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

Não fazer lume 
 a ed a es

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

R
ib

e
ir

a
 d

e
 V

iv
e

ir
o

s
 |
 V

iv
e

ir
o

s
 R

iv
e

r

Parte do percurso, nomeadamente o troço que desce de Coelhoso à Ribeira de Viveiros, 
a e te d  Ri  ab r  de rre e  Rede at ra   rea assifi ada rres de 
ao maior e mais bem preservado corredor ecológico do nosso país, que se estende pelos 

a es e ai ad s d  Ri  ab r e se s ri i ais a e tes: a s e g eira  
Da vegetação autóctone existente, destacamos o sobreiro (Quercus suber), o 

zimbro (Juniperus oxycedrus var. lagunae), e a azinheira (Quercus rotundifolia), 
e s bre i e  s ais ais de i s s e i a ess eis  ideais ara a idifi a  

de aves rupícolas como o Britango, a Águia-real e a de Bonelli ou o Bufo real 
(Bubo bubo). Em terra, uma das principais espécies referenciadas e que aqui se 
reproduz é o Lobo ibérico (Canis lupus). Já no meio aquático, podem observar-se a 
toupeira-de-água, a lontra, e a panjorca. Este é também um dos sítios com maior 
diversidade de bivalves de água doce.

Part of the route, in particular the section that descends from Coelhoso to the Viveiros River,  
trib tary  the ab r Ri er  ta es a e i  at ra  et r  he assified area 
corresponds to the largest and most well preserved ecological corridor of our country, expanding 
through embedded valleys of the Sabor River and its main tributaries: Maçãs and Angueira. 
From the existing native vegetation, the Cork oak (Quercus suber), the prickly juniper 
(Juniperus oxycedrus var. lagunae), and the Evergreen oak (Quercus rotundifolia) 
stands out, surviving in the steepest and most inaccessible places and becoming 
ideal for the nesting of rupicolous birds, like the Egyptian vulture (Neophron 
percnopterus), the Golden eagle and Bonelli’s eagle or the Eagle owl (Bubo bubo).  
On land, one of the main species referenced, the Iberian wolf (Canis lupus), uses 
this territory to reproduce. In the aquatic environment, it is possible to observe the 
Pyrenean desman, the otter, and the bermejuela (Rutilis arcasii). This is also one of 
the places with the biggest diversity of freshwater bivalves.

Situadas num vale de grande fertilidade, as freguesias de Parada e Coelhoso gozam 
também de um subsolo rico em minério, de onde se extraiu outrora estanho e 
volfrâmio. São conhecidos vários focos de mineração, atualmente desativados.  
Nas origens de Coelhoso estão antigos castros: “Castrilhão” e “Castro Mau” (Idade do 
Ferro). Ao que tudo indica o “Berrão de Coelhoso”, tosca escultura de um porco em 
granito,  terá origem num desses castros. Na aldeia são também merecedoras de 
visita a Igreja Paroquial e a Capela de Santo António, junto à qual se localiza a Fonte 
dos Milagres, cuja água é utilizada para benzer o gado.  
O topónimo Coelhoso designará “terra abundante em coelhos”. No que se refere 
a Parada, outrora designada “Parada de Infanções” e “Parada de Outeiro”, esta 
desig a  ter  a rige  hist ri a e ge gr fi a  ass iada a a  de arage   
“pousada”. Curiosamente, também nesta localidade, junto à Igreja Paroquial se pode 
observar um “Berrão”, este em forma de touro, também ele com origem provável 
num povoado castrejo (Castro Mau, Castro de Cidadelhe), ou nas suas imediações, 
possivelmente na Fraga do Berrão. 

