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O projeto “Ecovia do Vez e do Lima” une o curso de ambos os rios como um agradável

caminho �uvial. Signi�cou a consolidação das redes viárias do Alto Minho, de forma a integrá-

las num contexto estratégico, e numa área de qualidade ambiental e natural ímpar, na

envolvente do Parque Nacional da Peneda-Gerês e da “Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês-Xurés” (RBTGX).

Estamos assim perante um espaço de grande “eco-personalidade”, muito pedagógico, que

recupera antigos caminhos tradicionais e os coloca à disposição dos caminhantes em busca

de contato com o mundo rural. Para além da prática de caminhadas e turismo ativo, são

percursos que permitem atividades de interpretação ambiental e etnográ�ca, que por sua vez

contribuem para o desenvolvimento sustentável da zona.

Portanto, estes percursos devem ser vistos como infraestruturas públicas desportivas e de

lazer. No entanto, há mais, pois são locais por excelência para a realização de atividades como

a educação e a interpretação ambiental e etnográ�ca, podendo assim contribuir para um

desenvolvimento das áreas rurais (que são a maioria, embora existam alguns pequenos

trechos que acompanham o traçado urbano).

A Ecovia do Vez tem uma extensão de 32’5km ao longo do Limia e do Vez. No Lima, percorre a

margem direita entre Jolda de São Paio e Arcos de Valdevez. Chegados ao Vez, mais duas

etapas, até à ponte de Vilela e daí até à pitoresca aldeia de Sistelo, caraterizada pelos seus

socalcos, uma das “7 maravilhas de Portugal”, classi�cada como Património Mundial da

UNESCO e que alguns até comparam com o Tibete. Grande parte do percurso é caraterizado

por passadiços em madeira, perfeitamente camu�adas no meio. Poder-se-á ainda usufruir de

uma das várias praias �uviais, ou visitar moinhos, pontes medievais, a foz do rio Cabreiro, etc.

Apenas o último troço, chegando a Sistelo (se for feito nesse sentido) apresenta alguma

di�culdade, certamente compensada pela magia do local.

A Ecovia do Lima integra Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de

Valdevez, que juntamente com Esposende e Caminha criaram o projeto “Caminhos do Lima”

e “Guarda-Rios”, com o objetivo de intervir na área ambiental com iniciativas que buscam

aumentar a consciencialização, preservar a natureza e promover o ecoturismo. Este percurso

paralelo ao Lima é constituído por 6 troços que vão (no sentido da subida do rio, margem

esquerda) entre Deão (Viana) e Ponte de Lima (“Caminho da planície”), Ponte da Barca

(“Caminho das encostas”), Fontão (“Rota da lagoa”), Arcos de Valdevez (“Rota dos Refoios do

Lima”/ “Rota das Laranjas”, dupla, na margem direita) e Vilarinho de Souto / Ermelo (“Rota de

Ermelo”). Com a previsão de prolongamento, pretende-se que a ecovia chegue aos centros

urbanos, criando um percurso circular único ao longo de ambas as margens do Lima.

Localização

Saída da rota de Arcos de Valdevez. Passagem de Mortemo

Coordenadas:

Informação de interesse

Acesso livre. Boa sinalização. É necessário

planear bem a rota escolhida, levar água e

sapatos confortáveis.
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Páxina web da Reserva da   Biosfera

Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl
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