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@ Estariio deSendim

'"<'eEstariio de Urros

'"<'oEstariio deBruro

'"<'oEstariio de Freixo
de Espada d Cinta

'"<'oAntiga Passagem
de nive!

Duas Igrejas 62Km OKm
Sendim 51 Km 11 Km
Urros 45Km 17Km
Variz 35 km 27Km
Mogadouro 29Km 33Km
Vilarde Rei 26Km 36Km
Brus:6 16Km 46Km
Lagoas:a 7Km 55Km
Freixo de Espadait Cinta OKm 62Km

A linha ferroviaria do Sabor remonta ao primeiro quartel do seculo XX,
destinada inicialmente a escoar0 minerio de ferro extraido em Reboredo,
constituia 0 principal rneio de transporte de pessoas e mercadorias entre 0

Planalto MirandE" e 0 litoral. Suspensa na decada de 80, este percurso
perrnite atravessar por via pedonal ou em BIT uma area de elevada
imp or tin cia paisagistica e ecol6gica, contactando com diversoselementos
da paisagem, da geologia, da flora, da faunae do patrim6nio arquitect6nico
desta Area Protegida.

DESCRIc;AO DO PERCURSO GR24

o percurso cornpleto pode iniciar-se na Estas:ao de Duas Igrejas, seguindo
tudo para sui, ou naEstas:ao deFreixo de Espadait Cinta, seguindo tudo
para norte. A extensao total e de 62 Km sendo facilrnente percorrida em
1 dia (btt) ou 2 dias de jornada (a pel, atraves da pr6priavia ferroviaria ou
por carninhos vicinais que Ihe saG paralelos sempre que essa via nao se
encontr e transitavel devido ao crescimento de vegetac:;ao ou existencia de
amontoados de terra ou gravilha. Caso deseje realizar urn passeio mais
curto pode escolher um qualquer tros:o da linha ferroviaria entre estas:6es
(todas possuem acesso por estrada).

Na regiao em red or do GR24 existe um conjunto de outros sugestivos
percursos(Antiga Via Romana pr6ximo a Duas Igrejas; freguesia de Picote,
serras de Mogadouro, Linha do Sabor de Freixo de Espadait Cinta ate
Pocinho, etc.) que presentemente nao estlo caracterizados nern sinalizados,
devendo 0 visitante rnunir-se de cartografia it escala 1/25000 e ohter
informas:ao nas localidades pr6ximas. Relativarnente aos outros percursos
de natureza dentro do Parque Natural do Douro Internacional sugerimos
que contacte esta area protegida.

GR24
aMigo do percul:ro

Sinalizas:ao do Percurso Grande Rota
Mudan93 de direq:ao



o Parque Natural do Douro Internacional, c1assificado em 1998,
localiza-se no Nordeste do pais, abrangendo osvales escarpados
dos rios Douro e seu afluente Agueda, assim como uma ampla
faixa planaltica. Nessa superficie de 85 000 ha concentra-se urn
conjunto notave! de valores paisagisticos, naturais e socio-
culturais, que esta Area Protegida quer salvaguardar mas tambem
promover em termos de educas:ao ambiental e de turismo de
natureza. Nesse ambito foram identif icados, diversos percursos
de natureza (pequenas Rotas e Grandes Rotas), a partir de
antigos trilhos e caminhos publicos, que estiio agora homolo-
gados pe!a Federas:ao Portuguesa de Campismo e possuem
sinalizac;ao no terreno.

o percurso atravessa uma pors:ao considerave! da paisagem rural
caracterfstica do planalto Mirandes com lameiros, carvalhais,
sobreirais, terrenos cerealiferos, distribuidos de uma forma que
alguns autores designam por Paisagem de Bocage. Esta configu-
ra~ao em mosaico resulta da altera~ao do coberto vegetal
primitivo atraves de urn sistema de aproveitamento agro-pecuario
extensivo, constituindo urn verdadeiro mode!o de utilizas:ao
sustentavel dos recurs os silvestres.

A I inha ferrea do Sabor, entre as estas:oes de Freixo de Espada a
Cinta e Duas Igrejas, apresenta urn exce!ente corte geol6gico nas
Iitologias mais caracteristicas do NE transmontano (rochas metas-
sedimentares, nomeadamente xistos equartzitos de idadecambrica
e ordovicica em quase todo 0 percurso); granitos (ex: Brus:6);
dep6sitos detriticos conglomeraticos a argilosos de idade mioceruca
(ex: imedias:oes de Sendim). 0 seu tras:ado percorre uma extensa
superficie aplanada, entre ascotas de 750 e 800 m, correspondente
em termos geomorfol6gicos a Superficie Fundamental da Meseta.
Ao longo do seu trajecto a via ferrea contorna algumas elevas:oes,
que atingem cerca de 1000 m, correspondendo a rochas quartzi-
ticas (Serra do Variz) deixadas em relevo por erosao diferencial.
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Capela Sf" do MOllte
(Dllas IgrliJas)

Ao longo desse percurso e possive! observar
diversasespecies da fauna desta regiao, prin-
cipalmente as aves associadas a bi6topos
agro-florestais, entr e as quais assinala-se 0

Milhafre-real, 0 As:or,0 Tartaranhao-cas:ador,
o raro Sisao, a Poupa, as corvideos, 0 Torci-
colo, 0 Peto-verde, 0 Pica-pau-malhado-
grande, as felosas, ete. Em termos de rnami-
feros silvestres regista-se a presens:a do Ja-
vali, do Cors:o e do Lobo. Dada a proximi-
clade com as Harrib as" do Douro e comum

observar as grandes aves de rapina casos do
Grifo, Abutre do Egipto e Aguia-real.

