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• Não saia do percurso marcado e sinalizado.
Preste atenção às marcações.

• Evite fazer ruídos e barulhos.

• Respeite a propriedade privada.

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

• Cuidado com o gado. Não incomode os animais.

• Deixe a Natureza intacta.
Não recolha plantas, animais ou rochas.

• Evite andar sozinho. Leve água consigo.

• Utilize sempre calçado adequado,
impermeável e um chapéu.

• Na via pública, circule sempre em segurança.

O Percurso da Veiga é um percurso pedestre 
denominado de Pequena Rota. As respetivas 
marcações e sinalizações obedecem às 
normas internacionais. O percurso desenvolve-
-se na Área Protegida das Lagoas de Bertiandos 
e S. Pedro d’Arcos (AP), permitindo interpretar a 
zona da Veiga e os seus valores naturais.
Saímos do Centro de Interpretação Ambiental 

(CIA), seguindo as indicações do percurso, por 
um caminho que nos coloca entre um espaço 
florestal de produção, instalado na colina, e a 
vegetação arbórea autóctone, que forma uma 
faixa de proteção à lagoa de S. Pedro d’Arcos, 
biótopo que esteve na origem da classificação 
da Área Protegida como Zona Húmida de 
Importância Internacional.
Na proximidade do passadiço, viramos à 
esquerda, seguindo um caminho que termina 
junto a um lavadouro. Tomamos a estrada 
asfaltada, no sentido descendente, até encon-
trarmos nova via, que seguiremos, em direção 
à veiga do Sobreiro.
Nas veigas - terrenos férteis e planos que se 
localizam na área adjacente às margens dos 
cursos de água - a agricultura é a principal 
atividade humana. Nestas áreas é praticada a 
sucessão da cultura do milho, na primavera/ 
verão, e do azevém/outras gramíneas, no outo-
no/inverno, podendo encontrar-se pequenas 
manchas com vinha em bordadura ou olival 
disperso.

Retomamos o percurso, com a veiga pela 
nossa direita, até às antigas instalações da 
Cooperativa de Estorãos, construídas no 
âmbito do primeiro projeto de emparcela-
mento do país, concretizado na década de 60. 
Seguimos em frente, atravessando o lugar de 
Tenães, pequeno aglomerado urbano asso-
ciado a sistemas agrícolas parcelares comple-
xos, para entrarmos, de acordo com as indica-
ções do percurso, num caminho em calceta 
que nos levará até à ponte e azenha de Esto-
rãos. Deixamos a paisagem ribeirinha, atraves-
sando a ponte em direção à veiga da Lousa, 
que se inicia logo após o viaduto da A27. 
Nesta área agrícola, existe sinalética alusiva ao 
regadio de Estorãos, cuja água provém de 
captação efetuada, a montante, no rio Esto-
rãos. Chegamos à estátua das Quatro Mãos, 
símbolo da união de quatro freguesias perante 
graves problemas de subsistência, viramos à 
direita, voltando a passar sobre o rio Estorãos. 
Entramos na veiga do Sobreiro, onde existe 
um posto de observação que permite apreciar 
a fauna típica desta unidade de paisagem. É 
comum a presença de agricultores a executa-
rem, ao longo do ano, as inúmeras e variadas 
práticas culturais que se impõem face às 
culturas exploradas.
Seguindo as indicações do percurso, saímos 
da veiga, para nos dirigirmos à ponte da Freixa. 
Viramos à direita e seguimos um caminho 
paralelo ao rio Estorãos, principal curso de 
água da Área Protegida.
Este biótopo é vital para várias espécies fauna, 
nomeadamente peixes, como a truta e o 
salmão, répteis, como as cobras e o lagarto-
-d’água, e mamíferos, como a lontra e morce-
gos. Durante a caminhada até nova ponte, em 
pedra, poderemos constatar a rica galeria 
ripícola, bem como um conjunto de medidas 
adotadas para a conservação das margens do 
rio, em resultado da desastrosa intervenção 
de desassoreamento realizada em 1995.
Atravessamos a ponte e, seguindo as indica-
ções do percurso, viramos à direita, por um 
caminho paralelo à denominada vala do 
Estado, em direcão ao CIA.

Nome do Percurso: Percurso da Veiga

Entidade Promotora: Município de Ponte de Lima

Tipo de Percurso: Circular, Pequena Rota

Âmbito do Percurso:
Ecológico, Paisagístico e Cultural

Ponto de Partida/Chegada:
Centro de Interpretação Ambiental

Distância Percorrida: 7,4km

Duração do Percurso: 4h:00m

Grau de Dificuldade: Fácil

Cota Máxima Atingida: 26 metros

Textos: Município de Ponte de Lima

Grafismo: Xpto Design



Ponto de partida/chegada
41º 45' 52,289'' N | 8º 38' 34,596'' W

Pontos de interesse
1. Centro de Interpretação Ambiental

2. Lagoa de S. Pedro d’Arcos

3. Postos de Observação

4. Azenha, Ponte e Rio Estorãos

5. Estátua das Quatro Mãos

6. Veiga do Sobreiro

7. Rio Estorãos
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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

Direção ErradaDireção correta Direção Esquerda Direção Direita

SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DO PERCURSO


