
Regulamento

Caminho Português de Santiago
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• Não abandone o lixo,
leve-o até ao respetivo local de recolha.

• Evite andar sozinho. Leve água consigo.

• Utilize sempre calçado adequado,
impermeável e um chapéu.

• Na via pública, circule sempre em segurança.

Propomos o início deste trilho, que coincide 
com o traçado mais utilizado, na atualidade, 
pelos Peregrinos que se dirigem a Santiago de 
Compostela, por uma maior facilidade de 
localização, junto à Capela de S. Sebastião, com 
fonte, alminhas e cruzeiro, em Poiares, a 
poucos metros de distância da fronteira com o 
concelho de Barcelos, podendo, à distância, na 
freguesia de Balugães, deste último concelho, 

apreciar-se um santuário de peregrinação 
muito procurado, Nossa Senhora de Aparecida.
Seguindo as famosas setas amarelas, não se 
utilizando aqui marcações de GR ou de PR 
como referência, dirigimo-nos, numa peque-
na parte de Caminho, pela freguesia de Navió 
à de Vitorino dos Piães, agora unidas pela 
recente divisão administrativa, chegando à 
Igreja Paroquial de Vitorino dos Piães pelo 
respetivo adro, de beleza muito apreciável.
Acompanhados de cruzeiros que pontuam o 
Caminho, este é o local apropriado para um 
abastecimento alimentar, antes de encetar a 
subida para a Portela da Facha, passagem 
entre os vales dos Rios Neiva e Lima, percurso 
que nos apresentará à direita, bem lá no alto, 
o Crasto de Cresto.
Na freguesia da Facha, com o Castro de Santo 
Estevão e a Capela de Nossa Senhora da 
Rocha ao fundo, à esquerda, dirigimo-nos 
para Albergaria, topónimo que não deixa dúvi-
das estarmos no autêntico Caminho. Segui-

mos em direcção à freguesia da Seara, poden-
do vislumbrar ainda na anterior, à direita, a 
Casa das Torres e a Igreja Paroquial, com 
paragem obrigatória no conjunto constituído 
pelas alminhas, com imagem de S. Tiago em 
azulejo, cruzeiro e Capela de S. Sebastião.
Depois de passarmos pelas traseiras da Quinta 
do Bom Gosto, na Seara, dirigimo-nos à 
freguesia da Correlhã, em que o Caminho 
passa muito perto da veiga e do Rio Lima.
As alminhas e cruzeiros são constantes, 
destacando-se aqui o Cruzeiro de Brás 
Colaço Guerra, classificado e as Capelas de S. 
Tiago e de S. Francisco, aquela em ruínas e 
esta desativada, bem como o inesquecível 
conjunto composto pela medieval Ponte de 
Barros e o cruzeiro, adro e Capela de Nossa 
Senhora das Neves.
Entra-se em Ponte de Lima pela frondosa 
Avenida dos Plátanos, com o Museu dos 
Terceiros à direita, formado pelas igrejas do 
antigo Convento de Santo António dos Frades 
e da Ordem Terceira de S. Francisco.
Obrigatória é a visita ao Centro Histórico, 
antes de cruzarmos as pontes medieval e 
romana e admirarmos a Capela do Anjo da 
Guarda e a Igreja de Santo António da Torre 
Velha com as alminhas que a enquadram.
No Largo da Alegria encontra-se o Albergue de 
Peregrinos, apenas com acesso a Peregrinos 
credenciados e onde não é permitida a visita.
Com muitos solares barrocos a alindar a 
paisagem, após passarmos a Igreja Paroquial 
de Arcozelo, de fundação românica, o 
romano Arco da Geira e, depois de Cepões, já 
na freguesia da Labruja, no encantador recan-
to composto pelo cruzeiro e Capela de Nossa 
Senhora das Neves, inicia-se a subida em 
direção à mítica Serra da Labruja, passando 
pela Fonte das Três Bicas, não sem antes 
estender um olhar, à direita, à Igreja Paroquial 
e ao Santuário de Nosso Senhor do Socorro.
A difícil e íngreme Serra da Labruja leva-nos à 
Cruz dos Franceses, ícone do Caminho Portu-
guês de Santiago e à Portela Grande, passa-
gem para Paredes de Coura e final do trilho.

Nome do Percurso:
Caminho Português de Santiago – Ponte de Lima

Entidade Promotora:
Município de Ponte de Lima

Âmbito do Percurso: Histórico e cultural

Ponto de Partida:
Rua da Devesa, 4990 – 683 Poiares PTL

Ponto de Chegada:
Portela, Labruja

Distância Percorrida: 29,3km

Duração do Percurso: 8h:00m

Grau de Dificuldade: moderado

Cota Máxima Atingida: 392 metros

Textos: Município de Ponte de Lima

Design: Xpto Design

Caminho Português de Santiago



Capela de Nossa Senhora das Neves

Pontos de interesse
1. Igreja Paroquial de Vitorino dos Piães

2. Capela de S. Sebastião

3. Capela de Nossa Senhora das Neves

4. Avenida dos Plátanos
e Museu dos Terceiros

5. Centro Histórico de Ponte de Lima

6. Ponte Medieval
e Romana de Ponte de Lima

7. Capela do Anjo da Guarda e Igreja
de Santo António da Torre Velha

8. Igreja Paroquial de Arcozelo

9.  

10. Cruz dos Franceses
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Câmara Municipal de Ponte de Lima
 tel. 258 900 400
Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima
tel. 258 909 200
Centro de Saúde de Ponte de Lima
tel. 258 909 280
Hospital de Ponte de Lima
tel. 258 909 500
Loja de Turismo de Ponte de Lima
tel. 258 240 208
Área Protegida de Ponte de Lima
SOS Lagoas: telm. 963 520 002
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Descarregue a aplicação

Ponto de partida
41° 39' 8,878" N |  8° 38' 1,042" W

Ponto de chegada
41° 51' 45,123" N  |  8° 36' 24,285" W


