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Percursos pedestres na Porqueira

De forma a destacar os recursos mais emblemáticos do concelho, a Câmara Municipal da

Porqueira concebeu um percurso pedestre para os ligar a todos. Com início e �m na própria

Câmara Municipal, o percurso é composto por um total de 12 km de di�culdade baixa/média.

O percurso permite-nos visitar diferentes recursos notáveis, passando por diferentes paisagens

e usos do solo: desde a igreja de Santa Maria de Porqueira, ou o miradouro de A Fervenza, até à

Torre da Forxa, para depois chegar à planície cultivadas e a �oresta. Por �m, encontra-se com a

pequena Lagoa de Míllaras e com o rio Lima nas planícies de Ponteliñares, uma área natural de

interesse dentro da Rede Natura.

De todos eles, a cachoeira destaca acima do resto. Chega-se a ela a partir do caminho que passa

pela Torre da Forxa, e que pode fazer parte de um percurso circular mais pequeno de apenas

4km.

A altitude máxima atinge 764 metros acima do nível do mar. Ponto onde teremos um

magní�co panorama da planície d’A Limia a norte e das serras sinuosas de Tourém e Pitões das

Júnias.

Localização

Partida e chegada à Câmara Municipal da Porqueira.

Coordenadas:

42.01888880495123, -7.847318651594299

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Percurso fácil mas para o qual deve estar

habituado a caminhar. Recomenda-se levar

água, calçados confortáveis e algum material

complementar para orientá-lo caso seja

necessário. Além disso, binóculos não devem

faltar para poder ver diferentes espécies de

pássaros. Também é necessário avaliar a época

apropriada do ano. Na primavera e no início do

outono é quando se observam mais contrastes,

acompanhados de condições climáticas mais

amenas.

Na Câmara Municipal da Porqueira pode

solicitar informações sobre sinalização e layout.

Telefone: 0034 988 466 102
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