
Ecovia do Lima

Ecovia do Lima

A Ecovia do Lima é um percurso ideal para caminhadas ou ciclismo (há também um troço

adaptado para cavalos) que liga os concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da

Barca e Arcos de Valdevez em ambas as margens do rio Lima. Tem 5 troços diferentes: Açudes,

entre Ponte de Lima e Ponte da Barca (14km); a de Laranja, entre Ermelo e a Albufeira de

Touvedo (uma planície chegando até à ponte romana); a das Lagoas, da ponte romana à

paisagem protegida das Lagoas de Bertiandos; a das Veigas, com 13 km entre Deão (Viana do

Castelo) e Ponte de Lima (Avda. Dos Plátanos); e a de Refoios, de 5km entre a ponte medieval de

Ponte de Lima e Refoios do Lima, na margem norte do rio. Estão em curso trabalhos no trecho

6, o da Jolda de São Paio.

No total são dezenas de quilómetros incluídos no SCI Lima (Rede Natura 2000), que podem ser

continuados por outra Ecovia, a do Vez, em direção a Arcos de Valdevez e Sistelo. A ecovía é uma

boa forma de dar a conhecer a paisagem e os valores naturais associados ao rio Lima, bem

como as atividades do setor primário e os vários elementos do património histórico e cultural

(moinhos, lagoas e pontes).

Ponte da Barca, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Viana do Castelo são os quatro municípios

ligados pela grande rota ao longo do rio. Muitos caminhos abandonados foram assim

recuperados para um uso equilibrado que permite conciliar o desporto, o turismo, a vida

humana e o ambiente natural.

Localização

Etapa 1. Ponte da Barca-Ponte de Lima, 15km. Partida da junção entre

Vez e Lima.

Coordenadas:

41.807338028688, -8.431681737677412

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Ecovia muito bem sinalizada, passa pela

margem do rio Lima. Encontra-se processo de

expansão. Recomenda-se seguir as instruções

nos painéis informativos e seguir as balizas

indicativas para não se perder.
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