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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

TRILHO da CIDADE da CALCEDÓNIA
Cidade da Calcedónia Trail

 

 

 

Nome: Trilho da Cidade da Calcedónia
Name: Cidade Calcedónia Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar do Calvário - Covide
Location: Village of Calvário - Covide

Extensão: 7 kms
Lenght: 7 kms

Duração Média do Trilho: Até 4 horas
Duration: 4 hours

Grau de Di�culdade: Médio a Elevado
Di�culty: Moderate to di�cult

GPS: 41º 44’ 2 N / 8º 12’ 40 W

Eposende
Barcelos

VIANA DO
CASTELO

PORTO
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TRILHO da CIDADE da CALCEDÓNIA

O Trilho Cidade da Calcedónia permite uma visita ao 
povoado forti�cado da Idade do Ferro, designado 
Calcedónia. Presumivelmente de ocupação romana, 
este local emblemático, cujo topónimo foi criado pela 
efabulação erudita de alguns sábios do séc. XVI, indica 
uma origem clássica fundada pelos Argonautas 
(Regalo, 2001 ).

Este percurso, de âmbito Histórico e Paisagístico, 
desenvolve-se no território da freguesia de Covide e 
apresenta um repertório histórico-cultural distinto, 
pelas suas tradições comunitárias e vestígios arque-
ológicos.

É um trilho pedestre de pequena rota (PR) que apre-
senta um traçado circular com uma distância real de 7 
km, um tempo médio previsto de 4 horas e constitui-se 
por traçados declivosos que o tornam de elevada 
di�culdade, por isso deve ser percorrido num passo 
certo de forma a facultar ao pedestrianista a plena 
fruição, o contato ambiental e, mais importante, a 
re�exão sobre este mundo de estruturas culturais e 
vivências milenares que, hoje, facilmente tendem a se 
esgotar.

Landscape and Cultural Explanatory Course

The “Cidade de Calcedónia” walk includes a visit to the iron Age 
forti�ed village of Calcedónia.

Probably dating from the time of the Roman occupation, this 
emblematic site, whose name corresponds to a place 
mentioned in the myths and legends of certain 16 century 
sages, indicates a classical origin in the expedition of the 
Argonauts (Regalo, 2001).

From the points of view of history and landscape, this route falls 
within the provenance of the village of Covide, and archaeologi-
cal remains, presents a distinct historical and cultural character.

The walk, on country paths (PR), covers a circular route of 7 km, 
taking on average 4 hours. The steepness of some parts of the 
circuit indicates quite a high level of di�culty, and a fairly brisk 
pace is needed, the reward is a remarkable communion with 
nature and, perhaps more importantly, a moment to re�ect on a 
di�erent culture, a thousand years old way of life which is fast 
disappearing.


