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Para os amantes da natureza e apreciadores das paisa-
gens culturais do barrocal algarvio, o percurso da Rocha da 
Pena oferece um passeio inesquecível. Esta é a conclusão 
a que chegámos depois de realizarmos o percurso na sua 
totalidade. Contudo este nosso passeio começou mal. Ao 
chegarmos ao início do trilho, que se situa no sítio da Rocha 
da Pena, estacionámos a viatura junto à Fonte dos Amoa-
dos [sic]. Nesse preciso momento, ao avistar um café com 
esplanada e um grande anúncio da Olá, o Diogo lembrou-
se que estava com sede e que naquele dia lhe tínhamos 
prometido comprar um gelado. Só então verificámos que 
apenas dispúnhamos de alguns cartões, ou seja, de dinheiro 
de plástico, o que, naquele local, não nos servia de muito. 
Para cúmulo, achámos que todos tínhamos sede e que a 
culpa do esquecimento era do outro. Desta forma, iniciámos 
o percurso amuados, o que, de certa forma condizia com o 
nome da fonte. 

À nossa frente apresentava-se um caminho serpenteado 
e os penhascos escarpados na vertical, com cinquenta me-
tros de altura, tinham o aspecto de uma muralha inacessível.  
Surpreendentemente o trilho não era tão exigente como 
parecia inicialmente e a beleza da paisagem tornava-se de 
tal forma envolvente que, progressivamente, fomos esque-
cendo a sede e ganhando boa disposição. A flora tornava-se 

cada vez mais variada e condizia com o que tínhamos lido 
antes, ou seja, que existem nesta zona algumas centenas 
de espécies de plantas, algumas de rara beleza, como as 
orquídeas selvagens. 

A fauna é igualmente diversificada e destaca-se a pre-
sença de aves de rapina, nomeadamente, a águia de Bonelli 
e a águia de asa redonda. Com alguma sorte é possível 
avistar algumas destas aves em voo planado à procura das 
suas presas habituais e ainda pequenos mamíferos como a 
gineta, o saca-rabos, os coelhos e os ouriços. Ao longo do 
nosso percurso tivemos a companhia de alguns coelhos e 
detectámos vestígios de javalis. 

Sem darmos por isso tínhamos atingido o planalto e 
seguimos pela direita em direcção a uma escarpa para 
desfrutar da paisagem deslumbrante. Algumas centenas 
de metros mais abaixo, estendia-se um vale verdejante e à 
nossa frente o barrocal algarvio a perder de vista até ao mar. 
Aqui e ali, no meio do verde, destacava-se, ao longe, alguma 
aldeia branca. Este é, sem dúvida, um dos cenários paisagís-
ticos mais deslumbrantes de todo o Algarve. 

Dali seguimos o trilho do planalto em direcção a norte 
onde, algumas centenas de metros mais adiante, se abria 
uma nova escarpa e se avistava o lado norte com a paisa-
gem típica da serra. Regressámos pelo mesmo caminho e 



continuámos em direcção a oeste pelo trilho ao longo do 
planalto de 2 km a uma altitude de cerca de 450 metros. 
 A próxima surpresa surgiu na forma de dois amuralhados de 
pedra, que a literatura por nós consultada diz terem sido edi-
ficados na Idade do Ferro e que terão sido utilizados como 
estratégia de defesa. Assim sendo, à incrível beleza natural e 
paisagística do local juntam-se estes vestígios culturais, úni-
cos na região do Algarve. Logo mais adiante, pode ver-se a 
entrada da gruta que é conhecida como o Algar dos Mouros, 
pois pensa-se que terá sido aí que estes se terão refugiado 
aquando da reconquista de Salir por D. Paio Peres Correia.

No regresso, que se faz pela parte oeste da Rocha da 
Penha, passámos por uma bonita aldeia, chamada Penina 
e situada num vale, onde nos aguardava a surpresa mais 
agradável de todo o percurso: a fonte pública, com uma 
água fresca, pura, saborosa e reconfortante. Possivelmente 
água canalizada da rede, mas não importa. Depois de uma 
caminhada de três horas, iniciada com sede, pareceu-nos 
deveras excelente.

À saída da aldeia encontrámos uma nora antiga, vestígio 
de um passado que, tal como o presente, foi marcado por 
uma agricultura de subsistência, onde coexiste o pequeno 
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regadio com o sequeiro numa difícil mas harmoniosa ligação 
entre o Homem e a Natureza. Assim foi, assim é, oxalá assim 
continue a ser no futuro.

E assim regressámos ao ponto de partida, à outra fonte, 
com uma disposição bem diferente daquela com que 
tínhamos iniciado o percurso. E, sobretudo, com a agradável 
sensação de termos partilhado momentos singulares que só 
a magia de um local muito especial pode proporcionar. Esse 
local é único e chama-se Rocha da Pena.

Notas finais: Crianças com mais de seis anos poderão 
fazer este percurso, desde que acompanhadas. Por exemplo 
o Diogo tem sete anos e não teve qualquer dificuldade, para 
além da sede. Para este trilho de cerca de 5 km aconselha-
se calçado adequado, binóculos e máquina fotográfica. E, 
claro, alguns trocos para um gelado ou, pelo menos, uma 
garrafa de água.  
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