa
madura corresponde a um sobreiral de Aro neglecti-Quercetum suberis, dominado por
Quercus suber (sobreiro) e normalmente acompanhado por Olea europaea var. sylvestris
(zambujeiro). O sub-bosque é rico em lianas e elementos termófilos como Smilax aspera
var. altissima (salsaparrilha), Asparagus aphyllus (espargo-bravo-maior), Rubia peregrina
(agarra-saias), Hedera maderensis subsp. iberica, entre outros. Na orla e como primeira
etapa de substituição surge um medronhal de Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis, dominado por Arbutus unedo (medronheiro), Phillyrea angustifolia (aderno-de-folhasestreitas), Viburnum tinus (folhado), Erica arborea (urze-branca) e Erica scoparia (urzedas-vassouras). Com eliminação do coberto arbóreo e arbustivo, os medronhais cedem
posição ao giestal psamofílico de Cytisetum cabezudoi, dominado por Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi. Sobre coberturas arenosas mais ou menos espessas, estas comunidades são secundadas pelos baraçais de Armerio macrophyllae-Celticetum giganteae,
dominados por Celtica gigantea (baracejo), frequentemente acompanhado pelos endemismos do Distrito Algarviense Armeria macrophylla e Scilla odorata.
Com uma maior degradação das condições do solo e da vegetação, surgem os
tojais de Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis, co-dominados por Halimium
halimifolium (sargaça), Stauracanthus genistoides (tojo manso), Thymus albicans
(tomilho-alvadio), Ulex australis, e os sargaçais de Cistetum bourgaeani (libanotidis)
dominados por Cistus libanotis e onde estão presentes outras plantas psamófilas, destacando-se o endemismo Ulex argenteus subsp. subsericeus (aulaga), com distribuição
restrita ao Distrito Algarviense, alcançando os territórios ocidentais do Distrito Huelva
Litoral. Sobre substratos com horizonte de surraipa, sobretudo em litossolos paleopodzólicos ferruginosos hidromórficos, surge um tojal de Tuberario majoris-Stauracanthetum
boivinii, dominado por Stauracanthus boivinii (tojo-gatum) e onde pontifica o endemismo
Algarviense Tuberaria major (alcar-do-algarve). Como etapas de maior degradação surge um arrelvado vivaz dominado por Corynephorus canescens var. maritimus (Herniario
maritimae-Corynephoretum maritimi) e a comunidade terofítica de Tolpido barbataeTuberarietum bupleurifoliae, marcada pela presença de Tuberaria guttata, Tolpis barbata
(olho-de-mocho) e do endemismo dos território litorais e sub-litorais do sudoeste ibérico
Malcolmia triloba subsp. gracilima.
De acordo com Quinto-Canas (2012), a maior parte da área de ocorrência potencial
da etapa madura desta série de vegetação encontra-se, praticamente na sua totalidade,
coberta por pinhais de Pinus pinea, ou mesmo destruída face à forte pressão urbanoturística exercida sobre os territórios da faixa litoral sul algarvia. Todavia, nas estações
possuidoras de algum grau de preservação, ainda é possível observar manchas fragmentadas de comunidades vegetais regressivas da dinâmica serial (urzais/tojais, estevais, arrelvados vivazes e anuais). Embora estas últimas comunidades correspondam a
etapas avançadas da degradação dos bosques e respectivos matagais, apresentam frequentemente uma elevada diversidade florística, com presença de espécies raras ou
endémicas que devem ser alvo de medidas de preservação.
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Nas margens e leitos da ribeira dominam os canaviais nitrófilos de Arundo donax
(canas), filiáveis na associação de Arundini donacis-Convolvetum sepium, próprios de
ambientes degradados resultantes de atividades antrópicas intensas e continuadas
(agrícolas e pastoris) sobre os bosques edafo-higrófilos (Quinto-Canas, 2014).
Bacias hidrográficas das Ribeiras de Carcavai e Fonte Santa – Troço inferior (foz)
Os troços inferiores das bacias hidrográficas das Ribeiras do Carcavai e Fonte Santa são detentores de um património ecológico e paisagístico singular, congregando
ambientes naturalmente confinados - praias, sistemas dunares e lagunares costeiros ou
litorais. Ao nível lagunar, as depressões que antecedem os sistemas dunares da Praia
do Trafal e da Praia do Cavalo Preto (Lagoa do Almargem), constituem superfícies costeiras com água salobra ou pouco salgadas (com salinidade variável) separadas do
oceano por estreitos cordões dunares (Praia do Trafal) ou por frágeis bancos de areia
(Praia do Cavalo Preto). Tratam-se de lagunas costeiras ou litorais, com aberturas esporádicas ao oceano, onde os débitos da lâmina de água das Ribeiras de Carcavai e
Almargem não são suficientes para impedir a oclusão das areias que constituem a barra
(excluindo os períodos de precipitação excepcional que originam fortes correntes). Todavia, a abertura esporádica (natural ou artificial) permite a entrada de água salgada nestas
lagoas, alterando o teor salino da água (ainda dependente da precipitação e posterior
diminuição do volume de água por evaporação). Nesta perspectiva, é relevante para a
disposição das comunidades potencialmente existentes, a salinidade, a quantidade de
água disponível ao longo do ano, a quantidade de matéria orgânica e valores do pH.
