PT A Pequena Rota Pena do Corvo tem o seu início
e fim junto ao painel informativo localizado no largo
da aldeia de Lombo, junto à sede da Junta de Freguesia.
O percurso segue pela rua principal desta aldeia até
entrar no mosaico agrícola, que acompanhará até perto do
Rio Azibo. Continua ao longo do vale formado por aquele rio
em mais de metade do seu trajeto, permitindo vários pontos
de contemplação paisagística, destacando-se o Miradouro para o
Vale do Rio Azibo, Miradouro Pena do Corvo e o Miradouro para o
Convento de Balsamão e Serra de Bornes. Este troço do percurso ao
longo do Rio Azibo, está inserido no Sítio de Importância Comunitária
de Morais (Rede Natura 2000), que se destaca por ser uma das maiores
unidades contínuas de serpentinitos (rocha metamórfica) em Portugal,
assim como por integrar o maior núcleo populacional do lobo-ibérico
do país, o que lhe confere um elevado interesse geológico, botânico
e faunístico. Depois de deixar o rio, o percurso passa ainda junto
à fonte de mergulho até regressar à aldeia de Lombo.
Esta pequena rota tem uma variante que permite encurtar
significativamente o percurso, mas desfrutando ainda da
passagem pelo Rio Azibo, Miradouro para o Convento de
Balsamão e Serra de Bornes e pela fonte de mergulho.

EN The short distance walking trail named Rota da Pena do
Corvo starts and ends near the information panel located in
Lombo village square, near the parish council. The route goes along
the main road of the village until entering the agricultural mosaic that
it follows until reaching close to the Azibo River. The route goes along
the valley formed by such river for more than a half of its itinerary length,
allowing you to stop in several viewpoints for observing the landscape; we
would underline the viewpoint where you may observe the Azibo River Valley,
the viewpoint Pena do Corvo and the viewpoint from where you may observe
the Convento de Balsamão (Monastery) and Serra de Bornes (mountain range).
This part of the route - along the Azibo River - is integrated inside the Sítio
de Importância Comunitária de Morais (Site of Community Importance of
Morais - Natura 2000), which is one of the largest continuous units of
serpentinites (metamorphic rocks) in Portugal, and it includes the largest
population core of the Iberian wolves in the country - granting it a
high geological, botanical and faunal interest. After leaving the river,
the route goes still near the bathing fountain until returning to the
village of Lombo.
This short distance walking trail has an alternative path that
allows to reduce significantly the length of the route, while
you may still enjoy the landscape along the Azibo River,
at the viewpoint from where you may observe the
Convento de Balsamão (Monastery) and Serra de
Bornes (mountain range) and the bathing fountain.
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PT O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, devendo
ser tomadas precauções no verão devido às elevadas temperaturas, e
no inverno devido às baixas temperaturas e possibilidade de nevoeiros e
queda de neve.
EN The walking trail may be done any time of the year, although some precautions
shall be taken into account considering high temperatures during the summer season
and low temperatures, fog and snowfall during the winter season.
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O grau de dificuldade é representado por 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado numa escala de 1 a 5
(do mais fácil ao mais difícil)
EN The difficulty level is represented by 4 different symbols each of them ranges from 1 (the easiest) to 5 (the most difficult).
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CóDiGO DE CONDutA | WALKING CODE
PT Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que perturbem a
paz do local; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora; Não abandonar
lixo; Não fazer lume; Não colher amostras de plantas ou rochas; Ser afável com as
pessoas que encontrar; Em caso de acidente indique a sua posição utilizando os
números no mapa.
EN Follow only signalized tracks; Avoid making noise and disturb local peace and quiet;
Watch but do not disturb the animals; Do not damage vegetation, leave waste, make fire,
collect plants or rocks; Be kind to people you may meet; In case of accident, inform your
position using the numbers on the map.
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