
1.

O Chafariz Nobre foi construído junto à porta e 
torre do Souto, em 1603. Era muito importante 
porque veio complementar a Fonte da Vila 
enquanto ponto de abastecimento de água para a 
população limiana. Em 1929 foi transferido para o 
Largo de Camões, onde está atualmente.

Coordenadas: 41°46'07.0"N 8°35'04.0"W

Chafariz Nobre
no Largo de Camões
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2.

O pelourinho era o local onde se expunham os 
condenados. Localizava-se no areal, fora de 
muralhas, em frente à Torre de S. Paulo. Foi 
desmantelado em 1857 em resultado das obras de 
alargamento do chamado então Passeio D. 
Fernando, tendo aparecido mais tarde uma parte 
dele, completando-se em 1936, com novas peças, e 
sendo colocado em frente aos Paços do Concelho. 
Em finais do século XX foi erguido um novo 
pelourinho, de desenho semelhante ao original, no 
local que se considera o original, junto ao areal.

Coordenadas: 41°46'02.5"N 8°34'59.7"W

Pelourinho dos
Paços do Concelho
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3.

A ponte sobre o rio Lima é constituída por dois 
troços, um romano (com c. 1900 anos) e outro 
medieval, (com c. 700 anos). Entre os dois troços 
existia uma torre de grandes dimensões e em cada 
extremo uma capela; do lado de Arcozelo a capela 
de N.ª Sr.ª da Esperança (hoje Santo António da 
Torre Velha) e do lado de Ponte de Lima a capela de 
N.ª Sr.ª do Rosário. Para além de ter dado o nome à 
vila é classificada como Monumento Nacional.

Coordenadas: N 41 46.166' W 008 35.260'

Ponte Romana
e Ponte Medieval
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A Torre da Cadeia Velha, adaptada a prisão no 
século XVI, por ordem do rei D. Manuel I, alberga 
atualmente a Loja de Turismo e acolhe exposições 
temporárias. Funcionou como cadeia até meados 
do século XX.

Coordenadas: 41°46'02.4"N 8°35'06.3"W

Torre da
Cadeia Velha

4.
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O Caminho Português de Santiago é um ponto de 
passagem para milhares de peregrinos que, vindos 
do Porto e passando por Barcelos, se dirigem a 
Santiago de Compostela pela muito célebre Serra 
da Labruja, marco simbólico do Caminho 
Português. O caminho atravessa o concelho de sul 
para norte, sobrepondo-se, a norte do rio Lima, à 
antiga via romana que ligava Braga a Astorga. O 
romeiro pode pernoitar no Albergue dos Peregrinos 
de Ponte de Lima.

Coordenadas: 41°46'11.6"N 8°35'21.1"W

Caminho Português
de Santiago

5.
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1.

A tradição dos tapetes do Corpo de Deus, para além 
da clara intenção de conferir uma maior dignidade 
ao itinerário a seguir pelo Santíssimo, está 
relacionada com a necessidade de encobrir os 
maus cheiros nas ruas por onde passava a 
procissão. Não existia saneamento e era necessário 
limpar e disfarçar o que era comum ficar na rua. 
Não sabemos quando começa esta imposição mas 
a referência à procissão do Corpo de Deus já se 
encontra documentada pelo menos desde o século 
XVI.

Os Tapetes da Procissão
do Corpo de Deus

Festas e Romarias6
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2.

Celebradas desde 1826, por provisão régia de D. 
Pedro IV e em honra de Nossa Senhora das Dores, 
são vulgarmente conhecidas como Feiras Novas 
para se distinguirem da “Feira Velha”, a feira 
quinzenal já mencionada no foral outorgado pela 
Rainha D. Teresa em 1125.

Feiras
Novas

Festas e Romarias7
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3.

A Romaria do Senhor da Saúde caracteriza-se pela 
sua religiosidade popular, sendo marcadamente 
destinada ao cumprimento das promessas dos 
romeiros. Só a Deus confiam a sua saúde. É a crença 
dos que se socorrem do Senhor da Saúde, em Sá. 
Realiza-se no primeiro fim-de-semana de agosto.

Coordenadas: 41°46'26.8"N 8°37'16.4"W

Romaria do Senhor
da Saúde – Sá

Festas e RomariasJ
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4.