Acresce que, a morfologia destes geossistemas lagunares foi profundamente alterada
por intensas e continuadas interferências antrópicas (drenagem e aterros) ligadas às
actividades agro-pecuárias e expansão urbano-turística.
Assim sendo, nestas lagunas costeiras a disposição e ocorrência das comunidades
vegetais é bastante diversa e pode alterar-se rapidamente, principalmente com o aumento ou diminuição da salinidade (por fecho ou abertura da barra ao oceano). Entre as
comunidades vegetais ocorrentes destaca-se a presença da minorissérie dos tamargais
arborescentes, dominados por Tamarix africana (Polygono equisetiformis-Tamaricetum
africanae), frequentemente acompanhada pela planta característica nominal Polygonum
equisetiforme (língua-de-galinha) e por outras plantas capazes de suportar um certo grau
de salinidade, tais como Juncus acutus e Juncus maritimus. Com a degradação destes
tamargais ocorrem os caniçais dominados por Phragmites australis (caniço), pertencentes à associação Typho angustifoliae-Phragmitetum australis. Ocorrem ainda os juncais
dominados por Bolboschoenus maritimus, Juncus maritimus, (Polygono equisetiformisJuncetum maritimi) e por Juncus acutus (Holoschoeno vulgaris-Juncetum acuti) e uma
comunidade dominada por plantas que colonizam superfícies hidromórficas com nível
freático próximo da superfície. Estes últimos, ocupam por isso solos húmidos mesooligotróficos com características pseudoglei, de textura argilo-limosa e relativamente
ricos em iões devido ao fenómeno de ascensão de sais promovido pelo aumento da temperatura no solo durante a época estival (Rivas-Martínez et al., 1990). Em consonância
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com o restringimento temporal de realização do presente estudo, não foi possível aprofundar detalhadamente, a informação científica relativa à composição florística e às
comunidades vegetais existentes nestes sistemas lagunares. Assim sendo, de modo a
contribuir para o conhecimento da flora e vegetação nestes locais, julga-se que devem
ser realizados estudos de investigação botânicos e geobotânicos aprofundados, com o
objectivo de contribuir para a valorização da biodiversidade, através do estabelecimento
de medidas necessárias à conservação ou restabelecimento de habitats naturais e das
populações da flora com elevado valor patrimonial, tendo em conta a compatibilização
entre as actividades humanas e a preservação destes valores. Tal estudo, poderá
enquadrar de forma consistente a integração destes sistemas lagunares costeiros na
rede de áreas protegidas de âmbito local.
De um modo geral, a disposição das permasséries de vegetação assentes sobre
dunas litorais depende, em termos ecológicos, da mobilidade do substrato arenoso
(coesão das partículas de areia), salinidade do ar e do solo (salsugem e encharcamento)
e evolução pedogenética (aumento da matéria orgânica) (ALFA, 2006). Os sistemas
dunares encontram-se territorialmente circunscritos à Praia do Trafal, na foz da Ribeira
de Carcavai. Trata-se de um estreito e fragmentado cordão dunar, situado entre a laguna
e a frente de mar, sendo possível reconhecer, segundo os critérios de dinâmica geomorfológica, um alinhamento de dunas móveis embrionárias, dunas móveis (vivas, instáveis
ou primárias) e dunas cinzentas (penestabilizadas).
Nas dunas móveis embrionárias desenvolve-se a comunidade halopsamófila de
Elytrigietum junceo-boreoatlanticae, que se instala nos sectores mais planos até à frente
de praia, invadidos pela ondulação - nas tempestades e marés vivas – e por isso sujeita
a uma forte movimentação de areias e encharcamentos (acção directa da água salgada)
(Costa et al., 1996; Paiva-Ferreira & Pinto-Gomes, 2002; Costa et al., 2005; e ALFA,
2006). É uma associação dominada por Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, e onde
estão presentes Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Calystegia soldanela,
Euphorbia paralias, entre outras. Nas dunas móveis ocorre uma comunidade dominada
por Ammophila arenaria subsp. arundinacea (Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae),
que coloniza dunas instáveis – onde as partículas arenosas não se encontram estabilizadas – e manifestam acentuadas mobilizações no sentido dos ventos dominantes. A localização desta permassérie está intimamente relacionada com o limite máximo hidrodinâmico (planta que não tolera encharcamentos, não suportando a acção directa da água
salgada) e com a influência da salsugem do ar. Entre as plantas características desta
comunidade, destaca-se a presença de Lotus creticus, Crucianella marítima e Otanthus
maritimus.
Nas dunas cinzentas, também denominadas por dunas penestabilizadas, assiste-se
a uma maior evolução pedogenética, maior acumulação de matéria orgânica, maior estabilidade das areias e velocidade do vento e uma menor influência da salsugem (quer no
ar quer no solo) (Paiva-Ferreira & Pinto-Gomes, 2002). Nestas posições abrigadas dos
ventos marítimos, verifica-se a presença fragmentada da associação Artemisio crithmifoliae-Armerietum arundinaceae, dominada por elementos arbustivos camefíticos psamófi30

