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CONTATOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS

Seguir apenas pelo trilho sinalizado 
Keep to the signposted track

Evitar fazer ruídos desnecessários 
Avoid making unnecessary noise

Observar a fauna sem perturbar 
Observe wildlife without disturbing it

Não danificar a flora 
Do not damage the flora

Não deixar lixo ou outros vestígios de 
passagem 
Do not leave rubbish or any other trace

Não fazer lume 
No naked flames

Não colher amostras de plantas ou 
rochas 
Do not take samples of plants or rocks

Ser afável com as pessoas que encontre 
no local 
Be nice to the people you might meet 
along the way

NORMAS DE CONDUTA | CODE OF CONDUCT

Vale do rio Azibo | Valley of the Azibo River
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Todo o percurso se desenvolve no Sítio Rede Natura 2000 Montesinho Nogueira. 
Esta área caracteriza-se por um interessante “mosaico de habitats”, no qual 
se evidenciam os matos rasteiros, extensos carvalhais de carvalho-negral 
(Quercus pyrenaica), azinhais (Quercus rotundifolia) de crescimento lento, prados 
permanentes (lameiros) essenciais à agricultura de montanha, muito baseada na 
exploração pecuária extensiva de ovinos e bovinos, e ecossistemas ribeirinhos.  
No que se refere à fauna esta é uma das áreas mais importantes, a nível nacional, 
para a conservação do lobo (Canis lupus). Na parte ribeirinha do percurso, troço 
inicial do Rio Azibo, cuja nascente se localiza próximo de Rebordaínhos, será 
possível encontrar espécies como a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a 
lontra (Lutra lutra), ou o lagarto de água (Lacerta schreiberi).

The whole route takes place in the Montesinho Nogueira Site, part of the Natura 
2000 Network. This area is characterized by an interesting “mosaic of habitats”, 
in which it is possible to highlight the low vegetation, the extensive oak woods of 
Pyrenean oak (Quercus pyrenaica) and Evergreen oak (Quercus rotundifolia) of 
slow growth, the permanent grassland (meadows), which is essential for mountain 
farming based on extensive sheep and cattle breeding, and the riverside ecosystems. 
In relation to fauna, this is one of the most important areas for the wolf (Canis 
lupus) conservation on a national level. At the riverside part of the route, initial 
section of the Azibo River, whose spring is located next to Rebordaínhos, it is 
possible to find species such as the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus), otter 
(Lutra lutra) or the Iberian emerald lizard (Lacerta schreiberi).

O nome Rebordaínhos terá origem no étimo latino “robur”, e aludirá à abundância 
de Carvalhos (carvalho-comum ou alvarinho), que compunham o coberto florestal 
primitivo desta região.  
Rebordaínhos foi vila medieval, mas nunca chegou a possuir o estatuto de 
concelho, embora fosse detentora de autonomia administrativa e judicial. O seu 
pelourinho terá origem no séc. XVI, tendo sido classificado Imóvel de Interesse 
Público em 1933. Ao lado deste destaca-se a Igreja Matriz, dedicada a Santa Maria 
Madalena, um templo oitocentista de proporções medianas e traça austera.  
Ao longo do percurso é também possível a visita a outros templos: a Capela de 
Pereiros, a Igreja Matriz de Pombares e a Capela de Teixedo. 
Associada à Capela de S. Frutuoso, está a existência de uma “fonte milagrosa” em 
Teixedo, cujas águas curam animais enfermos. A aldeia de Teixedo está atualmente 
desabitada tendo entrado em declínio nos finais do séc. XVII, início do seguinte.  

The name Rebordaínhos probably originated from the Latin etymon “robur”, and 
refers to the abundance of oaks (pedunculate oak), which comprised the primitive 
forest of this region. 
Rebordaínhos was a medieval town. However, it never had the status of 
municipality, despite possessing administrative and judicial autonomy. Its pillory, 
erected in the sixteenth century, was classified as a Monument of Public Interest 
in 1933. Next to it, there is the main church, dedicated to Saint Mary Magdalene, a 
nineteenth century temple of medium proportions and austere design. 
Along the route, it is also possible to visit other temples: the Chapel of Pereiros, the 
Main Church of Pombares and the Chapel of Teixedo. 
In Teixedo, there is a “miraculous fountain”, associated to the St. Fructuosus’ Chapel, 
whose waters cure sick animals. The village of Teixedo is currently uninhabited and 
has entered into decline since the late seventeenth century, beginning of the next.

