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RESUMO 

 

Com uma área da ordem dos 317 km2, o Sistema Aquífero Querença-Silves 
(SAQS), situado no Barrocal Algarvio, possui um armazenamento de cerca de 12,9 
biliões de m3 de água, tornando-o, assim, no mais importante sistema aquífero 
carbonatado desta região. A “invisibilidade” dos processos hidrogeológicos que 
ocorrem no interior deste importante sistema aquífero tornam-no, contudo, num “ilustre 
desconhecido” por parte do cidadão-comum. 

Com vista a contribuir para conceder uma visibilidade digna da importância 
deste sistema aquífero, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na perspectiva da 
evolução histórica do conhecimento do mesmo e seleccionaram-se diversos pontos de 
interesse que permitissem visualizar o funcionamento do SAQS. Posteriormente, esses 
dados foram integrados na construção de materiais pedagógicos: Guias de Campo e 
Folhetos. 

Os Guias de Campo permitem a exploração de um roteiro interpretativo dos 
pontos de interesse seleccionados que permitem a visualização dos principais processos 
que regem o funcionamento do SAQS, contribuindo, assim, para tornar esses processos 
mais “visíveis” ao cidadão-comum, tanto o menos informado como o mais sensibilizado 
para este tipo de questões. Estes Guias de Campo podem, do mesmo modo, ser 
utilizados em Saídas de Campo escolares no âmbito do Ensino Básico e Secundário. 

Os Folhetos contêm informações diversas sobre o SAQS e alguns pontos de 
interesse, estando vocacionados quer para Visitas de Estudo, quer para o cidadão que 
apenas esteja interessado em adquirir algumas informações. 

 

 

Palavras-chave: Águas Subterrâneas; Sistema Aquífero Querença-Silves; Nascentes; 
Hidrogeologia, Algarve. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 iii  

THE QUERENÇA-SILVES AQUIFER SYSTEM – A HIDROGEOLOGIC FIELD 
TRIP AS A PEDAGOGICAL RESOURCE FOR ENVIRONMENTAL 
EDUCATION 
 

ABSTRACT  

Situated in the Algarvian Barrocal and with an area of about 317 km2, the 
Querença-Silves Aquifer System (QSAS) has a water storage capacity of about 12,9 
billion m3, making it the most important carbonated aquifer system of this region. 
However, the “invisibility” of the hydrogeological processes that occur within this 
important aquifer system makes it virtually pass out of the common citizen’s 
knowledge. 

In an attempt to give to this aquifer system a visibility worthy of its regional 
importance, this work was based upon a bibliographic research about the historical 
evolution of the knowledge on the aquifer and a selection of several springs that would 
allow some insight on the workings of QSAS. Later on, these data were integrated in the 
production of pedagogical materials, such as Field Guides and Leaflets. 

The Field Guides allow the exploration of an interpretative itinerary that covers 
the selected springs and a couple of other locations, which act as vantage points, 
permitting a good insight on the major processes that rule the workings of the QSAS 
and, thus, contributing to make these processes more “visible” to the common citizen, 
both the less informed and the more aware of such questions. Likewise, the Field 
Guides can be used in school Field Trips, organized for the Basic and Secondary levels 
of instruction. 

The Leaflets contain information on the QSAS and some of the selected springs 
and can be used in Field Trips or simply as a source of information for the common 
citizen. 
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