Bombeiros
Coja
t. 235 721 122
Arganil
t. 235 202 122
INATEL Piodão
6285-018 Piodão
t. 235 730 100/101
SOS emergência: 112
Incêndios florestais: 117

em família ou entre amigos
Apesar de estes percursos não envolverem qualquer perigo, os
ciclistas que os percorram devem fazê-lo de forma consciente e
de acordo com as suas limitações pessoais, não assumindo a
INATEL qualquer responsabilidade legal ou civil.
– Circule apenas em trilhos abertos.
– Não deixe vestígios da sua passagem.
– Tenha controlo sobre a sua bicicleta.
– Ceda sempre a prioridade.
– Nunca assuste os animais.
– Planeie antecipadamente o seu passeio.
– Tenha atenção à possibilidade de cruzamento com veículos
motorizados nos caminhos públicos sinalizados.
– Respeite a sinalização específica de condicionamento de
utilização dos trilhos por razões ambientais ou de manutenção.
Regras de Conduta nos Trilhos

Piódão
por trilhos de norte a sul de Portugal

COM A FUNDAÇÃO INATEL

PERCURSOS DE BTT
Os percursos são classificados em 4 níveis de dificuldade que correspondem em resumo a:

Fácil (rolante, piso rijo ou asfaltado e largura >1,5m; declives inferiores
a 10% com média inferior a 5%, sem obstáculos)
Acessível (poucos obstáculos altura <02,m; poucas passagens técnicas,
declives inferiores a 15% com média inferior a 10%, piso firme ou estável
e largura >1m)

Difícil (com diversos obstáculos altura <0,5 m e passagens técnicas,
declives máximos >15% com media inferior a 15%, piso muito variável)
Muito Difícil (bastante técnico, só para praticantes com bastante
experiência, declives máximos >20%, obstáculos não evitáveis altura
>0,5 m; piso imprevisível).

Descrição do Percurso:
Percurso com cerca de 42 km com possibilidade de reduzir para
cerca de 25 km, saindo pelo percurso Vermelho. O percurso
desenvolve-se numa primeira parte nas encostas sudeste do
Piodão com passagem pela Capela da Sra. das Necessidades,
seguindo depois para o alto do S. Pedro do Açor. Na parte final
e depois de descer para Chãs de Égua o percurso chega
ao Piodão por um espectacular “single track” (vereda).

Descrição do Percurso:
Este percurso tem cerca de 15 km, começa e termina na Unidade
Hoteleira INATEL Piódão e desenvolve-se nas encostas sudeste
do Piodão. O percurso segue quase sempre a meia encosta
com vistas espectaculares sobre o Piodão e passa por baixo
da Capela da Nossa senhora das Necessidades. Destina-se
a poder ser feito por pessoas com alguma preparação.

Percurso PRETO

Percurso VERMELHO

Dados técnicos:
Distância: 15,6 km
Acumulado de subidas: 981 metros
Altitude máxima: 1071 metros
Altitude mínima: 763 metros
Nível de dificuldade: vermelho/difícil
Duração estimada: 2h a 2h30m
Pontos de interesse: Vistas sobre o Piodão.

Dados técnicos:
Distância: 42,35 km
Acumulado de subidas: 2269 metros
Altitude máxima: 1328 metros
Altitude mínima: 603 metros
Nível de dificuldade: preto/muito difícil
Duração estimada: 4h30m a 6h
Pontos de interesse: Vistas sobre o Piodão, passagem nos dois
pontos mais altos da zona (Sra. Das Necessidades e S. Pedro
do Açor), Chãs de Égua, Piodão.

Piódão
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1. Sra. das Necessidades
2. Chãs de Égua
3. Piodão
4. S. Pedro do Açor

4

600 m

900 m

1200 m

1500 m

1800 m

700 m

800 m

900 m

100 m

1100 m

0 km

0 km

2

5 km

10 km

10 km

15 km

20 km

25 km

Perfil PRETO

5 km

30 km

Perfil VERMELHO

35 km

40 km

15 km

