	
  

PERCURSO DOS ABUTRES
DESCRIÇÃO:
O traçado deste percurso estende-se pela parte a sul de Miranda do Douro. Trata-se de uma região,
que do ponto de vista geomorfológico, estabelece a transição entre o planalto de Miranda do Douro e
o vale apertado do rio Douro, sendo notórias as diferenças do coberto vegetal em cada uma das
zonas. De salientar a presença dos imponentes Zimbros (Juniperus oxycedrus), que constituem
comunidades vegetais endémicas, a nível nacional, de grande beleza paisagística e com um papel
ecológico fundamental nos ecossistemas locais. Destaque, também, para o maior montado de
sobreiros (Quercus suber) do nordeste transmontano, situado a sul de Fonte da Aldeia.
A paisagem da zona do planalto é marcada pelo mosaico dos campos agrícolas e lameiros (campos
de pastagem) que contrastam com os olivais, dispostos em socalcos seculares, e vinhedos
tradicionais das encostas do Douro.
Ao longo do troço do percurso que percorre as Arribas do Douro, é comum depararmo-nos com o
voo majestoso dos Grifos (Gyps fulvus) nas suas incursões em busca de cadáveres de animais
mortos.
O percurso passa pelas aldeias de Freixiosa, Vila Chã da Braciosa, Fonte da Aldeia e Picote.
PONTOS DE INTERESSE:



















Bodega (adega) de Freixiosa;
Picones de Freixiosa;
Pombais de Freixiosa;
Igreja de Freixiosa;
Sítio do Abutre;
Igreja de Vila Chã da Braciosa;
Alpendre do passal, em Vila Chã da Braciosa;
Capelinha de Santa Cruz, em Vila Chã da Braciosa;
Capela da Santíssima Trindade (séc. XVI), em Vila Chã da Braciosa;
Lagares rupestres, em Vila Chã da Braciosa;
Fraga do Puio, em Picote;
Castelo das Escaladas (período da reconquista);
Capela de Santo Cristo, em Picote;
Berrão, em Picote;
Ecomuseu Terra Mater, em Picote;
Monte da Trindade;
Capelinha da Trindade;

	
  




Fonte dos Carvalhos, em Fonte da Aldeia;
Igreja de Fonte da Aldeia;
Curraladas de Fonte da Aldeia.

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:














Localização – a sul de Miranda do Douro / freguesias de Vila Chã da Braciosa e Picote /
concelho de Miranda do Douro / distrito de Bragança / Trás-os-Montes / Portugal
Percurso – circular / generalista
Ponto de partida e chegada – Bodega de Freixiosa
Distância a percorrer – 30 km
Desníveis – acentuados
Altitude mínima – 525 m
Altitude média – 692 m
Altitude máxima – 750 m
Duração – entre 7 a 8 horas
Tipo de percurso – desportivo, panorâmico, ambiental e cultural
Caminhos – rural e de pé posto
Nível de dificuldade – médio
Época mais favorável – não há

PARA MELHOR USUFRUTO DA ATIVIDADE, ACONSELHAMOS O USO DE:









Calçado cómodo e adequado para caminhadas no campo/montanha;
Peúgas macias, sem costuras;
Proteção para a cabeça, roupa adequada ao estado do tempo;
Binóculos;
Máquina fotográfica;
Protetor solar no Verão;
Uma pequena mochila com farnel e água.

PREÇO:
 1 dia = 40,00 €/pessoa (*)
(*) Inclui: Guia especializado, seguro obrigatório, e almoço campestre.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

	
  