los: Armeria pungens, Artemisia campestris subsp. maritima e Helichrysum italicum
subsp. picardi.
Habitats naturais e semi-naturais e espécies com valor patrimonial
Nos territórios estudados destaca-se a presença dos seguintes habitats naturais e
semi-naturais de interesse comunitário da Directiva 92/43/CEE (* habitats prioritários):
2110 – Dunas móveis embrionárias
2120 – Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria (“dunas brancas”)
*2130 – Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”)
*2150 - Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea)
2190 – Depressões húmidas intradunares
2230 - Dunas com prados da Malcolmietalia
2260 - Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia
*2270 – Dunas com florestas de Pinus pinea ou Pinus pinaster subsp. atlantica
2330 - Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis
4030 - Charnecas secas europeias
5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos
*6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário
Festuco-Brometalia (importantes habitats de orquídeas)
*6220 - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion
8210 - Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica
92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae)
9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
*9560 - Florestas endémicas de Juniperus spp.
Em relação às espécies vegetais com valor patrimonial ou de interesse para a conservação, destaca-se a presença de:
Bellevalia hackelii
Convolvulus pentapetaloides
Genista hirsuta subsp. algarbiensis
Juniperus turbinata
Sideritis arborescens subsp. lusitanica
*Thymus lotocephalus (espécie prioritária do Anexo II da Directiva 92/43/CEE)
Narcissus calcicola (Anexo II da Directiva 92/43/CEE)
Ranunculus macrophyllus
Klasea baetica subsp. lusitanica
Spiranthes spiralis
Stauracanthus boivinii
*Tuberaria major (espécie prioritária do Anexo II da Directiva 92/43/CEE)
Thymus albicans
Cistus libanotis
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Ulex argenteus subsp. subsericeus
Armeria macrophylla
Dianthus broteri subsp. hinoxianus
Malcolmia triloba subsp. gracilima (Anexo V da Directiva 92/43/CEE)
Narcissus bulbocodium (Anexo V da Directiva 92/43/CEE)
Mandragora autumnalis
Linaria algarviana (Anexo II da Directiva 92/43/CEE)
Frankenia boissieri
Ononis variegata
Plantago macrorhiza
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História e património
O espaço geográfico que é definido pelas bacias hidrográficas das ribeiras de Carcavai e da Fonte Santa situa-se na parte sul do concelho de Loulé, integrando as duas
sub-regiões algarvias do Barrocal e do Litoral. As duas principais povoações são, por
outro lado, as cidades de Loulé e Quarteira.
Nesta área encontramos vestígios marcantes da presença humana desde os tempos das civilizações mediterrânicas da antiguidade - Fenícios, Gregos e Cartagineses que, no primeiro milénio antes de Cristo, demandavam as costas da Península Ibérica
em busca das suas riquezas minerais e alimentares que aqui se produziam, trocando-as
por produtos orientais, quando neste sudoeste peninsular habitavam povos cultural e tecnicamente evoluídos que a História conhece por Cónios, Cinetes ou Turdetanos.
Dois séculos antes de Cristo surgiram os Romanos, vencedores dos Cartagineses
e que vieram fazer um outro tipo de colonização e ocupação da península até ao séc. VI
da nossa era. Na costa do concelho de Loulé identificam-se
algumas estruturas do período
B
romano – o local conhecido por
A
Loulé Velho e a grande villa
C
D
romana do Cerro da Vila, que
hoje integra o resort turístico de
E
F
Vilamoura, bem demonstrativa
da economia e do modo de
G
vida das elites dessa civilização. Por esta altura, o perfil do
litoral era um pouco diferente
do actual, com a presença de
Fig. 23 - Hipotética configuração do litoral entre
Vilamoura e Vale de Lobo no período romano.
pequenos estuários interiores e
A. Península da Rocha Baixinha; B. Cerro da Vila; C. Perímetro urbano
de uma extensão mais a oci- de Quarteira-Vilamoura; D. Fonte Santa; E. Península do Forte Novo;
F. Península de Loulé Velho; G. Vale de Lobo.
dente das ilhas-barreira que
hoje definem a Ria Formosa.
Depois do domínio romano e dum período transitório de ocupação por povos de origem germânica (Visigodos, Vândalos e outros), vindos por terra através dos Pirinéus,
chegaram à península, no início do séc. VIII, os Árabes, que atravessaram o estreito de
Gibraltar e rapidamente conquistaram quase todo o território peninsular, de Sul para Norte. Aqui na região mais sudoeste (que chamaram Al Garb), vieram a permanecer e a
dominar até ao séc. XIII, quando as tropas cristãs portuguesas e castelhanas reconquistaram o território, à excepção de Granada. Romanos e árabes são, de longe, as civilizações mais marcantes da antiga Península Ibérica, e aquelas que mais vestígios materiais, técnicos e culturais deixaram neste espaço.
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Tanto quanto se conhece hoje, Loulé teria sido uma povoação fundada no período
muçulmano da alta Idade Média, com o nome de al-Ulyã, de que derivaria o nome de
Loulé, e assim se desenvolveu enquanto centro urbano de média dimensão ao longo do
período em que os denominados “Mouros” por cá foram dominantes. Há também a versão lendária do nome da vila atribuída ao rei de Leão Fernando I, o Magno, (1037-1065),
que teria dito que a árvore que se via sobre as suas muralhas era um loureiro (“laurus
est”), de onde teria derivado o nome de Loulé. Mas essa é a lenda, com certeza menos
provável que a tese da origem muçulmana. Durante esta fase, Loulé não teria a importância de Silves, a grande cidade árabe do Al Garb, mas rivalizava na sua dimensão e
importância económica com Faro e Tavira, num segundo nível. Isso mesmo é comprovado pela atribuição simultânea das cartas de foral em 1266, pelo rei D. Afonso III, depois
da reconquista em 1249 e da resolução do contencioso com o rei de Castela (Fernando
