CLASSIFICAÇÃO
DO TRILHO
Dificuldade:

1

Tipo:
Circular
Distância:
6,4 km
Duração:
2h30
Ascensão total:
330 m
Localidade mais próxima:
Piódão
Locais abastecimento:
Não
WC públicos:
Não
Outras características:
Escorregadio em tempo
de chuva
Paisagem muito bonita
Aconselhado uso de botas
– piso difícil, irregular
Igreja Matriz
de Piódão
N40º 13´ 45.6”
W7º 49´ 29.2”

Mapas IGeoE:
Folha nº 233
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À RIBEIRA DE CHÃS DE EGUA
Este trilho circular inicia-se no Largo da Aldeia Histórica do Piódão, junto à Igreja Matriz. É um passeio bastante
acessível e muito bonito pela Encosta da Eirinha, na Serra do Açor, quase sempre por antigos caminhos rurais.
Começa-se por percorrer as ruas estreitas do Piódão, dominadas pelo xisto, para pouco depois se seguir, sem grandes
declives, pela encosta que acompanha a Ribeira do Piódão, por trilhos de pé posto muito bonitos, tanto pela vegetação
que os acompanha, como pela grandiosa paisagem da serra e do vale onde corre a ribeira.
O percurso segue depois na direcção da Ribeira de Chãs de Égua, iniciando-se a descida quando se entra no vale. Já
perto desta ribeira, acompanha-se o correr da água até ao local onde ela se encontra com a Ribeira do Piódão, numa
zona onde ambos os vales são bastante estreitos e profundos. Inicia-se então o regresso, bastante perto da linha de
água, vencendo uma subida longa mas pouco acentuada até à Aldeia Histórica de onde se partiu.
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A partir do Largo do Piódão, segue-se por uma rua do lado esquerdo
da Igreja Matriz. Depois da Capela S. Pedro, desce-se um pouco
para a esquerda e depois segue-se para a direita, por rua que vai até
ao cemitério. Contorna-se o cemitério e depois segue-se para um
trilho de pé posto do lado esquerdo, que acompanha a encosta, com
a Ribeira do Piódão em baixo, no vale. Na bifurcação, segue-se para a
esquerda, por vereda de terra e xisto, muito verde, com vista soberba
sobre o vale, em antigo caminho rural. Depois de se passar uma
terceira linha de água, marcada por uma pequena ponte com laje de
xisto, percorrem-se cerca de 250 m e, numa bifurcação, segue-se para
um trilho de pé posto para a esquerda. Passa-se por uma estrada larga
de pedra e continua-se em frente por uma estrada estreita e irregular
de xisto, já a descer para a Ribeira de Chãs de Égua. Sai-se depois
para a esquerda para trilho de pé posto e no cruzamento com estrada
de terra e pedra vai-se para a esquerda. Um pouco mais à frente,
numa bifurcação, vai-se para a direita e depois para um caminho
menos marcado, a descer. Quando se entronca com outro caminho,
segue-se para a esquerda, por caminho entre pinheiros e eucaliptos,
com piso difícil, por vezes bastante estreito e ocupado pela vegetação.
O caminho segue já muito perto da Ribeira de Châs de Égua, com
vale muito profundo, até se encontrar novamente a Ribeira do
Piódão, na zona do Casal do Balocão.
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Circunda-se uma casa pelo lado direito, junto à ponte suspensa, e
segue-se para a esquerda, bastante próximo da Ribeira do Piódão, que
corre num vale profundo. Segue-se sempre a acompanhar a ribeira e
sempre em frente e um pouco a subir, pela encosta da Eirinha, até se
chegar novamente ao Piódão. Dentro da aldeia, vira-se por uma rua à
esquerda pouco depois de se começar a descer, para se chegar logo de
seguida ao Largo da Igreja Matriz, de onde partimos.
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Os mapas apresentados são extractos
das folhas da Carta Militar de Portugal,
do Instituto Geográfico do Exército.
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PONTOS DE INTERESSE/ REFERÊNCIA
INATEL PIÓDÃO

Unidade hoteleira construída em xisto,
situada na bela e ainda bastante isolada
Aldeia Histórica do Piódão. A povoação,
com casas bem conservadas e também de
xisto, apresenta-se disposta numa encosta
da Serra do Açor, com ruas estreitas e
pequenas. A sua localização privilegiada,
na encosta de um vale profundo, onde o
isolamento e a riqueza das pastagens deu guarida aos lusitanos
escondidos dos romanos, também serviu de refúgio, mais tarde, a
foragidos da justiça. Conta uma lenda local que um deles terá dito
que estava no “pior do mundo”, daí resultando o nome de Piódão.

IM IGREJA MATRIZ DO PIÓDÃO

Localizada no Largo da localidade, foi
construída no século XVII e ampliada no final
do século XVIII, tendo sido recuperada já no
século XIX. Apresenta uma planta rectangular
com coruchéus piramidais e um campanário
ao lado da fachada principal. É o único
edifício da aldeia com as paredes de alvenaria
pintadas, ficando assim em grande destaque.

CB CASAL DO BALOCÃO

Situado no ponto de encontro da Ribeira do
Piódão com a Ribeira de Chãs de Égua.

BF BENFEITA – ALDEIA DO XISTO

Benfeita é uma aldeia inserida na área de
Paisagem Protegida da Serra do Açor e
integrada na Rede das Aldeias do Xisto.
Explorada por romanos em busca de ouro
e por moçárabes no cultivo, a principal
actividade ao longo dos séculos tem sido
sempre a agricultura. No seu património
destacam-se a Igreja Matriz do século XVIII e
a Torre da Paz, construída em 1945, quando se adivinhava o final da 2ª
Guerra Mundial. Os sinos desta torre, também conhecida por Torre de
Santa Rita devido à Capela que está ao lado, tocam todos os anos, a 7
de Maio, 1620 badaladas, os dias de duração da guerra.

FP FRAGA DA PENA

A Fraga da Pena é um local de beleza
natural de excepção, com um conjunto
de sucessivas quedas de água, muito
refrescantes, resultantes de um acidente
geológico atravessado pela Barroca
de Degraínhos. Para além disso está
totalmente envolta pela floresta da Mata da
Margaraça, com alguns exemplares antigos
de carvalho-alvarinho e castanheiros nas margens da linha de água.

MM MATA DA MARGARAÇA (CASA
GRANDE)

A Mata da Margaraça, classificada como
Reserva Natural e Reserva Biogenética do
Conselho da Europa, é um exemplo raro
de vegetação original das encostas xistosas
do Centro de Portugal, com sobreiros,
castanheiros, aveleiras, cerejeiras e nogueiras.
A Casa Grande é o Centro de Interpretação,
a partir de onde se podem fazer visitas guiadas de 1,5 km até à
Ribeira da Mata, desfrutando da beleza natural e de outras atracções:
antiga represa de água, forno de refugo e moinho. Das espécies
vegetais características desta floresta poderão observar-se nesse local
carvalhos, ulmeiros, azevinhos, etc.

Trilho preparado por

Itinerante

Apesar de este trilho não envolver qualquer perigo, os caminheiros
que o percorram devem fazê-lo de forma consciente e de acordo com as
suas limitações pessoais, não assumindo a Inatel e a Itinerante
qualquer responsabilidade legal ou civil.

