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“Em busca do Vale Encantado" é um percurso pedestre de 
pequena rota, com uma distância aproximada de 13 km.
O seu traçado permite visitar as localidades de Vaqueiros, 
Madeiras e Monchique. Sendo um circuito fechado, pode ser iniciado 
em qualquer ponto por onde passa e ser percorrido em ambos os 
sentidos. Contudo e a pensar em si, recomendamos o sentido 
Indicado no mapa.

Tenha um óptimo passeio!
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Inicie o PR junto à paragem de autocarro da aldeia, seguindo 
pela E.M 506, em direcção a Montinho da Revelada. À saída 
da aldeia, o PR segue por caminho de terra batida em 
direcção a Fonte da Parra / Madeiras. Efectuando uma 
pequena subida, o PR continua junto à Barragem de 
Regadio de Vaqueiros, até à Fonte da Parra. Uma vez na 
Fonte (Km 1), prossiga em frente, até alcançar a estrada de 
asfalto que estabelece a ligação entre Montinho da 
Revelada e Cachopo. Ao longo deste troço poderá conhecer 
algumas das espécies da fauna local, nomeadamente a 
perdiz, o coelho-bravo e a lebre.

Ao chegar à estrada de asfalto, tem à sua esquerda a povoação de Montinho da 
Revelada. Continue o seu passeio por esta estrada, em direcção a Monchique. 
Percorrendo algumas centenas de metros, a meio de uma curva, abandone a 
estrada e tome o caminho de terra batida à esquerda, que irá conduzi-lo à 
povoação de Madeiras. Para não se perder, preste atenção à sinalização do PR. 
Segue-se o troço mais belo e fantástico deste percurso. A descida ao "Vale 
Encantado" vai começar. Atenção, mantenha-se atento para não escorregar na 
descida e faça algumas paragens para melhor contemplar a magnífica 
paisagem.
Terminada a descida, dirija-se à povoação de Madeiras, uma pacata aldeia da 
freguesia de Vaqueiros, onde durante a noite, apenas o barulho da água a correr 
pela Ribeira de Odeleite se faz ouvir.
Na passagem pela povoação (Km 6) aproveite para descansar e beber um 
pouco de água, porque a subida que tem pela frente promete!
De volta ao PR, siga em direcção a Monchique pela estrada de asfalto.

Pouco depois de deixar a povoação de Madeiras, tem possibilidade de efectuar 
um troço opcional de 2 km, virando à esquerda no primeiro caminho de terra 
batida que encontrar. Este troço não está sinalizado. 
Seguindo o PR normalmente, ao longo da subida para Monchique despeça-se 
da encantadora vista panorâmica sobre o "Vale Encantado". Mais à frente, deixe 
a estrada asfaltada e siga para a esquerda pelo caminho de terra batida, também 
este a subir. Segue-se uma descida até junto do Barranco do Carriço e depois 
uma ligeira subida até à estrada de asfalto (Montinho da Revelada - Cachopo). 
Ao chegar aqui, prossiga por esta estrada, pela direita, até Monchique.

Atravesse a povoação (Km 9,5) e à saída desta, junto ao lavadouro público, siga 
em direcção a Vaqueiros, pelo caminho de terra batida. Subindo e descendo 
pequenos montes, cruzando pequenos riachos, rapidamente alcançará a aldeia 
de Vaqueiros.
Um pouco antes de Vaqueiros, se ainda não der sinais de cansaço, suba ao cerro 
sobre o qual está uma antena de telecomunicações e desfrute de uma vista 
única sobre a aldeia de Vaqueiros. 
A recta final deste PR coincide com o traçado do PR 7, também este com início 
em Vaqueiros. 
Entrando na aldeia, caminhe até ao ponto de partida, para aí terminar o PR com 
um total de aproximadamente 13 km percorridos. 
Esperamos que tenha gostado do percurso. 

Até Breve!
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