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PONTE DE LIMA
PERCURSO DA VEIGA
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UMA VASTA OFERTA DE PERCURSOS PE-

DESTRES DA RESPONSABILIDADE DA AU-

TARQUIA DE PONTE DE LIMA.

O PERCURSO, GRAÇAS AO SEU PERFIL 

DE ALTIMETRIA E EXTENSÃO, NÃO APRE-

SENTA QUALQUER DIFICULDADE FÍSICA 

SENDO UMA PROPOSTA INTERESSANTE 

PARA SER EFETUADO EM FAMÍLIA. É UM 

PERCURSO COM ABUNDANTES ZONAS 

DE SOMBRA O QUE PERMITE SER EFETU-

ADO AO LONGO DE TODO ANO. O 

PERCURSO ENCONTRA-SE, NORMAL-

MENTE, BEM SINALIZADO E NÃO LE-

VANTA DÚVIDAS AO UTILIZADOR.

O que mais gostei neste percurso foi a 
diversidade de paisagem, onde as zonas 
agrícolas convivem com um bosque mais 
denso e o elemento água. A diversidade da 
flora é, também, relevante.

DESCRIÇÃO
Este percurso, tem como principal objetivo 
a interpretação da zona das veigas e va-
lores associados. As veigas são áreas pre-
dominantemente agrícolas, onde se pratica 
a sucessão do milho (possível observar a 
consociação milho*feijão), cultura sacha-
da na primavera/verão, azevém e outras 
gramíneas no outono/inverno, podendo 
encontrar-se pequenas manchas com vin-
ha em bordadura ou olival disperso.
Do Centro de Interpretação Ambiental, 
atravessando uma zona de pinhal, onde 
será possível escutar gaios e/ou gralhas 
e encontrar pinhas roídas, dispersas pelo 
solo, que indicam a presença de esquilos, 
o percurso segue junto ao limite da área 
protegida até à estátua das quatro mãos, 

Centro de Interpretação Ambiental

Gaio-comum | Garrulus glandarius
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símbolo da união de quatro freguesias, co-
incidindo a determinada altura com o per-
curso V (ver descrição).
Continuando o percurso, entram-se na veiga 
do Sobreiro, rasgada pelo rio Estorãos, em 
direção ao posto de observação que para 
além de conter informação sobre a ativi-
dade humanas no espaço, permite observar, 
a fauna e a flora, bem como a paisagem 
típica de determinada época do ano.
Daqui o percurso segue até à ponte da Freixa 
e posteriormente acompanha a margem es-
querda do rio Estorãos seguindo o percurso 
III até ao seu final. 
Fonte: C.M. Ponte de Lima

FICHA DO PERCURSO
Designação: PR IV  Percurso da Veiga
Distância aproximada: 6 km.
Duração aproximada: 3h.
Tipo de percurso: circular de pequena rota.
Sinalizado: Sim
Grau de dificuldade: baixo.
Partida/chegada: 
Centro de Interpretação Ambiental.

Gralha | Corvus corone
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