III e Afonso X) sobre o respectivo domínio, que só terminou com o acordo de 1263, confirmado definitivamente pelo Tratado de Badajoz, de 1267.
Da época muçulmana podemos ver ainda hoje grande parte da muralha e torres
que defendiam a povoação medieval (classificadas como Monumento Nacional desde 28
de Junho de 1924), com cerca de 5 ha de área, além da torre sineira da igreja matriz,
que deveria ser a antiga almádena ou minarete da mesquita que se supõe ter existido no
mesmo local da igreja cristã.
É provável que a povoação tenha sofrido alguma quebra com o fim do domínio árabe, naturalmente com o estrangulamento das linhas comerciais entre o litoral algarvio, o
sul de Espanha e o norte de África. Durante muitos séculos o comércio inter-regional fora
um elemento de desenvolvimento económico que seria afectado com a conquista cristã e
a distância e dificuldades de comunicação com o Centro e Norte de Portugal. No entanto, a pouco e pouco, ao longo do período medieval cristão, Loulé foi-se estruturando
como um importante centro económico da região, essencialmente baseado na produção
agrícola (fruta, vinho, cereais, frutos secos, azeite) na criação de gado, no artesanato e
na pesca, cujos produtos serviam para o consumo interno, mas também para o abastecimento de outras povoações da região e até para a exportação, como é o caso dos figos
secos. Especialmente importante foi a época da revolução de 1383-85, em que Loulé
vincadamente assumiu o lado do Mestre de Avis, tal como muitas outras praças algarvias, contra os interesses de D. Beatriz e D. João I de Castela, o que não deixou de ser
um risco enfrentado, dada a desproporção, à partida, das forças em contenda. Os procuradores de Loulé marcaram posição em diversos actos públicos, conforme o atestam as
actas de vereação da época, aliás, as mais antigas actas municipais portuguesas conhecidas, e que, por isso mesmo, representam um dos maiores símbolos do património histórico de Loulé. Deste período chegam até nós a igreja matriz (dedicada a S. Clemente),
embora com várias intervenções em tempos mais recentes, e a ruína do Convento da
Graça, ambos em Loulé.
Na fase dos Descobrimentos, Loulé manteve uma importância grande, principalmente no período quatrocentista, como retaguarda de abastecimento de víveres para as
praças do Norte de África, para o acolhimento de doentes e feridos dessas guerras (para
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o que D. Afonso V terá criado em Loulé o primeiro hospital do Algarve – 1471), e marca
também um papel histórico na plantação de cana-de-açúcar, que vinda do Mediterrâneo,
aqui terá sido pela primeira vez plantada no séc. XV (Hortas d’el-Rei), experimentada no
morgado de Quarteira e depois cultivada em abundância na ilha da Madeira e no Brasil
(séc. XVI).
Ao longo da Idade Moderna o papel histórico de Loulé não terá sido tão notório,
mas manteve a sua importância económica regional, sede de um grande concelho e conciliando a vertente agrícola com a do comércio, que ao longo dos séculos se foi afirmando. Recebeu foral novo do rei D. Manuel I, em 1504, documento a partir do qual se pode
fazer o repositório económico local, com as taxas cobradas pelos diversos negócios.
Neste período, outras povoações do Algarve foram ganhando importância, especialmente as situadas no litoral, como Faro, Lagos e Tavira, depois também Portimão e Albufeira, enquanto Loulé e Silves, mais interiores, perderam protagonismo. É desta época a
igreja da Misericórdia (junto ao citado hospital fundado em 1471), os conventos do Espírito Santo e de Santo António dos Olivais, a capela de Nossa Senhora da Conceição,
bem como alguns solares espalhados por Loulé e arredores.
No séc. XIX diremos que a economia louletana foi aprofundando a actividade
comercial, criando um importante núcleo social burguês que foi dando conta da sua existência desde o período da implantação do liberalismo e guerra civil dos Liberais contra
Absolutistas (1828-34) e o período subsequente, em que a sua posição marcadamente
liberal sofreu os ataques das guerrilhas miguelistas do Remexido, acoitadas no interior
serrano do concelho, onde se destaca o massacre de 24 de Julho de 1833, com a morte
de dezenas de pessoas às mãos dos guerrilheiros. Em 1873 foi aberta a Av. Marçal
Pacheco, em direcção à estrada que liga à capital algarvia. Desses anos seria igualmente o palacete da Fonte da Pipa, propriedade da figura que deu o nome à citada avenida.
Do séc. XX destacar-se-ia em Loulé o dinamismo urbanístico, com a abertura da
Avenida José da Costa Mealha, da década de 1920, pontuada de edifícios marcantes,
alguns dos quais já desaparecidos, com relevo para o Cine-Teatro Louletano do final
dessa década. Depois, na segunda metade deste século, o crescimento do turismo trouxe nova dinâmica desenvolvimentista, não propriamente na sede do concelho, mas na
faixa litoral do mesmo (Quarteira, Vilamoura, Vale do Lobo, Quinta do Lago). Nos nossos
dias esta é, nitidamente, a zona mais próspera e progressiva do concelho, demonstrado
pela elevação de Almancil à categoria de vila (1987) e de Quarteira à categoria de cidade (1999). A sede de concelho, Loulé, manteve durante todos estes séculos a categoria
de vila, uma importante vila que a fazia ser considerada a “sexta cidade do Algarve” até
1988, data em que passou efectivamente a ser cidade.
Igreja matriz de Loulé
Monumento nacional desde 1924. Construída na segunda metade do séc. XIII e
séc. XIV, provavelmente a mandado do Arcebispo de Braga. É de admitir que no mesmo
local já existisse uma mesquita muçulmana. Passou em 1298 para o domínio da Ordem
de Santiago, por doação de D. Dinis, o que explica a espada que figura sobre o seu por36
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Fig. 24 - Património cultural das bacias hidrográficas de Almargem e Carcavai.
Património
arqueológico,
histórico e
cultural

