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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

 da ifi ar a ra 
 t da age the ra

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

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 Salsas
Parish of Salsas
+351 936 786 304

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
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b ra  erte a a e h a das reas Rede at ra  assifi adas 
no Município de Bragança, Salsas localiza-se entre o SIC (Sítio de Interesse 
Comunitário) Montesinho - Nogueira e o SIC Rios Sabor e Maçãs, pelo que 
partilhará algumas características naturais e diversidade de espécies destas duas 
áreas protegidas.  

A localização da freguesia, em zona planáltica (com altitudes médias entre os 
500 e os 750 metros), e as características dos solos determinam as principais 
atividades económicas desenvolvidas, nomeadamente a produção da castanha e 
também a cultura de centeio, a olivicultura e a pastorícia. O comércio de material 
para construção civil terá também algum peso económico. 

th gh it d es t be g t  a y  the at ra  et r  assified areas i  the 
municipality of Bragança, Salsas is located between the “SIC” (Site of Community 
Interest) Montesinho/ Nogueira and the SIC (Site of Community Interest) Sabor/ 
Maçãs Rivers, due to this, it shares some of the natural characteristics and species 
diversity of these two protected areas. 
The location of the parish, in plateau area (with average altitudes between 500 
and 750 meters), and the characteristics of the soil determine the main economical 
activities of the area, in particular the production of chestnut, the culture of rye, the 
olive growing and the sheep farming. The commerce of construction materials also 
has some economical weight.

esde te s re t s e a sas se afir a   i rta te e tre st  
viário, aqui se estabelecendo outrora a Estalagem do Correio Real, e anos mais 
tarde, a estação ferroviária da linha do Tua/Sabor. A construção desta linha foi 
feita em duas fases: entre o Tua e Mirandela (1887), e daí até Bragança (1906). 
Do ponto de vista patrimonial e para além dos edifícios já referidos, em Salsas 
notabiliza-se a Igreja Matriz, a Capela de S. Roque e Nicho de Alminhas adjacente, 
a casa Sá Morais (solar), uma pequena ponte e diversas fontes de mergulho em 
cantaria.  
Em Freixeda, pode visitar-se a Igreja Matriz e uma fonte datada de 1801.

Since remote times, Salsas has been considered an important road warehouse. 
C fir i g this  is the a t that it e had a s bsidiary  the R ya  ai  a d  
years later, the railway station of the Tua/ Sabor train line. The construction of this 
line was done in two phases: between Tua and Mirandela (1887), and from there to 
Bragança (1906). 
From the heritage point of view, and apart from the buildings already mentioned, 
in Salsas, it is also possible to highlight the main church, the Saint Roque’s Chapel 
and adjacent Shrine, the house of Sá Morais (manor), a small bridge and several 
diving spots in stonework.  
In Freixeda, the hiker can visit the main church and a fountain dating from 1801.
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Ouriço de Castanha | Chestnut hedgehog

ROTA DOS
CASTANHEIROS EM FLOR
ROUTE OF THE BLOOMING 
CHESTNUT TREES

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 064, provenientes do Instituto Geográfico do Exército.

Tracing of the route in the Portuguese Military Map l nº 064, from the Geographic Institute of the Army.

N
FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

Este percurso inicia-se no largo da Capela de S. Roque, onde pode observar-se 
um nicho de Alminhas datado de 1927. Daí, segue-se na direção da linha do Tua, 
tomando depois a rua do Outeiro e atravessando a estrada principal para o lado 
do campo de jogos. A partir daqui, o percurso continua por entre castanheiros, não 
fosse esta uma das principais atividades económicas da freguesia. Ao convergir 
numa estrada de asfalto, segue-se pela direita, tomando depois novo caminho de 
terra batida. Ao passar novamente a linha de caminho-de-ferro, rapidamente se 
alcança a capela de “Boixardão”. Toma-se então o rumo da aldeia de Freixeda, de 
onde se segue, também por caminhos rurais, de regresso a Salsas. 

This route begins at the square of Saint Roque’s Chapel, where it is possible to 
observe a shrine dated from 1927.From there, the route heads to the Tua train 
line, continuing through the Outeiro Street and crossing the main road towards 
the ayi g fie d  r  here  the r te ti es a g hest t trees  h se 
plantation is one of the main economical activities of the parish. After converging 
onto an asphalt road, the route proceeds on the right, continuing afterwards 
through a new dirt path. Crossing again the railway line, the route quickly arrives at 
the Chapel of “Boixardão”. Then, it heads to the village of Freixeda, where it returns 
to Salsas, also through rural paths.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST

Salsas (Igreja Matriz, Capela 
de S. Roque e Nicho de 
Alminhas) Salsas (Main 
Church, Saint Roque’s Chapel 
and Shrine);
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Soutos 
Groves;

Capela de “Boixardão” 
Chapel of “Boixardão”; 

Freixeda.
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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

difi ad
Building

Florestas
Florest

Água
Water

Ocupação de solo | Land occupation

Todo o ano
época aconselhada

All year round
recommended season

GPS
41° 38.209’N  

6° 48.928’W

Fácil (Nível II)
gra  de difi dade

Easy (level 2)
di fi ty e e

921/770 m
altitude máx/min
altitude max/min

240 m
desnível acumulado
altitude variation

4 h 30
duração
time

11,5 km
distância
distance

Circular
sentido dos ponteiros 
do relógio
clockwise direction

PERCURSO 
ROUTE