Decorre no fim do mês de julho, na Correlhã, uma 
das maiores romarias do Minho, no Santuário 
Barroco de Nossa Senhora da Boa Morte, erguido 
entre os finais do século XVII e a primeira metade 
do século XVIII. O templo possui um retábulo 
pouco comum com um varandim onde está 
depositada a Nossa Senhora ladeada pelos 
Apóstolos.

Coordenadas: 41°44'16.5"N 8°36'09.2"W

Festa de Nossa Sr.ª da
Boa Morte – Correlhã

Festas e RomariasQ
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5.

O santuário do Senhor do Socorro, localizado na 
freguesia da Labruja, é um dos mais emblemáticos 
monumentos do período barroco. Data do século 
XVIII e possui elementos no interior de especial 
importância, como o retábulo “rococó” e as 
pinturas de ex-votos. A tradicional romaria decorre 
no primeiro fim-de-semana de julho.

Coordenadas: 41°50'30.2"N 8°35'36.6"W

Festa do Senhor
do Socorro - Labruja

Festas e RomariasK
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1.

Em Ponte de Lima a gastronomia, suculenta e 
saborosa, tem o seu ex-libris no Arroz de 
Sarrabulho, servido com rojões de porco, um prato 
rico em sabores e tradição. O porco é muito comum 
na nossa alimentação mas em Ponte de Lima 
foi-lhe dado um cariz especial que torna este prato 
muito procurado. A Confraria do Sarrabulho à 
Moda de Ponte de Lima tem como missão proteger 
a essência deste prato típico.

Arroz de Sarrabulho
à moda de Ponte de Lima

EnogastronomiaA
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2.

O Vinhão é a casta tinta predominante no concelho 
de Ponte de Lima a partir da qual se produz Vinho 
Verde tinto. O Vinhão, rico em cor e de aroma 
intenso, servido numa malga branca é o melhor 
acompanhamento para pratos ricos, tal como o 
Arroz de Sarrabulho, criando uma sintonia perfeita.

Vinhão de
Ponte de Lima

Enogastronomia2
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3.

O Vinho Verde branco de Ponte de Lima é 
essencialmente produzido a partir da casta 
Loureiro, razão pela qual tem vindo a assumir-se 
como a “Capital do Loureiro”. É nesta Sub-região do 
Lima que esta casta antiga e de alta qualidade 
ganha maior expressão aromática e gustativa.

Loureiro de
Ponte de Lima

Enogastronomia3
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4.

Uma palavra de realce para o Bacalhau de 
Cebolada, prato tradicional e popular, confeciona-
do nas tascas e nos restaurantes limianos, 
tornando-se num pitéu afamado e muito 
procurado. O bacalhau, sendo um peixe barato, era 
comum entre as classes mais pobres. Por isso o 
encontramos em alguns registos fotográficos sobre 
a feira quinzenal em Ponte de Lima, nos meados do 
século XX.

Bacalhau
de Cebolada

Enogastronomia4
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5.

O “Naco de Minhota” tem como produto base a 
Carne Minhota, uma referência gastronómica do 
concelho. As caraterísticas genéticas da raça 
Minhota, aliados ao sistema de produção e às 
caraterísticas edafoclimáticas da região, conferem 
propriedades organoléticas diferenciadas à carne, 
destacando-se como suculenta e tenra.

Naco de
Minhota

Enogastronomia5
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Espaços Verdes

1.

Zona pedestre com plátanos centenários, 
plantados em 1901, aquando da visita do Príncipe 
D. Luís Filipe a Ponte de Lima. A avenida tomou o 
seu nome e só com a implantação da República 
passou a designar-se por Avenida 5 de Outubro. 
Contudo, devido à frondosidade das árvores, é 
vulgarmente conhecida como Avenida dos 
Plátanos.

Coordenadas: 41°45'57.2"N 8°35'12.2"W

Avenida
dos Plátanos
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2.

A Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e 
São Pedro de Arcos (PP) tem uma área aproximada 
de 346 ha. A Paisagem Protegida é um espaço 
importante para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, legitimada pela presença de uma 
diversidade de biótopos associados a uma zona 
húmida continental, incluindo habitats e espécies 
de conservação prioritária.

Coordenadas: 41°45'52.8"N 8°38'33.2"W

Paisagem Protegida das Lagoas
de Bertiandos e S. Pedro de Arcos
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7



3.