1 - Poçanco. 2 - Ermida de Sta. Luzia. 3 - Ermida da Sª da Piedade. 4 - Ponte do Álamo.
5 - Palácio da Fonte da Pipa. 6 - Solar da Qta. do Rosal. 7 - Ponte da Goncinha.
8 - Ponte das Pereiras. 9 - Sítio romano do Lameiro. 10 - Forte Novo. 11 - Loulé Velho.
12 - Convento de Sto. António. 13 - Igreja de S. Francisco.
14 - Capela de Nª Sª da Conceição. 15 - Castelo e muralhas.
16 - Convento do Espírito Santo. 17 - Mercado Municipal. 18 - Igreja Matriz.
19 - Convento da Graça. 20 - Ponte do Ribº da Graça.

Moinhos de
vento

21 - Moinho do Picaroto. 22 - Moinho de Alfeição. 23 - Moinho do Maximiano.
24 - Moinho de Momprolé. 25 - Moinho da Cruz da Assumada. 26 - Moinho da Altura.
27 - Moinho de Sta. Luzia. 28 - Moinho da Canada. 29 - Moinho do Macaco.
30 - Moinho dos Barreiros. 31 - Moinhos da Campina. 32 - Moinho do Bogalho.
33 - Moinho do Cabeço do Mestre. 34 - Moinhos do Cerro do Mocho.

Azenhas e
moinhos de
água

35 - Moinhos do Rocheta. 36 - Moinho da Horta do Grade. 37 - Moinho do Papa Cabedais.
38 - Moinho da Torrinha. 39 - Moinhos e azenhas da Goncinha. 40 Moinho da Fonte Santa. 41 - Moinho do Almargem.

Fontes

42 - Nora dos Velhos. 43 - Poço Geraldo. 44 - Olho de Água. 45 - Fonte da Alface.
46 - Nascente da Goncinha. 47 - Fonte Santa. 48 - Fonte Coberta. 49 - Bicas Velhas.
50 - Fonte da Cássima. 51 - Fonte do Cadoiço.

tal. Em termos de arquitectura, podemos dizer que é dum gótico inicial, com acrescentos
de outros estilos (manuelino, renascença, barroco) que se foram incluindo ao longo dos
vários séculos da sua existência. A planta é de cruz latina, sem transepto e com três
naves, que são separadas por colunas cilíndricas, com capitéis diferentes, apresentando
motivos de decoração vegetalista. O pórtico é de traçado ogival, montados sobre colunas, composto de várias arquivoltas lisas ou adornadas. As janelas são geminadas e têm
rosácea. No interior, destaque para o altar-mor e o do Santíssimo (barroco), altar de Nª
Sª da Conceição (manuelino), altar de S. Brás (renascença). Azulejos, talha dourada e
pinturas setecentistas, atestam especialmente a época barroca.

A

B

C

Fig. 25- A. Igreja matriz; B. Torres da barbacã do castelo; C. Antiga Porta de Faro.

Castelo e muralhas de Loulé
Monumento nacional desde 1924. Outrora fortemente muralhada e importante praça do reino do Algarve, Loulé apresenta ainda hoje restos da sua estrutura defensiva. Na
zona mais ocidental da antiga povoação, encontram-se as muralhas e torres mais imponentes, a que os louletanos chamam o “castelo”. Formam um largo polígono irregular,
com um perímetro de cerca de 950 m e uma área de quase 5 ha, que definem o antigo
centro histórico, através das artérias Praça da República / Rua 1º de Dezembro /Rua
Duarte Pacheco (ou da Corredoura) / Rua Martim Moniz / Rua da Barbacã. A área do
castelo inclui a antiga alcaidaria e o museu municipal de arqueologia, bem como as tor38

res principais. Dentro do centro histórico, realce para o tecido urbano de ruas estreitas e
arcos transversais de influência árabe e medieval. O centro deste espaço é a igreja
matriz e o seu adro, onde se situa o Jardim dos Amuados.
Convento da Graça
Monumento nacional desde 1924. De origem medieval, provavelmente do séc. XIV,
o convento da Graça apresenta como atracção arquitectónica o portal gótico da antiga
igreja (considerado como “a mais bela ruína de Loulé”), ladeado por colunas lisas e tendo na sua parte superior, em baixo-relevo, um signo-saimão.

A

B

C

Fig. 26- A. Portal do Convento da Graça; B. Capela de Nª Sª da Conceição; C. Igreja de S. Francisco.