Presen~a de elementos notaveis da arqui-
tectura ferroviaria (em todas as estas:oes e
apeadeiros) e da arquirectura tradicional
(cruzeiros, pombais, pieDtas, fontanari os,
capelas e casario antigo nas diversas
povoas:oes ao longo da ferrovia). Na zona
norte do percurso (apartir dos arredores da
estas:ao de Urr6s) existe urn caminho vicinal
designado por Antiga Via Romana, parale!o
em alguns tros:os, que segue depois de Duas
Igrejas ate a raia espanhola.
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Transporte proprio:
A partir de Lisboa para Freixo de
Espada a Cinta, MogadoUfo, Miranda
do DOUfo-Al, IP3, IPS, EN 102, EN 220,
EN 221
A partir do Porto - A4, IP4 - Mirandela.

Transporte Pliblico:
Comboios (www.cp.pt)
Pocinho (Linha do Douro)
77 Km (Mogadouro); 60 Km (Freixo de
Espada a Cinta)

Aut ocarros
Santos (279652188): Autocarros diarios
de Lisboa (Gare do Oriente-218956890) e
Porto (Campo 24 deAgosto-225104915)
para Miranda do Douro (273432667),
Mogadouro (279342537) e Freixo de
Espada a Cinta.
Autocarros diitrios entre estas localidades
e Bragan<;a (273326552), Mirandela
(278265471), Celorico da Beira
(271741241) e Pocinho.
Circuitos diarios entre as aldeias dos
concelhos deJ'vIiranda do Douro,
Mogadouro e Freixo deEspada a Cinta.

RodoNorte (www.rodonorte.pt):
Autocarros diitrios do Porto (Trav. Passos
Manuel) para Miranda do Douro e
Mogadouro, com passagem em Mirandela.

Joalto (www.rede-futura.pt/joalto)
(217959099): Autocarros diarios de Lisboa
(Gare do Oriente) para Mogadouro
(279342278), com passagem em Celorico
da Beira (271742475) e Pocinho
(279762702).

~~~~~~:~79~5~)1~gcFrclxo de Espada it Cinta

Ca_maraMunici fal de 1\1iranda do Douro
Telefone: 273 43 216
Camara Municipal de Mogadouro
Telefone: 279 340100

Junta de Castilla Leon - Parque Natural de
Arr ibes del Ducro
Salalnanca
Telefone: 00349232960 26-Fax:0034 92329 6041
Zanlo.ra
Telefone: 0034 980 5596 OO-Fax:00 34 980 52 69 91

Bomhciros de Frcixo de Espada a Cinta
Telefone: 279 653230
BOlubeiros de Miranda do Donro
Telefone: 273 432 122
Bombeiros de Mogadouro
Telefone: 279 340020
B01nhciros de ScndiJn
Telefone: 273739 606

Parquc de Campismo de Miranda do DouTo
Telefone: 273431 273
Parque Arqueologico do Vale doCO<l
Telefone: 279 764317

- Nao realize percursos pedestres sozinho
- Use roupa e cal<;ado confortavel
- Nos periodos mais frios e chuvosos, use roup a quente e impermeavel
- Leve sempre agua e alimentos para percursos mais longos
- Nao se aproxime dosprecipicios
- Util ize apenas os caminhos publicos, preferencialmente os sinalizados

- Evite 0 ruido e a perturba<;ao da fauna, pois, para alem de ser prejudicial
para algumas especies, dificulta asua observa<;ao (a aproxima<;ao a ninhos I
e proibida) ,
- Ajude-.nos a manter0 parque limpo, leve 0 lixo consigo ate ao contentor I
mals proximo
-0 fogo pode ser muito perigoso, por favor nao fa<;alume e tenha
cuidado comasbeatas dos cigarros

Sede:
Rua de SantaMarinha, 4
5200 MOGADOURO
Tel.: (351) 279 340030
Fax: (351) 279 341 596
pndi@icn.pt Largo do Outeiro

5180 FREIXO DE ESPADAA CINTA
Tel: (351) 279 658130
Fax: (351),279658130Delega<;oes:

Rua do Convento
Pal:icio da ]usti<;a Rua Artur Costa, N" 6;1"
5370 MIRANDA DO DOURO 6440 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Tel.: (351) 273431457 Tel.: (351) 271313 382
Fax: (351) 273 431 4.57 Fax: (351) 271 313"382

Edirao: ParqueNatural do rJouro lntern~,cional
RepomaYeis pela Edifao; Antonio Monteiro, An~Berliner

Textos geologia:Alves'j\{ ., Dias'G., Brilha J, Pereira D. (DCT-Universidade do Minho);
, "Perreira N., Castro P. (Instituto Geologico e Mineiro)

I
Fdfograftas: Anft Berline't (AB), Antonio Jorge Barros (AJB), Antonio Monteiro (AM)

Fotografia daCapa: Antonio Monteiro (AM)
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Percurso pedonal GR 2