Este Parque de fácil acesso localiza-se no centro da 
vila e dele fazem parte a Capela de Nossa Senhora 
da Lapa, uma pérgola com “Wisteria sinensis” 
(glicínia), duas taças, uma com água e outra com 
areia, bancos de madeira e vários bancos de pedra 
ao longo do muro que rodeia o Parque, proporcio-
nando um agradável descanso a quem o visita.

Coordenadas: 41°45'55.9"N 8°34'57.2"W

Parque
da Lapa

Espaços VerdesJ
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4.

O Parque do Arnado foi construído nos terrenos 
agrícolas da quinta da Casa do Arnado, datada do 
século XIX. É um projeto singular onde, para além 
dos espaços de lazer, foi criada uma estufa com 
plantas de interior e um conjunto ajardinado 
representando a história dos jardins ao longo dos 
tempos.

Coordenadas: 41°46'12.4"N 8°35'18.8"W

Parque do
Arnado

Espaços VerdesQ
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5.

Neste espaço encontramos oportunidades únicas 
para a prática desportiva, recreio, lazer e convívio, 
com equipamentos diversos, capazes de contribuir 
positivamente para a melhoria do nível de saúde 
física e mental dos seus utentes.

Coordenadas: 41°45'50.2"N 8°34'28.4"W

Parque da Vila – Parque
Urbano de Ponte de Lima

Espaços VerdesK
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1.

Âmbito da Ecovia: Paisagístico, Cultural
e Histórico
Ponto de Partida: Junto à Igreja de Santo António 
da Torre Velha
Ponto de Chegada: Fontão, onde desagua a 
Ribeira da Silvareira
Circulação: Pé, Bicicleta e Cavalo
Distância Percorrida: 9,01 Km
Grau de Dificuldade: Fácil
Cota Máxima Atingida: 12 metros

Ecovia
das Lagoas

Ecovias e Percursos
A
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2.

Âmbito da Ecovia: Paisagístico, Cultural e 
Histórico
Ponto de Partida: Jardim Sebastião Sanhudo, 
perto da Alameda de S. João
Ponto de Chegada: Cais de Vitorino das Donas
Circulação: Pé, Bicicleta e Cavalo
Distância Percorrida: 8,84 Km
Grau de Dificuldade: Fácil
Cota Máxima Atingida: 14 metros

Ecovia
das Veigas

Ecovias e Percursos2
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3.

Tipo: Circular, Pequena Rota
Âmbito: Paisagístico e Cultural
Ponto de Partida/Chegada: Lugar da Vacariça 
(Refoios do Lima)
Extensão: 11,7 Km
Duração: 5h30m
Grau de Dificuldade: Moderado
Cota Máxima Atingida: 784 metros

Percurso da Mesa
dos Quatro Abades

Ecovias e Percursos3
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Nome da Ecovia: Ecovia da Laranja
Âmbito: Paisagístico, Cultural e Histórico
Ponto de Partida: Junto à Igreja de Santo António 
da Torre Velha
Ponto de Chegada: Refoios, Cais da Garrida
Distância Percorrida: 5,04 Km
Grau de Dificuldade: Fácil
Cota Máxima Atingida: 14 metros

Ecovia
da Laranja

4.

4
4
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Nome da Ecovia: Ecovia dos Açudes
Âmbito da Ecovia: Paisagístico, Cultural e 
Histórico
Ponto de Partida: Jardim Sebastião Sanhudo, 
perto da Alameda de S. João
Ponto de Chegada: Santa Cruz do Lima, limite de 
freguesia
Circulação: Pé, Bicicleta e Cavalo
Distância Percorrida: 11,1 Km
Grau de Dificuldade: Moderado
Cota Máxima Atingida: 24 metros

Ecovia
dos Açudes

5.

5 Ecovias e Percursos
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A Não Perder

1.

Evento que conquistou relevância nacional e 
internacional, a Feira da Cavalo oferece a oportuni-
dade de assistir a inúmeras provas, destacando-se 
as competições oficiais que pontuam para os 
campeonatos nacionais e para o ranking 
internacional. Premiada pelo Turismo de Portugal, 
esta iniciativa transforma Ponte de Lima num local 
de grande dinâmica desportiva, cultural e turística, 
ocupando um lugar cimeiro ao nível dos grandes 
eventos equestres.

6
6

Feira
do Cavalo



A Não Perder

2.

