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Ecovias, Rotas e Trilhos

No concelho de Ponte de Lima existem percursos pedestres, rotas e ecovias, distribuídos por

todo o território e que privilegiam o contato com a natureza, com o mundo rural e facilitam a

descoberta do património. Podemos citar um bom número deles:

A Ecovia dos Açudes, a Ecovia das Laranjas, a Ecovia das Lagoas, a Grande Rota da Montanha, o

Percurso da Água, o Percurso da Lagoa, o Percurso da Mesa dos Quatro Abades, o Percurso da

Veiga, o Percurso das Tapadas, a Rota dos Cruzeiros, a Rota do Solar, a Rota da Azenha, a Rota

do Lobo Atlântico, a Rota de S. Julião de Freixo, a Rota do Rio, o Percurso do Cerquido e o

Percurso do Carvalhal do Trovela.

Dezenas de opções para fazer a pé, de bicicleta ou a cavalo, pelas margens do Lima, por lagoas,

serras ou pontos de especial interesse patrimonial ou artístico. Muitas delas são curtas, embora

outras, como a Grande Rota da Montanha, possa atingir os 37,5 km (da Serra d’Arga até às

Aldeias da Mesa dos 4 Abades). No caso da Ecovia dos Açudes, transporta-nos por um ambiente

de pesqueiras, moinhos e �orestas.

Outra rota bastante movimentada é o da Mesa dos Quatro Abades, um pequeno percurso de

cerca de 12 km que vai de Refoios do Lima (Lugar da Vacariça) a Vilar do Monte. Saindo da zona

�uvial, ganha altitude (em direção a Paredes de Coura) e aproximamo-nos de uma paisagem

dominada por vacas e cavalos selvagens, faias e muros de pedra. A “Mesa dos 4 Abades” é o

local onde os representantes das freguesias de Calheiros, Cepões, Bárrio e Vilar de Monte se

reuniam para resolver questões das suas paróquias, na época medieval. Na descida

encontramos o Miradouro da Vacariça, com fantásticas vistas sobre o rio Lima a atravessar

Ponte de Lima.

Localização

Para uma das rotas, exemplo da Rota da Mesa

dos Quatro Abades:

Lugar da Vacariça,

Ponte de Lima.

Coordenadas:

41.824910929546895, -8.532242978372176

Ver em Google Maps

Informação de interesse

Acesso livre às rotas. Apesar de estarem bem

sinalizadas, é altamente recomendável prepará-

las, antecipando o clima e levando calçado

adequado, água e GPS. Toda a informação

encontra-se no site o�cial de turismo de Ponte

de Lima.

Bibliogra�a 

Página o�cial do turismo da Ponte de Lima.

Disponível em:

https://www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/percurso-

da-mesa-dos-quatro-abades/

https://goo.gl/maps/JvpA4J7mMrDBmpCd7
https://goo.gl/maps/JvpA4J7mMrDBmpCd7
https://www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/percurso-da-mesa-dos-quatro-abades/


Vilar do Monte

Coordenadas:

41.836205168466904, -8.548775961359576

Ver em Google Maps
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