Capela de Nossa Senhora da Conceição
Pequena capela de características barrocas, com belos azulejos e talha dourada do
séc. XVIII que decoram praticamente todo o seu interior. O exterior é simples e ostenta
uma lápide alusiva à relação entre a Coroa Portuguesa e Nª Sª da Conceição, após
1640. Há alguns anos, foram descobertos, sob o seu piso, os alicerces de uma das portas da muralha medieval de Loulé.
Igreja de S. Francisco
Templo sede da paróquia de S. Sebastião, que se desanexou da paróquia de S.
Clemente, em Loulé, no final do século XIX. Edificada em inícios do séc. XVIII sobre uma
antiga ermida quinhentista dedicada a S. Sebastião, tem só uma nave, com um altar-mor
em talha dourada.
Convento do Espírito Santo
Iniciado no princípio do séc. XVIII por um grupo de freiras franciscanas com uma
simples casa para recolhimento de mulheres desprotegidas anexa à Ermida do Espírito
Santo. Os claustros neoclássicos terão sido construídos apenas em finais do séc. XVIII.
A igreja foi desactivada nos anos 70 e transformada em teatro, sendo hoje um armazém
camarário. Noutras divisões do convento acabou por se instalar o Tribunal de Loulé e
posteriormente um instituto universitário, bem como uma galeria de arte municipal.
Mercado Municipal
Construção do início do séc. XX (1908), ainda ao gosto do revivalismo oitocentista,
imitando a arquitectura árabe (por isso designada neo-árabe), devidamente enquadrada
na história da região algarvia. Tem planta rectangular, com a frente principal virada para
a Praça da República, nas imediações do edifício da Câmara Municipal. Os torreões e as
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suas coberturas, e os arcos em ferradura das suas portas inspiram-se nitidamente no
modelo muçulmano antigo e dão ao conjunto uma perspectiva exótica. Um dos actuais
ex-líbris de Loulé, apresenta o senão de ter sido construído sobre a linha de muralhas da
vila que, para esse fim, sofreu considerável destruição, numa época em que não se valorizava suficientemente o património cultural.

A

B
Fig. 27 - A. Claustros do Convento do Espírito Santo; B. Mercado Municipal.

Convento de Santo António dos Olivais
Desde 1984 classificado como imóvel de interesse público. Convento capucho inicialmente fundado em 1546 um pouco mais a poente
junto da Ribª de Vale da Rosa mas que, devido a
inundações e outros problemas estruturais, acabou
por ser reedificado no local actual em 1692. Esteve
até há poucas décadas inteiramente em ruínas, tendo
sido primeiro restaurada a parte da antiga igreja, que
agora funciona como espaço municipal dedicado às
artes. O seu claustro é a parte mais bela e representativa, numa harmónica construção maneirista de dois
Fig. 28 - Convento de Santo António.
pisos.
Ponte do Ribº da Graça
Vestígios de uma ponte construída provavelmente no séc. XIX sobre a Ribª do
Cadoiço, aqui designada por Ribº da Graça, dada a sua proximidade com o convento do
mesmo nome. Após a inclusão subterrânea deste troço da ribeira que atravessa a cidade
de Loulé, passou a funcionar como ponte rodoviária da Rua Duarte Pacheco sobre o
actual prolongamento da antiga Rua do Ribeiro da Graça.
Ponte do Álamo
Ponte situada junto da antiga via romana que ligava Faro (Ossonoba) ao Alentejo e
que aqui chegava subindo pelas margens da Ribª do Cadoiço, passando pelo sítio dos
Quartos e junto da vizinha Fazenda do Cotovio, onde foram encontrados vestígios de
uma villa romana. A tradição refere-se à ponte como sendo também romana, embora tal
não seja confirmado nas estruturas e na arquitectura actual que demonstram uma origem medieval, época em que começou a passar por aqui a estrada de Faro. Esta partia
de Loulé um pouco mais acima, na parte sul da muralha, atravessando a zona da Mouraria e, após a ponte, atravessava as quintas do Álamo e do Rosal, indo entroncar onde
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hoje passa a actual estrada, entre a Goncinha e Santa Catarina dos Quartos. Esta ponte
possuía três arcos, mas um deles já desapareceu, tendo sofrido diversas outras alterações e reconstruções ao longo dos tempos, a última das quais em 2011. Aqui nasce também uma levada que fazia mover vários moinhos de água a poente.
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Fig. 29 - A. Ponte do Ribº da Graça; B. Ponte do Álamo; C. Aspecto actual da antiga estrada de Faro.

Ermida de Santa Luzia
Construída entre o último quartel do século XVI e a primeira metade do século XVII,
adoptou o estilo arquitectónico chão. A ermida original compreendia apenas o espaço
ocupado pelo altar-mor, tendo sido aumentada em época incerta. Devido ao estado de
degradação em que se encontrava, foi alvo de uma intervenção e ampliação no início do
séc. XX. Outra intervenção que permitiu recuperar a fachada, as coberturas e o interior
do templo, foi concluída em 1997.
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Fig. 30 - A. Ermida de Santa Luzia; B. Aspecto actual do Santuário de Nª Sª da Piedade.

Ermida de Nª Sª da Piedade
A ermida original terá sido construída em 1553, tendo posteriormente sofrido diversas alterações, nomeadamente após o terramoto de 1755, altura em que a fachada, inicialmente virada a poente, foi localizada para nascente. Possui um retábulo de estilo
rococó, fabricado em 1764. A festa religiosa da Mãe Soberana, considerada a maior
romaria do país a sul de Fátima, com origem no séc. XVI, realiza-se no segundo domingo após a Páscoa, tendo como centro a imagem de Nª Sª da Piedade, escultura de
madeira de estilo maneirista produzida entre o final do séc. XVI e princípios do séc. XVII.
Em meados do séc. XX foi iniciada a construção de um santuário de grandes dimensões,
que só ficou concluído em 1995.
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Solar da Quinta do Rosal
Habitação rural de dois pisos, brasonada e com algum significado arquitectónico,
situada na propriedade agrícola antes pertencente à marquesa de Pomares, com origens
no centro do país (Arganil).
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B
Fig. 31 - A. Solar da Quinta do Rosal; B. Palácio da Fonte da Pipa.

