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12 ALDEIAS
HISTÓRICAS, 
  MOMENTOS
  BEM PASSADOS

 

Comece pela Aldeia Histórica de Piódão
e encontre histórias de príncipes, pastores, doutores
e infindáveis tesouros da natureza

_PIÓDÃO_

_PIÓDÃO_

DO VALE, PELA SERRA, ATÉ AO CÉU
De Piódão, faça-se ao caminho, serpenteando

das profundezas do vale até ao alto da Serra do Açor,
refresque-se na água, respire o ar e sinta a rocha,

conheça a história das gentes que fizeram 
o Portugal profundo.
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PR3

PIÓDÃO
    AÇOR

A aldeia de Piódão foi classificada como Imóvel de Interesse 
Público em 1978 e é hoje uma referência a nível nacional. Subindo 
pela escarpa abrupta em forma de anfiteatro, humildemente 
entalhada na paisagem que a envolve, a aldeia do Piódão mantém 
ainda o traçado antigo e irregular, tão característico das aldeias 
medievais. A sensação de harmonia e integração no meio é de tal 
forma intensa, que tudo parece ter sido concebido de uma só vez, 
numa genial composição urbanística. Ruas estreitas e sinuosas 
abrem-se aqui e além em recantos diversificados. Solta-se à vista 
do chão de xisto, as paredes das casas e os telhados, apenas o azul 
forte das portas e dos frisos das janelas. As casas descem de 
socalco em socalco, para se alargarem então na vasta praça que 
constitui o centro da aldeia, onde se ergue a Igreja Matriz.
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PR 2

Piódão

1 - Praia Fluvial de Piódão
2 - Poisos
3 - Miradouro
4 - Enquadramento Geológico

5 - Memorial a Miguel Torga
6 - Carreiro Secular 
7 - Capril

8,7 Km 3 h 50 min 649 m
1027 m

677 m

Restaurante “O Fontinha ”
235 731 151

Restaurante “Piódão XXI”
967537491

Snack-Bar “A Gruta”
235 732 771

Snack-Bar “O Solar dos Pachecos”
235 731 424

INATEL Piódão – Hotel****
Aldeia Histórica do Piódão

235 730 100
Casa da Padaria – Casa de Campo

Aldeia Histórica do Piódão
235 732 773

Casa do Algar – Casa de Campo
Aldeia Histórica do Piódão
235 731 464; 212 746 720

inXisto Lodges – Casa de Campo 
Chãs d’Égua (Piódão)

917711892
Casa de Xisto do Piódão – Alojamento Loca

Aldeia Histórica do Piódão 
933403055

Penedos Altos
Arquitetura Tradicional
Gastronomia
Fauna e Flora

PATRIMÓNIO NATURAL
FAUNA FLORA

No percurso é possível encontrar várias comunidades vegetais onde se 
destacam os bosques caducifólios de carácter reliquial com a ocorrência de 
azereiro, azevinho e loureiro. Destacam-se também as charnecas e matos 
de altitude de matos rasteiros acidófilos temperados e mediterrânicos, a 
que se associam as gramíneas. Assinala-se ainda a presença de várias 
espécies da flora endémicas e/ou raras, como, verónicas, e narcisos. Outras 
espécies características da flora Portuguesa observadas no percurso são 
pinheiro-bravo, sobreiro, carvalho-negral, carvalho-alvarinho, azinheira, 
castanheiro, urze, giesta, tojo, medronheiro, pilriteiro, carqueja e silva.

O inventário realizado na Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor 
identifica 423 espécies de invertebrados e 117 de vertebrados. 
Enumerando apenas alguns importantes registos, o escaravelho-veado e 
algumas espécies de borboleta (invertebrados), salamandra-lusitânica, 
tritão-de-ventre-laranja, a rã-ibérica (anfíbios), lagarto-de-água, 
víbora-cornuda (repteis), águia-caçadeira, açor, coruja-do-nabal, 
toutinegra-de-barrete, coruja-do-mato, chasco-preto, búteo, 
pombo-torcaz (aves), javali, ouriço-cacheiro, 
musaranho-de-dentes-brancos, lebre, esquilo-vermelho, doninha, fuinha, 
texugo, geneta, sacarrabos, morcego-de-bechstein, toupeira e o rato-cego 
(mamíferos). 

SOS Emergência: 112

SOS Floresta: 117

Informação Anti-Venenos: 808 25 01 43

GNR Arganil: 235 200 520

Bombeiros Voluntários de Côja: 235 721 122

Junta de Freguesia de Piódão: 235 732 750

Posto de Turismo de Piódão: 235 732 787

Município de Arganil: 235 200 150
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