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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

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 

Freguesia de Sendas
Parish of Sendas
+351 965 157 914

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
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Embora não pertença a nenhuma das áreas Rede Natura 2000 classificadas 
no Município de Bragança, Sendas localiza-se muito próximo limite do SIC (Sítio 
de Interesse Comunitário) Montesinho Nogueira, pelo que partilhará algumas 
características naturais e diversidade de espécies desta área protegida. 
Do “mosaico de habitats” que caracteriza esta região, evidenciam-se os matos 
rasteiros, extensos carvalhais (Quercus pyrenaica), azinhais (Quercus rotundifolia) 
de crescimento lento e prados permanentes (lameiros), essenciais à agricultura de 
montanha muito baseada na exploração pecuária extensiva de ovinos e bovinos. 
Igualmente interessantes são os ecossistemas ribeirinhos que rodeiam a Ribeira de 
Sendas. Dos seus recantos destacamos a Caldeira de Piões. 
Do ponto de vista da ocupação humana as principais atividades económicas 
desenvolvidas são a olivicultura e a pastorícia e já em menor escala, a apicultura, a 
exploração madeireira e a caça.

Although it doesn’t belong to any of the classified areas of the Natura 2000 Network 
in the municipality of Bragança, Sendas is located in the “SIC” (Site of Community 
Interest) Montesinho/ Nogueira, due to this, it shares some of the natural 
characteristics and species diversity of this protected area. From the “mosaic of 
habitats” which characterizes this area, it is possible to highlight the low vegetation, 
the extensive oak woods of Pyrenean oak (Quercus pyrenaica), the Evergreen oaks 
(Quercus rotundifolia) of slow growth and the permanent grassland (meadows 
known as “lameiros), essential for mountain farming based on the extensive sheep 
and cattle breeding. Equally interesting are the riverside ecosystems which surround 
the Sendas River. Among its nooks, it is possible to highlight the “Caldeira de Piões”. 
From the perspective of human occupation in the area, the main economical 
activities are olive growing and sheep farming and, in a smaller scale, beekeeping, 
logging and hunting.

O percurso passa pelas três localidades da freguesia - Sendas, Vila Franca e 
Fermentãos. Do ponto de vista patrimonial, desde logo destacamos Vila Franca e o 
seu Pelourinho, classificado desde 1933 Imóvel de Interesse Público.  
Inicialmente designada por Bragadinha, Vila Franca de Lampaças foi, outrora 
um entreposto viário para a pausa e muda de cavalos. Recebeu foral de D. Dinis 
em 1286, data a partir da qual e até ao início do século XIX, se constituiu vila e 
sede de concelho. Em Vila Franca importa ainda visitar a Capela de S. Caetano e 
a Igreja Matriz, ambas de arquitetura setecentista. Sendas e Fermentãos possuem 
igualmente a sua Igreja Matriz.   
A Casa Episcopal (solar), as estações e apeadeiros da linha do Tua, um pequeno 
aqueduto, diversas fontes, moinhos de água e a ponte de Fermentãos, são outros 
pontos de interesse a visitar na freguesia.

The route passes by three localities of the parish - Sendas, Vila Franca and 
Fermentãos. From the heritage point of view, it is possible to highlight Vila Franca 
and its pillory, classified as Monument of Public Interest since 1933.  
Initially called Bragadinha, Vila Franca de Lampaças was once a road warehouse 
that allowed travellers to pause and change their horses. It received a Charter from 
D. Dinis in 1286 and, from this date until the early 19th century, it became a town 
and municipal council headquarters. In Vila Franca, it is important to visit the São 
Caetano’s Chapel and the main church, both examples of 18th century architecture. 
Sendas and Fermentãos also have their main churches. 
The Episcopal House (manor), the stop stations of the Tua railway line, a small 
aqueduct, several fountains, water mills and the Bridge of Fermentãos are the 
other points of interest to visit in the parish.
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Carvalho-alvarinho (Quercus robur) | Common oak (Quercus robur)