Situated in a valley of great fertility, the subsoil of the parishes of Parada and 
Coelhoso is rich in ore. Tin and wolfram were once extracted from here, with several, 
currently disabled, mining sites being known. 
In the origins of Coelhoso are the former hill forts (“castros”) “Castrilhão” and “Castro 
Mau” (Iron Age). Apparently the “Berrão de Coelhoso”, a crude pig sculpture in granite, 
would have originated in one of these settlements (“castros”). In the village, it is also 
worth visiting the parish church and the Saint Anthony’s Chapel, along which is 
located the Fountain of Miracles, whose water is used to bless the cattle 
The place name “Coelhoso” refers to “land abundant in rabbits”. As far as “Parada”, 
formerly designated as “Parada de Infanções” and “Parada de Outeiro”, this designation 
would have a historical and geographical origin associated with the location of a “stop”/”Inn”. 
Interestingly, also at this location, next to the parish church, it is possible to observe 
a “Berrão”, this one in the form of a bull, possibly also with origin in a hill fort (Castro 
Mau or Castro de Cidadelhe), or in their vicinity, possibly in “Fraga do Berrão”.

POR TRILHOS DAS
MINAS DA RIBEIRA
GOING ALONG THE TRAILS
OF THE RIBEIRA MINES
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BGC

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 Parada e 
Faílde
Parish Union of Parada e Faílde
+351 933 198 570

Freguesia de Coelhoso
Parish of Coelhoso
+351 935 605 480

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
teer irefighters  raga a

+351 273 300 210

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

Minas da Ribeira | River Mines

PATRIMÓNIO NATURAL
NATURAL HERITAGE

PATRIMÓNIO CULTURAL 
CULTURAL HERITAGE



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 051, provenientes do Instituto Geográfico do Exército.

Tracing of the route in the Portuguese Military Map l nº 051, from the Geographic Institute of the Army.

N
FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

Com início em Coelhoso, o percurso desce para a Ribeira de Viveiros, sempre por 
caminho amplo e com vista para o monte da Capela de Santa Bárbara (padroeira 
dos mineiros), e para as Minas da Ribeira. 
Com cerca de 150 anos de história, esta mina teve altos e baixos na sua exploração. 
O seu período áureo foi durante a II Guerra Mundial, altura em que empregava 
cerca de 2000 pessoas na extração de volfrâmio.  
Ao passar a Ribeira inicia-se a subida para Parada. À medida que se avança, 
começam a observar-se extensos campos de olival, sendo a olivicultura e a 
pecuária uma das principais atividades económicas destas freguesias. Já na 
aldeia de Parada percorre-se a Rua da Escola Primária, tomando depois a direção 
do Santuário de Nossa Sra do Carmo.  
O regresso a Coelhoso é feito por caminhos rurais em área agrícola.

Beginning in Coelhoso, the route descends to the Viveiros River, always through a 
wide path overlooking the mount of the Saint Barbara’s Chapel (Patron Saint of 
miners), and the Ribeira Mines. 
With about 150 years of History, this mine had ups and downs during its period 
of activity. Its height was during World War II, when it employed around 2000 
people for the extraction of wolfram. 
When passing Ribeira, the ascent to Parada begins. As it progresses, extensive 
fie ds  i e trees be e isib e  ith i e gr i g a d att e breedi g bei g 
one of the main economical activities of these parishes. In the village of Parada, 
the route crosses the Primary School Street, heading towards the Sanctuary of Our 
Lady of Carmo.  
The return to Coelhoso is done through rural paths in agricultural areas.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST

0 1km

Coelhoso;

Ribeira de Viveiros 
Viveiros River;

Olival 
Olive grove;

1

2

3

4

5

LEGENDA DO MAPA
MAP LEGEND

Parada;

Santuário de Nossa Sra do 
Carmo 
Sanctuary of Our Lady of 
Carmo.

Santuário de Nossa Sra do Carmo | Sanctuary of Our Lady of Carmo

PR5

BTT

Linhas de água | Watercourse

Curvas de nível | Contour

Estradas | Roads

Auto-estradas
Motor way

Outras estradas
Other roads

Estradas de terra 
Track

difi ad
Building

Florestas
Florest

Água
Water

Ocupação de solo | Land occupation
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Todo o ano
época aconselhada

All year round
recommended season

GPS
41° 39.259’N 

6° 39.969’W

Médio (Nível III)
gra  de difi dade

Medium (level 3)
di fi ty e e

826/537 m
altitude máx/min
altitude max/min

430 m
desnível acumulado
altitude variation

4 h 30
duração
time

13,5 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio
counter clockwise

PERCURSO 
ROUTE