A feira de Ponte de Lima realiza-se quinzenalmen-
te às segundas-feiras. É a mais antiga feira 
documentada no nosso país, estando referida na 
carta de foral de 1125. Destaca-se a venda de 
alfaias, vestuário, produtos alimentares, como 
fruta, legumes, galinhas ou coelhos, sendo 
também vendidos animais de grande porte, como 
o gado bovino.

Feira
Quinzenal
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A Não Perder

3.

O Compasso Pascal é o nome atribuído à visita que 
vários membros da comunidade paroquial fazem 
no Domingo de Páscoa, saindo com a Cruz para a 
dar a beijar, anunciando a Ressurreição de Jesus 
Cristo. Em algumas freguesias a tradição ainda é 
muito forte, como na Facha, por exemplo, ou em 
Fontão, onde o mordomo oferece o almoço no 
Domingo de Páscoa.

Compasso
Pascal

J
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4.

Secular tradição que remonta pelo menos ao século 
XVI. O animal, que os documentos referem quase 
sempre como um touro, “corria-se” na véspera do 
Corpo de Deus. Atavam-se-lhe umas cordas aos 
cornos, para o “correr” pelas ruas da vila e à volta da 
Igreja Matriz. Ainda hoje a “corrida” se mantém, 
animando a vila ao fim da tarde.

Vaca
das Cordas

Q
Q

A Não Perder



A Não Perder

O Festival Internacional de Jardins de Ponte de 
Lima une a criação artística à exposição de 12 
jardins efémeros, renovados anualmente. Único 
em Portugal, é inovador na ideia, atraindo 
criadores de todo o Mundo, contribuindo para uma 
melhor compreensão da arte dos jardins.

Festival Internacional
dos Jardins

5.
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Miradouros

1.

O Monte de Santa Maria Madalena possui uma 
inquestionável importância no panorama 
histórico, cultural, religioso, ambiental e 
paisagístico. A sua notoriedade deve-se à presença 
de vestígios de um castro e à Capela de Santa 
Maria Madalena.

Altitude: 235 metros
Coordenadas: 41°45'13.6"N 8°33'51.9"W

Miradouro da
Madalena – Fornelos

A
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Miradouros

2.

Um local de rara e inesquecível beleza. Os Socalcos 
assemelham-se a uma escadaria salpicada pelos 
verdejantes campos. Os ribeiros que serpenteiam a 
encosta serrana complementam a panorâmica.

Altitude: 600 metros
Coordenadas: 41°51'34.3"N 8°33'00.3"W

Miradouro dos Socalcos de
Labrujó e Rendufe – Rendufe

2
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Miradouros

3.

Um local com vista privilegiada para o Vale do 
Lima e para a Serra de Arga. Apresenta um invulgar 
vestígio da Idade do Ferro: o célebre cavalinho do 
Castro de Santo Ovídio, gravado numa das rochas 
do ponto mais alto do castro, situado muito 
próximo ao adro que delimita a capela.

Altitude: 249 metros
Coordenadas: 41°46'47.8"N 8°36'21.3"W

Miradouro de
Santo Ovídeo – Sá

3
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Miradouros

4.

Suba a este miradouro com uma inesquecível 
panorâmica sobre o vale do Lima e contemple os 
campos de cultivo que pontuam a paisagem. É 
uma verdadeira varanda sobre Ponte de Lima.

Altitude: 574 metros
Coordenadas: 41°42'49.0"N 8°35'55.2"W

Miradouro Monte da Nó
– Rebordões Santa Maria

4
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Miradouros

5.

No Miradouro do Cerquido, avistamos os pequenos 
povoados a pontuar a paisagem marcadamente de 
montanha, com destaque para a Serra de Arga, 
assim como as aldeias de Estorãos e Moreira.

Altitude: 357 metros
Coordenadas: 41°48'26.4"N 8°40'30.0"W

Miradouro do
Cerquido – Estorãos

5
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A visitar

1.

O museu foi constituído na década de 70 do século 
XX, com a criação do Instituto Limiano - Museu 
dos Terceiros. Em 2002 a Autarquia e o referido 
Instituto celebraram um protocolo para o restauro 
e gestão conjunta do espaço. Reabriu ao público 
em 2008, sendo uma referência na arte sacra do 
norte do país.

Coordenadas: 41°45'54.9"N 8°35'13.0"W

Museu
dos Terceiros

6
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A visitar

2.