OS ENCANTOS DOS “QUERCUS”: 
PERCURSO ENTRE CARVALHOS, 
SOBREIROS E AZINHEIRAS
THE CHARMS OF “QUERCUS”: A ROUTE 
AMONG OAKS, CORK AND EVERGREEN OAKS

PATRIMÓNIO NATURAL
NATURAL HERITAGE

PATRIMÓNIO CULTURAL 
CULTURAL HERITAGE



SINALÉTICA | SIGNAGE

caminho certo
right way

caminho errado
wrong way

® FCMP
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virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

PERFIL DE ALTIMETRIA | GAENT PROFILE

O percurso parte do centro da localidade de Sendas para Vila Franca, tomando 
o caminho florestal que contorna o Monte do Gato e desce para a Linha do Tua. 
Ao chegar junto do antigo apeadeiro de Vila Franca, toma-se o caminho da 
direita para o centro da aldeia. Segue-se, então, para Fermentãos, por um caminho 
paralelo à antiga linha de caminho-de-ferro. À saída da aldeia atravessamos a 
ponte romana sobre a Ribeira de Sendas, tomando então o caminho da esquerda 
que acompanha a ribeira para Sul. Sobe-se ao ponto mais alto do percurso, a 
873 metros e aprecia-se a paisagem para os lugares já visitados. A descida para 
Sendas é feita sempre por caminhos florestais.  
Pouco depois de passar a ribeira, chega-se a um ramal no qual se pode optar por 
continuar a caminhada para o Cabeço Pelado e visitar uma cascata ou voltar ao 
ponto de partida.  
Se optar pelo caminho principal, volta a passar a ribeira, continuando por essa 
margem, durante cerca de 3km. Atravessa-se novamente a ribeira e é já na fase 
final do percurso que surge um pequeno desvio (250m) para visitar a cascata, 
conhecida como Caldeira de Piões. 

The route starts on the centre of Sendas towards Vila Franca, taking the forest 
path that goes around Cat’s Hill (“Monte do Gato”) and down towards the Tua train 
line. Upon arriving at the old stop of Vila Franca, the route continues on the right, 
heading to the centre of the village. It then proceeds towards Fermentãos, using a 
road parallel to the old railway line. Leaving the village, the route crosses the Roman 
Bridge over the Sendas River, using the path on the left that follows the River to the 
south. The route gets to its highest point at 873 meters, where it is possible for the 
hikers to enjoy the landscape of the locations already visited. The descent towards 
Sendas is done through forest paths. 
Shortly after passing the river, the route reaches a branch, where it is possible to 
choose to either continue towards the Cabeço Pelado and visit a waterfall or go back 
to the starting point.  
If the option is the main path, the route crosses the river, continuing on that side, 
for about 3 km. Then, the route crosses the river again and it is there, in the final 
stage of the route, that a little detour (250 m) appears, providing the hikers with the 
opportunity to visit the waterfall known as “Caldeira de Piões”.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST

Sendas;

Apeadeiro de Vila Franca 
Vila Franca train stop;

Vila Franca;

Fermentãos;
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5 Ponte Romana, Parque 
de Merendas e Moinho 
Comunitário 
Roman bridge, picnic park 
and community mill;

Caldeira de Piões.

Apeadeiro de Vila Franca | Vila Franca train stop
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Alternativa
Alternative 
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Linhas de água | Watercourse

Curvas de nível | Contour

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

 Traçado do percurso nas Cartas Militares de Portugal nº 065, provenientes do Instituto Geográfico do Exército.
Tracing of the route in the Portuguese Military Map l nº 065, from the Geographic Institute of the Army.
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Todo o ano
época aconselhada

All year round
recommended season

GPS
41° 36.197’N  
6° 50.226’W

Díficil (Nível IV)
grau de dificuldade

Difficult (level 4)
difficulty level

876/642 m
altitude máx/min
altitude max/min

585 m
desnível acumulado
altitude variation

6 h
duração
time

18 km
distância
distance

Circular
sentido dos ponteiros 
do relógio
clockwise direction


