	
  

PERCURSO DOS PICONES
DESCRIÇÃO:
Percurso particularmente acidentado, com cumes (Picones, em mirandês) e escarpas que se
debruçam sobre o rio Douro, ao longo de grande parte do trajeto. Apresenta uma diversidade
marcante quer em termos florísticos quer geológicos. Do ponto de vista geológico, ao longo das
Arribas do Douro, junto à localidade de Freixiosa, encontram-se metassedimentos, de cor
acastanhada, constituídos por xistos e grauvaques em alternância (cerca de 500 milhões de anos) e
granitos que são o resultado de magmas graníticos que se instalaram sob aqueles metassedimentos,
durante o período devónico (cerca de 320 milhões de anos), a uma profundidade de 7.000 metros,
onde, arrefecendo, cristalizaram, formando granitos.
Do ponto de vista florístico, existem várias etapas sucessionais, com as suas espécies
características, como o Zimbro (Juniperus oxycedrus), a Azinheira (Quercus rotundifolia) e o Freixo
(Fraxinus angustifolia), algumas das quais com uma profunda influência do homem, que ao longo
dos tempos criou socalcos bem dimensionados e harmoniosos para as Oliveiras (Olea europaea)
produzirem o tão requintado azeite, das Arribas do Douro, cujo valor gastronómico é inigualável.
O percurso passa pelas aldeias de Freixiosa e Vila Chã da Braciosa.
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.

CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:





Localização – a sul de Miranda do Douro / freguesia de Vila Chã da Braciosa / 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 – entre 13 a 15 km

	
  










Desníveis – acentuados
Altitude mínima – 525 m
Altitude média – 653 m
Altitude máxima – 710 m
Duração – 4 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.

PREÇOS:
 ½ dia = 22,00 €/pessoa (*)
(*) Inclui: Guia especializado e seguro obrigatório.

Para mais informações consulte por favor os Termos e Condições.

Aconselhamos a leitura da secção de
Boas Práticas

	
  
	
  