Instalado nos antigos anexos agrícolas da Casa do 
Arnado, o Centro de Interpretação do Território é 
um espaço museológico que não se confina ao 
edifício, antes convida a visitar o território, a 
experimentar as vivências quotidianas da 
população limiana, no seu mais puro ruralismo. É 
a porta de entrada para conhecer práticas 
agrícolas ancestrais, tradições singulares e 
testemunhos únicos.

Coordenadas: 41°46'12.4"N 8°35'18.8"W

Centro de Interpretação
do Território

7
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A visitar

3.

Instalado no imponente edifício conhecido como 
Paço do Marquês, erguido na segunda metade do 
século XV como residência do alcaide-mor D. 
Leonel de Lima, o Centro de Interpretação da 
História Militar de Ponte de Lima evidencia a 
importância da localização geoestratégica de Ponte 
de Lima, assumida desde o período romano, e 
narra, numa abordagem ao longo do tempo, os 
principais episódios de natureza militar que se 
sucederam nesta vila histórica e no território 
circundante.

Coordenadas: 41°46'00.0"N 8°35'00.8"W

Centro de Interpretação
da História Militar
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A visitar

Instalado num imóvel classificado como de 
Interesse Público - a Casa Torreada dos Barbosa 
Aranha - em pleno Centro Histórico de Ponte de 
Lima, o Centro de Interpretação e Promoção do 
Vinho Verde pretende contribuir para a promoção 
do Vinho Verde através da investigação e 
divulgação do seu lastro patrimonial, bem como 
para o desenvolvimento e afirmação do enoturis-
mo na Região dos Vinhos Verdes.

Coordenadas: 41°46'03.9"N 8°34'59.2"W

Centro de Interpretação
e Promoção do Vinho Verde

4.
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A visitar

O Museu do Brinquedo Português está instalado 
na Casa do Arnado e seus anexos, junto à ponte 
romana, na margem direita do Rio Lima. A 
exposição permanente leva-nos numa viagem 
pelos fabricantes portugueses, desde os finais do 
século XIX até 1986. No primeiro andar a 
disposição do espólio por décadas ajuda a 
conhecer os fabricantes, técnicas de fabrico, 
matérias-primas e distribuição geográfica das 
indústrias portuguesas.

Coordenadas: 41°46'10.8"N 8°35'20.0"W

Museu do
Brinquedo Português

5.
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Cada tema tem uma cor. As cartas do mesmo 
tema são numeradas de 1 a 5, e possuem uma 
barra comum.

Ponto 1: distribuem-se 6 cartas por cada jogador, 
ficando na mesa o resto do baralho com as figuras 
para baixo (num máximo de 5 jogadores).

Ponto 2: o primeiro jogador pede a um dos 
parceiros um tema e o número que lhe interessar 
para o completar.

Ponto 3: Se o parceiro possui essa carta, é obrigado 
a dá-la, o primeiro jogador pede então uma nova 
carta ao mesmo ou a qualquer outro parceiro.

Ponto 4: Se não a receber, retira uma carta do 
baralho.

Ponto 5: Se lhe sair a carta que pediu, deve 
anunciá-la e continua a jogar pedindo uma nova 
carta.

Ponto 6: Se tirar uma carta diferente, será a vez do 
parceiro anterior interrogado pedir a carta que lhe 
convém, e assim sucessivamente.

CONHECER PONTE DE LIMA
Regras do Jogo

Ponto 7: O jogador que tiver sido obrigado a dar as 
suas cartas pode retomá-las quando for a sua vez. 

Ponto 8: O jogador só pode pedir uma carta de 
determinado tema se já possuir pelo menos uma 
desse tema.

Ponto 9: Quando um jogador reunir um tema 
completo deve mostrá-las e colocá-las na mesa.

Vence quem completar mais temas.

Ao realizar este jogo Conhecer Ponte de Lima, 
dedicado aos alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico, 
foram escolhidas 40 imagens representativas da 
história de Ponte de Lima.

Para além do seu interesse lúdico espera-se que 
este jogo incentive e desperte a comunidade 
escolar para a interiorização de uma identidade 
local, baseada nos distintos patrimónios que 
enriquecem uma das vilas mais antigas de 
Portugal, a vila de Ponte de Lima.

—

NOTA: O baralho de cartas pode ser utilizado para 
jogar outros jogos tradicionais, como por exemplo: 
“Jogo do Burro”, “Peixinho”, “Sobe e Desce”, 
“Sueca”, “Copas”, entre outros.
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