
ENTIDADES PROMOTORAS

descrição ficha técnica
tipo de percurso
circular
coordenadas de início  e fim de percurso
N 39º 33' 11.279'' W 8º 4' 24.600'‘
direção aconselhada
sentido contrário aos  ponteiros do relógio
distância
11,00 km [percurso longo] |  existem variantes
duração aproximada
3:00h [percurso longo] 
altitude
entre 157 e 343 m  
dificuldade
algo difícil
época aconselhada
todo o ano | alerta-se para o calor no verão

centro cultural e recreativo de queixoperra

conduta

não saia do percurso marcado e sinalizado
preste atenção às marcações
evite fazer ruídos e barulhos
respeite a propriedade privada
feche portões e cancelas
não danifique as culturas
não abandone o lixo
cuidado com o gado
não incomode os animais 
deixe a natureza intacta
não empilhe ou faça construções  com pedras
não recolha plantas, animais ou rochas

emergência

em caso de emergência, deve dirigir-se para junto
da baliza de socorro mais próxima e ligar 112,
indicando o número da mesma

PARTICIPAÇÃO ATIVA

O seu acentuado pendor rural, o património 
existente ao longo de todo o percurso e a 
biodiversidade que ostenta em toda a sua extensão 
fazem da Rota da Queixoperra uma caminhada 
particularmente agradável. Além das diversas fontes 
e nascentes, ribeiras e paisagens com vistas 
desafogadas, as azenhas do Poço das Talhas 
justificam, por si só, este passeio.
Enquadrada na União Freguesias de Mação, 
Aboboreira e Penhascoso, há redes móveis 
disponíveis em toda a rota, além de um plano de 
emergência e resgate, com a marcação de balizas de 
socorro (SOS) devidamente identificadas, garantindo 
assim a segurança do pedestrianista.
Por entre vales e serras podemos encontrar alguns 
exemplares de uma pequena árvore já rara no 
concelho, a cornalheira, e também observar 
sobreiros e medronheiros, entre outras espécies 
nativas, enquanto que nas margens das ribeiras 
crescem arbustos como gilbardeiras e heras. Por 
outro lado, nas zonas de pinhal, encontramos o tojo, 
a carqueja ou murta. Águias como a calçada ou a 
águia-de-asa-redonda, ou ainda papa-figos que por 
aqui nidificam nas estações quentes, são avistados 
com frequência nesta zona pelos caminhantes. Na 
verdade, muitas são as espécies de animais, 
incluindo insetos, que habitam esta região. 
Realçamos, por exemplo, a borboleta do 
medronheiro ou a borboleta-maravilha, entre muitas 
outras espécies.
Ao nível do património construído, destaca-se a 
Travessa do Encalhão, a fazer lembrar as ruelas das 
famosas aldeias de xisto, a zona do Poço das Talhas, 
as antigas azenhas zelosamente recuperadas e onde 
hoje é de nosso possível assistir à moagem de 
cereais, a pequena barragem do Cabril, a antiga 
Fonte de Mergulho e a Fonte do Ribeiro, entre 
outros.
Além do extenso património existente na Rota da 
Queixoperra, é possível observar diferentes 
tipologias de paisagens e diversos ecossistemas 
típicos desta zona geográfica. Por fim, salientamos 
ainda a existência de uma geologia diversa, com 
especial destaque para as Marmitas das Azenhas 
(geossítio) e para as pistas de fósseis na Serra do 
Carvalhal.

rota da 
queixoperraPR5-MAC



GEOSSÍTIO | DISCORDÂNCIA ANGULAR NO 

BORDO SUL DA SERRA DO CARVALHAL

REPRESA DO CABRIL

GEOSSÍTIO | GRANITO DE BELVER / 

ARENIZAÇÃO DO GRANITO DE BELVER

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA

PONTE ANTIGA

GEOSSÍTIO | TERMOMETAMORFISMO EM 

METASSEDIMENTOS DO VALE CORTIÇO

FONTE DE MERGULHO

MIRADOURO NATURAL 360º 

DA SERRA DO CORVO

GEOSSÍTIO |  POÇO DAS TALHAS 

MARMITAS DAS AZENHAS

CONTACTOS ÚTEIS

MUNICÍPIO DE MAÇÃO

241 577 200

UNIÃO FREGUESIAS MAÇÃO, 

PENHASCOSO E ABOBOREIRA

241 572 819

MUSEU ARTE PRÉ-HISTÓRICA 

SAGRADO VALE TEJO

241 571 477

GABINETE FLORESTAL | 

PROTEÇÃO CIVIL     

241 572 250

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE

MAÇÃO

241 519 000

GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE MAÇÃO

241 572 222

EMERGÊNCIA | SOS

112

GEOSSÍTIO | LACÓLITO 

GRANÍTICO DE MAÇÃO



1 Km

CENTRO RECREATIVO E 

CULTURAL DE QUEIXOPERRA
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marcas de indicação nos percursos

caminho certo      caminho errado      mudança de direção



MEIOS TERRESTRES

MEIOS AÉREOS

SOCORRO MEIOS 4X4

SOCORRO A PÉ

BALIZAS DE SOCORRO

PONTOS DE INTERESSE

LEGENDA

PONTOS DE ÁGUA POTÁVEL

LIMITAÇÃO | INEXISTÊNCIA 

DE REDE MÓVEL

INÍCIO | FIM DO PERCURSO

FORMA DE SOCORRO

LOCAL DE BANHO