Palácio da Fonte da Pipa
Notável construção particular da segunda metade do séc. XIX, mandada edificar
por Marçal Pacheco, político local e par do Reino, para habitação da sua família. De inspiração romântica, tinha aprimorados acabamentos em madeira, estuques e pinturas nos
seus tectos interiores. O exterior era igualmente bem ajardinado, especialmente na sua
traseira, a oeste. O estado de abandono a que tem estado votado permitiu, no início de
2017, que um grande incêndio destruísse a sua cobertura.
Ponte da Goncinha
Na parte superior da povoação da Goncinha, junto à estrada secundária que segue
para a Campina de Cima, encontra-se situada uma pequena ponte de aspecto antigo
mas que supostamente nunca foi estudada e datada. Passa por cima da linha de água
que converge para a Ribª de S. Lourenço e servia um velho caminho, hoje abandonado,
que outrora possibilitava o acesso à zona da Goldra.
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B
Fig. 32 - A. Ponte da Goncinha; B. Ponte das Pereiras (1983).

Ponte das Pereiras
Existe alguma tradição referente à eventual antiguidade desta ponte sobre a Ribª
de Carcavai, a qual foi recuperada e modernizada no início dos anos 80 para efeitos de
passagem de uma estrada local. Ainda são bem visíveis os quebra-mares angulares
construídos a montante.
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Forte Novo
Também conhecido por Forte da Armação, devido à existência na zona de uma
antiga armação de atum, terá sido construído no séc. XVI e remodelado várias vezes ao
longo dos anos, até que, no séc. XX, chegou a albergar um posto da Guarda Fiscal. Em
meados dos anos 70, a erosão costeira galopante levou ao abandono do forte e à sua
derrocada poucos anos mais tarde. Os únicos vestígios existentes já só podem ser avistados debaixo de água, a cerca de 80 metros da actual base da arriba. Na praia, um pouco mais a oeste, foram também encontrados restos de um povoado neolítico, possivelmente associado à exploração de sal.

A

B

Fig. 33 - A. Forte Novo (anos 70); B. Loulé Velho: um dos poucos vestígios actualmente visíveis (canalização).

Loulé Velho
Estação arqueológica localizada na arriba imediatamente a ocidente da praia do
Trafal, que incluía as ruínas de uma villa romana associada à presença de um lagar e
abundantes cetárias (tanques de salga de peixe e produção de garum), para além de
sepulturas e uma capela paleo-cristã. Tal como aconteceu com o Forte Novo, quase todo
este espólio desapareceu nas últimas décadas devido à erosão costeira. Um pouco a
norte do Trafal, na zona do Lameiro, foram também detectados alguns vestígios romanos, na sequência de um levantamento arqueológico executado há cerca de uma década. Trata-se de uma área sobranceira ao troço final do vale da Ribª de Carcavai, onde
outrora se localizava um pequeno estuário, e que certamente estaria associada à villa de
Loulé Velho.

A

B

Fig. 34 - A. Um dos moinhos de água da Goncinha; B. Ruínas do moinho de água da Fonte Santa.

Azenhas e moinhos de rodízio
Cinco azenhas e moinhos de rodízio funcionavam na zona da Goncinha (acima e
abaixo da actual estrada Loulé-Faro). Outros cinco localizavam-se imediatamente a sul
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de Loulé, dois movidos pelas águas do Talvegue d’el-Rei (moinhos do Rocheta) e os restantes alimentados por uma levada derivada da Ribª do Cadoiço na ponte do Álamo
(Torrinha, Papa Cabedais e Horta do Grade). Testemunho inequívoco da riqueza agrícola da zona, possibilitando a moagem dos cereais para a alimentação humana e animal.
Na área da Foz do Almargem, outros dois moinhos de água eram accionados pelas
águas de uma levada com origem na Ribª da Fonte Santa.

A

B

C

Fig. 35 - Moinhos de vento: A. Alfeição; B. Altura; C. Santa Luzia.