SOS Emergência
Emergency SOS
112

Informação Anti-Venenos
Antivenom hotline
+351 808 250 143

Câmara Municipal de Bragança
City Council of Bragança
+351 273 304 200 

União das Freguesias de 
Rebordaínhos e Pombares
Parish Union of Rebordaínhos and 
Pombares
+351 273 969 446/ 935 741 670

Posto de Turismo Municipal
Municipal Tourism Post
+351 273 381 273

Hospital Distrital de Bragança
District Hospital of Bragança
+351 273 310 800 

Centro de Saúde de Bragança – 
Unidade de Saúde de Santa Maria
Health Centre of Bragança – Health 
Unit of Santa Maria
+351 273 302 620

Centro de Saúde de Bragança – 
Unidade de Saúde da Sé
Health Centre of Bragança – Health 
Unit of Sé
+351 273 302 420

Bombeiros Voluntários de Bragança
Volunteer Firefighters of Bragança
+351 273 300 210

G. N. R. Bragança
National Republican Guard (Police)
+351 273 300 530

ENTRE CARVALHAIS  
E VALES ENCAIXADOS
AMONG OAK WOODS AND 
EMBEDDED VALLEYS
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PATRIMÓNIO NATURAL
NATURAL HERITAGE

PATRIMÓNIO CULTURAL 
CULTURAL HERITAGE

União das Freguesias de 
Rebordaínhos e Pombares



SINALÉTICA | SIGNAGE

caminho certo
right way

caminho errado
wrong way

® FCMP

®® ® ®

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

PERFIL DE ALTIMETRIA | GAENT PROFILE

 Traçado do percurso nas Cartas Militares de Portugal nº 050 e 064, provenientes do Instituto Geográfico do Exército.
Tracing of the route in the Portuguese Military Map l nº 050 and 064, from the Geographic Institute of the Army.

O percurso tem início em Rebordaínhos e segue para a aldeias de Pereiros, depois 
da qual se sobe em direção à Fraga Rachada, contornando o Cabeço e apreciando 
o vale que se abre à nossa esquerda. A vegetação é abundante sendo salpicada 
pontualmente por lameiros verdejantes. O percurso segue então para Pombares 
(freguesia agregada a Rebordaínhos desde 2013), onde se evidencia a Igreja 
Paroquial sob a invocação de S. Frutuoso, e de onde se desce para o Vale do Rio 
Azibo até encontrar a aldeia de Teixedo. Apesar das habitações em ruínas, a 
Capela de S. Frutuoso encontra-se bem conservada e em todo este vale permanece 
o encanto de antigamente... Continuando a acompanhar o rio, rapidamente se 
volta às proximidades da aldeia de Pereiros. Nessa altura o percurso segue a 
direção contrária, subindo ao alto das Covas e beneficiando de uma excelente 
panorâmica sobre o percurso já realizado. O regresso a Rebordaínhos faz-se por 
caminho florestal.

The route begins in Rebordaínhos and heads for the village of Pereiros, after which 
it ascends towards Fraga Rachada, going around the Cabeço and providing the 
hiker with the opportunity to enjoy the valley that opens to the left. The vegetation 
is abundant, splashed, here and there, with green meadows (called “lameiros”). 
The route continues to Pombares (parish added to Rebordaínhos in 2013), where 
it is possible to highlight the parish church, under the invocation of St. Fructuosus. 
From there, the route descends to the Valley of the Azibo River until it reaches the 
village of Teixedo. Despite the dilapidated houses, the St. Fructuosus’ Chapel is 
well preserved, and, throughout this valley, the charm of ancient times remains… 
Following the river, it is possible to quickly go back to the nearby village of Pereiros. 
Then the route continues on the opposite direction, going up to the top of the Covas, 
providing the hiker with the opportunity to enjoy an excellent view over the route 
already travelled. The return to Rebordaínhos is done through a forest path.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST
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Médio (Nível III)
grau de dificuldade

Medium (level 3)
difficulty level
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altitude max/min

495 m
desnível acumulado
altitude variation
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LEGENDA DO MAPA
MAP LEGEND

5 h
duração
time

Teixedo (Capela de S. 
Frutuoso, Fonte “milagrosa” e 
moinho de água comunitário)  
Teixedo (St. Fructuosus’ 
Chapel, “miraculous” fountain 
and community water mill);

Vale do Rio Azibo 
Valley of the Azibo River;

Alto das Covas 
Top of the “Covas”.
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Linhas de água | Watercourse

Curvas de nível | Contour

0 1km

Estradas | Roads
Auto-estradas
Motor way
Outras estradas
Other roads
Estradas de terra 
Track

Edificado
Building
Florestas
Florest
Água
Water

Ocupação de solo | Land occupation

Todo o ano
época aconselhada

All year round
recommended season

13,5 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio
counter clockwise

GPS
41° 40.121’N
6° 51.713’W

Rebordaínhos. Estátua de Nossa Senhora Rainha e Igreja Matriz
Rebordaínhos Statue of our Lady Queen and Main Church


