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Ponte de Lima dispõe de um património ambiental ímpar 
que se reflete na qualidade de vida do concelho, potenciado por 
um leque alargado de empresas de Animação Turística que privi-
legiam o Turismo Equestre, Náutico e de Natureza.

As diferentes atividades existentes no concelho, passeios 
a cavalo, de bicicleta, as atividades no rio Lima, golfe, ténis ou 
tours culturais, são exemplos de práticas saudáveis disponíveis 
em Ponte de Lima.

Com naturalidade, surgiram vários promotores de ativida-
des de turismo de ar livre e de turismo cultural que são, atual-
mente, responsáveis por uma rica e diversificada oferta que urge 
compilar e sistematizar, tendo em vista a sua eficaz promoção e 
divulgação. 

Sustentabilidade, Percursos Verdes e Ecoturismo – Ponte de 
Lima prima pela promoção destes três conceitos, orgulhando-se 
do lugar de destaque que ocupa em termos nacionais, relativa-
mente à posse e conservação de património natural. Por entre o 
Festival Internacional de Jardins, as Ecovias, a Área de Paisagem 
Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos, o Bike 
Park de Ponte de Lima, o Parque da Vila e a Quinta Pedagógica 
de Pentieiros, os espaços ajardinados são diversos. Só a cargo do 
Município são mais de 50 hectares de espaços verdes, e a aposta 
na sensibilização para a proteção e promoção do património na-
tural e ecológico é veemente. 

O desempenho do turismo, com uma importância crescente 
no contexto socioeconómico do concelho, não pode ser dissocia-
do da diversidade e estado de conservação do património natural 
e cultural de Ponte de Lima que, em última análise, têm impul-
sionado os segmentos do ecoturismo e do turismo cultural.

Ponte de Lima
Destino
Turístico
de Excelência

A localização estratégica
de Ponte de Lima
no epicentro da Euroregião 
Norte de Portugal – Galiza,
a gastronomia, o enoturismo,
o património histórico
e paisagístico,
os desportos náuticos,
de natureza e equestres,
o alojamento sublime,
o comércio tradicional,
complementam uma oferta 
muito apetecível, com
identidade e qualidade,
que os turistas e os operadores 
do sector tanto procuram. 

Turismo
Natureza

Publicidade
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O Município de Ponte de Lima tem efetuado uma grande 
aposta no segmento do Turismo Náutico, quer na prática des-
portiva e de formação da canoagem, quer na potenciação das 
atividades de lazer no rio Lima. Desde a dinamização do espaço 
onde se desenvolve este desporto, passando pela prática de lazer 
dos habitantes e turistas, à formação de atletas, a canoagem tem 
sido motivo de aposta e orgulho por parte do Município. 

O potencial existente em termos de condições naturais, 
com o rio Lima, e o investimento do Município na criação de 
infraestruturas e equipamentos de apoio, levaram Ponte de 
Lima à organização do Campeonato da Europa de Maratona 
de Canoagem 2017, um evento de grande dimensão interna-
cional.

Para se chegar a este patamar foi necessária a recupera-
ção e remodelação do Açude do Rio Lima, que permitiu criar 
melhores condições para a prática da canoagem. Numa clara 
aposta no Turismo Náutico, o Município de Ponte de Lima 
aprovou e concretizou o projeto de Ampliação das Instalações 
do Clube Náutico, às quais atribui o nome de “Centro Náuti-
co Fernando Pimenta”, uma simbólica homenagem ao canoísta 
olímpico, atleta limiano, Fernando Pimenta.

A edificação deste novo equipamento foi pensada para a 
organização de eventos desportivos, nacionais e internacionais 
de grandes dimensões. O novo “Centro Náutico Fernando 
Pimenta” faz ligação com as atuais instalações, funcionando 
como um espaço único, o que permite criar novas valências 
direcionadas para apoiar a prática de atividades náuticas, tais 
como o Campeonato da Europa de Maratonas e o Campeona-
to Nacional de Maratonas, recentemente realizados. Ponte de 
Lima tem ainda em curso a candidatura para disputa de uma 
prova da Taça do Mundo em 2019 e do Campeonato do Mun-
do em 2021, contando com o apoio da Federação Portuguesa 
de Canoagem à supramencionada candidatura. 

Turismo
Náutico

Paços, torres e solares povoam as margens do Lima. Aqui 
e ali, encontram-se vestígios de construção medieval, secções 
de muralha colapsadas, e velhas igrejas, em torno de jardins 
povoados. Um passeio fácil de ponto em ponto, que não fica 
por aqui. Num equilíbrio perfeito de passado-presente, a vila 
oferece ainda a possibilidade de alojamento em vários hotéis, 
como também uma vasta oferta de alojamento local.

Hotéis, Hotéis Rurais, Casas de Campo, Bungalows, 
Agro-Turismo, Turismo de Habitação, Pousada da Juventude, 
Alojamento Municipal, Albergue de Peregrinos, nenhum gos-
to é inacessível na vila mais antiga de Portugal.

Preservando e valorizando o património arquitetónico, 
histórico, natural e paisagístico dos respetivos locais e regiões 
onde se situam, as modalidades de alojamento em plena Rota 
de Santiago de Compostela permitem ainda ao visitante um 
contacto direto com o mundo natural e rural, num Município 
que reúne uma série de empreendimentos espalhados pelo con-
celho.

Alojamento

Parte do charme de Ponte de Lima reside no facto de esta con-
tinuar a ser mercado de vila. Cafés movimentados, restaurantes e 
bares despretensiosos, e música ao virar de cada esquina, são apenas 
algumas das razões que fazem muitos eleger a vila limiana como a 
mais pitoresca do Minho.

O que distingue Ponte de Lima enquanto Destino Gastronó-
mico é a qualidade dos seus produtos endógenos, bem como toda 
a herança que transitou entre famílias e que preservou a tradição 
da confeção de verdadeiras iguarias gastronómicas, como o Ar-
roz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, o ex-líbris limiano, 
passando pelo Arroz de Lampreia e Lampreia à Bordalesa, não es-
quecendo nunca o Bacalhau de Cebolada e o Naco de Minhota, e 
terminando a adoçar com o Leite-Creme queimado. Estes pratos 
aliados aos excelentes Vinhos Verdes de Ponte de Lima (Loureiro 
e Vinhão) oferecem uma experiência enogastronómica única, re-
conhecida quer a nível nacional como internacional. Como prova 
disso, Ponte de Lima dispõe de dezenas de restaurantes e tascas tí-
picas que ainda hoje preservam esta tradição, servindo ao longo do 
ano milhares de refeições, constituindo Ponte de Lima como uma 
das maiores referências nacionais neste segmento de turismo.

A generosidade das doses não tem igual, e os pratos são servi-
dos com orgulho, nesta vila que encara a arte de bem servir como 
obrigação, e que fazem de Ponte de Lima um dos grandes Polos 
Gastronómicos de Portugal! 
Para mais informação consulte: www.visitepontedelima.pt 

Gastronomia

Publicidade
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