Moinhos de vento
Desde a cadeia de cerros calcários a norte de Loulé (Alfeição, Vale Telheiro, Cruz
de Assumada, Santa Luzia, Barreiros), até às terras mais a sul (arredores de Loulé e
Areeiro), podemos encontrar 16 moinhos de vento que complementavam os moinhos de
água na tarefa da moagem de cereais. Quase todos em ruínas, por vezes já só se observando vestígios da respectiva edificação, outros ainda em estado razoável mas inoperacionais há várias décadas.
Bicas Velhas
Uma das principais fontes de abastecimento público de Loulé, constando do primeiro brasão de armas da cidade. Esta antiguidade é demonstrada pela lápide original inserida na platibanda da fonte actual onde, por baixo das armas de Portugal, se refere que a
obra remonta a “mil quatro centos e quatro”, isto é,
1366 da era cristã. A primitiva fonte estava localizada
uma dúzia de metros mais acima, junto aos Banhos
Islâmicos e defronte do antigo Convento das Freiras
(Convento do Espírito Santo). A localização e a estrutura da fonte que hoje observamos são bem mais
recentes, datando de 1837 o início da sua construção.
Esta fonte, alimentada por uma mina de água situada
sob o convento e que abastecia também os Banhos,
tem fama de nunca secar, servindo outrora para regar
Fig. 36 - Bicas Velhas.
as extensas hortas que se situavam nas proximidades
(Hortas d‟el-Rei). Possui quatro bicas de metal, feitas a partir da fundição de um antigo
sino da igreja matriz. Na fachada pode ainda ver-se uma pedra com uma estranha figura
quimérica (porventura uma náiade), ao que se julga retirada das ruínas do Convento da
Graça. No séc. XX a fonte sofreu algumas alterações, pois o tanque tem hoje menos de
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metade do tamanho inicial, tendo também desaparecido o tanque das lavadeiras que se
situava ao fundo.
Fonte do Cadoiço
Local bucólico, em tempos passados um dos mais procurados pelos louletanos
para os seus momentos de lazer, sobretudo ao entardecer dos longos dias de Verão,
como ponto de encontro, de namoricos e festas da juventude. Aqui trabalhavam também
muitas lavadeiras cujos estendais de roupa a secar
se espalhavam pelas margens. Com boas águas e
situada numa furna escavada na rocha, na margem
esquerda da ribeira, é possível alcançá-la por umas
passadeiras de pedra, ainda hoje existentes. O crescimento descontrolado da vegetação, a poluição da
água, hoje bem menor do que há um par de décadas
atrás, altura em que este local era um autêntico
Fig. 37 - Fonte do Cadoiço.
esgoto a céu aberto, e os constrangimentos urbanos
circundantes, impedem que o Cadoiço possa, por enquanto, voltar a ser uma das principais atracções paisagísticas da cidade.
Fonte Santa
Localizada na antiga via romana que ligava Faro (Ossonoba) a Vilamoura (Salacia),
junto da passagem sobre a Ribª do Almargem
(Passis), a Fonte Santa terá sido “sacralizada” já
nessa época. Quase até aos nossos dias, este
manancial brotava livremente através das areias
pliocénicas, formando um pequeno charco onde as
pessoas aproveitavam das qualidades medicinais
das suas águas, sobretudo indicadas para reumatismos e doenças cutâneas. O actual tanque foi construído pela Junta de Freguesia em 1989, encontranFig. 38 - Fonte Santa.
do-se hoje completamente abandonado, em grande
parte devido ao esgotamento da própria fonte, fruto da caótica urbanização e exploração
dos aquíferos subterrâneos na zona envolvente.
Outras fontes
Como já foi antes referido, ao longo de toda a bacia hidrográfica da Ribª de Carcavai, podem encontrar-se diversas outras fontes de abastecimento de água, algumas
delas associadas a poços simples, com noras ou com rodas de pistão.
Poçanco
No Cerro da Cabeça Gorda, localiza-se esta pequena lagoa, cuja tradição explica a
sua presença neste local por se tratar de um hipotético poço entulhado de antiga mina.
Nas vizinhanças deste local, são referenciados diversos algueirões e cavernas, alguns
deles com eventual interesse arqueológico.
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Fig. 39 - A. Poço Geraldo; B. Fonte Coberta; C. Poçanco.

Caminhos murados
Encontram-se ainda hoje nestes campos muitos caminhos rodeados por muros
(aqui designados por valados), a maioria feitos de pedra local não aparelhada e solta,
alguns mais altos e ligados por argamassa, em zonas mais urbanas ou delimitando quintas que reflectiam o poder económico dos seus donos, como é o caso das quintas dos
Álamos e do Rosal. Frequentemente estes caminhos encontram-se totalmente abandonados ou repletos de vegetação, enquanto outros têm sido recuperados de forma nem
sempre correcta.

Fig. 40 - A. Caminho abandonado na zona de Santa Luzia; B. Caminho “recuperado” no Cadoiço.
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ANEXO 1
A localização da nascente de um curso de água, mesmo onde desde há muito tempo é reconhecida uma origem tradicional, constitui um problema nem sempre apropriadamente resolvido. Nas cabeceiras superiores surgem em geral vários barrancos que
podem candidatar-se ao estatuto de nascente, colocando-se então algumas dúvidas.
Será o barranco X por ser o mais extenso ? Será o barranco Y porque nele existe uma
fonte ? Ou será o barranco Z, porque nasce num ponto mais alto ? Uma regra simples,
capaz de resolver esta questão, é a seguinte: a nascente de uma ribeira é o ponto
com maior altitude e que está a maior distância da foz, valorizando-se ambos os
parâmetros da mesma forma, de acordo com as fórmulas apresentadas abaixo.
Por exemplo, no caso concreto da Ribª de Alfeição, uma das que, no contexto desta publicação, oferece mais dúvidas, foram considerados e avaliados os 4 troços superiores constantes na edição mais recente (2006) da carta militar 1:25.000 (Folha 597) e
identificados no quadro seguinte:

Extensão
desde o
ponto 1
(metros)

(a)

Altitude
máxima
alcançada
(metros)

(b)

E+A

Troço A

800

4,7

310

10

14,7

Troço B

1300

7,7

290

9,4 17,1

Troço C

1200

7,1

250

8,1 15,2

Troço D

1700

10

250

8,1 18,1

C
B
A
D

1

E

A

(a) troço mais extenso (TE) = 10
O metrosoo
restantes troços =
X 10
TE (metros)

O

(b) troço de maior altitude (AM) = 10
metrosoo
restantes troços = AM (metros) X 10

Assim sendo e apesar do troço A se originar a uma maior altitude, a origem da
ribeira deverá ser atribuída ao troço D graças à sua maior extensão.
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Fig. 42 - Foz da Ribª de Carcavai.
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