
PIODÃO

CLASSIFICAÇÃO 
DO TRILHO

Benfeita     
N40º 13´ 43.4”     
W7º 56´ 41.5”

Distância:
13,9 km

Duração:
6h00

Ascensão total:
940 m

Localidade mais próxima:
Benfeita

WC públicos:
Sim

Locais abastecimento: 
Sim

Tipo:
Circular

Mapas IGeoE: 
Folha nº 233

Dificuldade:

Outras características:

Escorregadio em tempo 
de chuva

Paisagem muito bonita

Aconselhado uso de botas 
– piso difícil, irregular

2

´
CAMINHAR COM
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DA BENFEITA 
À MATA DA MARGARAÇA
Este trilho circular inicia-se na Aldeia do Xisto da Benfeita e decorre quase sempre ao longo de ribeiras em vales de difícil acesso, mas 
cultivados à custa de muito esforço humano, ao longo dos tempos. Por isso o percurso tem paisagens muito variadas, com zonas agrícolas - 
muitas vezes em socalcos artificiais - e outras de floresta.
No início segue-se a subir pelo bonito vale da Barroca do Vale, ao longo das margens da ribeira, por trilhos de pé posto, antigos caminhos 
rurais e escadas de pedra. A partir do cimo da crista rochosa, onde a paisagem para o vale é deslumbrante, segue-se pelo vale que acompanha 
a Barroca do Sardal, passando pela aldeia, e depois pelo que acompanha a Barroca de Degrainhos, onde se encontra a Fraga da Pena, de 
grande beleza natural com as suas cascatas entre a vegetação, já na Área Protegida da Serra do Açor.
A partir daqui segue-se por trilho de pé posto até Pardieiros, depois por estrada de terra e a seguir de pedra, até à Casa Grande da Mata da 
Margaraça. Continua-se até ao ponto de partida pelo vale da Ribeira da Mata da Margaraça, muitas vezes caminhando ao longo das levadas.
É um percurso de referência, um pouco difícil, muitas vezes coincidente com o chamado Caminho do Xisto da Benfeita, pelo que a 
sinalética (quando existe) pode ser seguida, excepto junto à Fraga da Pena, a Pardieiros e à Benfeita.

Este percurso inicia-se na Benfeita, perto da Junta de Freguesia. 
Vai-se na direcção da Torre da Paz, com a ribeira do lado direito, 
sobe-se o primeiro lanço de escadas em frente e segue-se por 
caminho rural estreito para a direita, que irá acompanhar a Barroca 
do Vale, por vezes com muros de xisto. Numa bifurcação, vai-se 
para a direita, a descer. Continua-se a acompanhar o vale cultivado, 
por vezes em piso de xisto e com diversos lanços de escadas. Junto 
a uma casa de xisto antiga, sobe-se a encosta para a direita por 
escada irregular, depois acompanha-se novamente a ribeira e vai-se 
seguindo a sinalética existente. Junto a uma pequena cascata e zona 
de merendas, sobe-se a encosta para a direita, até ao cimo da crista 
rochosa. Entronca-se com outro trilho de pé posto, bem marcado, 
seguindo-se para a esquerda. Mais à frente o trilho alarga, entre 
eucaliptos, pinheiros e fetos. Atravessa-se a estrada de alcatrão 
e continua-se por terra. Na bifurcação vai-se para a direita. O 
caminho passa a pé posto até ao Sardal, que se atravessa seguindo 
sempre em frente e para a esquerda. Descem-se umas escadas que 
aparecem em frente, entre casas, que dão acesso a outro trilho muito 
bonito e arborizado, que acompanha novamente o vale da Barroca 
do Sardal e de seguida o da Barroca de Degrainhos. Depois de se 
passar a zona da Quinta da Mizarela, que se vê do outro lado da 
linha de água, desce-se por encosta muito íngreme até à ribeira, que 
depois acompanhamos para a direita, até à zona da cascata maior da 
Fraga da Pena.
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A partir da Fraga da Pena, volta-se a subir até ao trilho que acompanhava 
o vale e segue-se para a esquerda por esse trilho de pé posto na direcção 
de Pardieiros. Em Pardieiros vira-se para a direita numa rua a subir, 
no final segue-se em frente, no cruzamento, por estrada de terra. No 
cruzamento seguinte segue-se para a esquerda e depois para a direita na 
estrada de pedra, até à Casa Grande.
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DESCRIÇÃO DO TRILHO
ENTRE OS PONTOS DE INTERESSE

,
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Volta-se para trás, pela estrada de pedra, na direcção de Pardieiros, 
passa-se pequena capela e no largo antes da igreja desta aldeia, em frente 
a uma fonte moderna, vira-se para a direita quase 360º e começa-se a 
descer por estrada de terra irregular na direcção da Ribeira da Mata da 
Margaraça, no local onde se junta a Barroca da Abelheira. Passa-se uma 
pequena ponte e segue-se para a esquerda, para se acompanhar a Ribeira 
pela margem direita. Já na direcção da Barroca de Degrainhos, do outro 
lado do vale, segue-se para a esquerda a descer quando se entronca com 
outro caminho de pé posto, depois para a direita, para se continuar a 
acompanhar o vale. Segue-se por veredas agrícolas no vale, por vezes ao 
longo das levadas. Já no casario de Benfeita, num cruzamento de ruas 
estreitas, segue-se a descer para a esquerda, por escadas. Na rua onde 
se entronca segue-se para a direita e depois para a esquerda, antes do 
piso passar a alcatrão, e direita até à Igreja Matriz. Na Igreja vira-se à 
esquerda, pela rua que acompanha a ribeira, até ao ponto de partida.
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PERFIL VERTICAL

MAPA

1 Km
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

Trilho preparado por 

I t inerante
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.

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

INATEL PIÓDÃO

          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 
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de carvalho-alvarinho e castanheiros nas margens da linha de água.

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.

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.


