O CIL - Centro de Informação do Lima
disponibiliza serviços diferenciados de informação,
sensibilização e divulgação dos valores ambientais,
históricos e económico-sociais associados ao Rio
Lima, principal recurso hídrico do concelho.

A27/ SAÍDA N.º 3
NÓ ESTORÃOS
LAGOAS

O CIL ficará instalado no Centro de Interpretação da
Área de Paisagem Protegida, cujo valor ambiental é
reconhecido nacional e internacionalmente, sendo o
epicentro de todo um conjunto de infraestruturas e
serviços especializados para a proteção da natureza e
da biodiversidade.

A defesa do ambiente é um compromisso global,
onde é necessário adotar comportamentos mais
responsáveis, mais participativos e preocupados com a proteção do
ambiente. Assim, no CIL,
confiamos ser através da
educação não formal, com
a realização de atividades
dinâmicas e interativas, a
melhor forma de sensibilizar
crianças, jovens e adultos.

Centro de Informação do Lima
Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos
e S. Pedro d’Arcos
4990-530 Arcos – Ponte de Lima
t: (351) 258 240 201 fax: (351) 258 240 238
lagoas@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt | www.lagoas.cm-pontedelima.pt
GPS 41º45’52.26’’N 8º38’34.59’’W

rio Lima
Área Total (bacia Hidrográfica): 2470 km²
Área em Território Nacional: 1140 km²
Extensão do Rio Lima: 108 Km
Extensão do Rio Lima em Território
Nacional: 67 Km
Nascente: Serra de S. Mamede, em Espanha (a
950 m de altitude)
Foz: Viana do Castelo

Valores Naturais
Fauna
Aves: mergulhão pequeno, pato-real, corvomarinho, garça-real, garça-branca, garçote,
guarda-rios, narceja, gaivotas, gaio, tordo, melro,
chapins, gralha, pega-rabuda.
Mamíferos: lontra, visão-americano, toupeirade-água; raposa, gineta, fuinha.
Répteis: cobra de água de colar, cobra de água
viperina, sardão, lagarto-de-água.
Anfíbios: rã-verde, sapo-comum, salamandra-comum, salamadra-lusitânicia, tritão
marmorado.
Peixes: savelha, sável, salmão, barbo, escalo,
boga, panjorca, truta marisca, enguia, lampreia-marinha.
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Flora
Árvores: freixo, salgueiro, amieiro, carvalho.
Plantas aquáticas: ranúnculus, tábua, líriodo-charcos.

Ao longo do seu curso e no sentido da foz,
desde a fronteira, o rio Lima percorre territórios
distintos podendo o seu vale ser dividido, para uma
melhor percepção, em três troços diferentes:
i) O primeiro, com início na fronteira, vai até Ponte
da Barca, constituindo o troço serrano marcado fundamentalmente pelas grandes altitudes e maciços
graníticos das serras do Soajo, Peneda, Castro Laboreiro e
Amarela. Neste troço localizam-se os
seus afluentes mais extensos –
os rios Vez e Laboreiro.
ii) O troço intermédio,
relativamente curto, que
se estende sensivelmente
até S. Martinho da Gandra,
freguesia de Ponte de Lima,

apresenta características entre o
troço serrano e o troço seguinte.
O vale alarga-se um pouco mais,
toma a forma de U, apresentando com frequência faixas marginais
planas, ora arenosas
e orladas de galeria ripícola
arbórea desenvolvida, ora
transformadas em férteis
áreas agrícolas.
iii) O último troço, de S. Martinho da Gandra até à
foz é, pelas suas características, tradicionalmente
designado por “Ribeira de Lima”. O perfil transversal
em U do vale do Lima abre-se completamente,
desenhando uma taça de fundo plano e muito
largo. À medida que o rio se aproxima da foz e se
faz sentir cada vez mais a influência das marés,
aumenta a
quantidade de ínsuas, especialmente
junto às margens,
revestindo-se as faixas
planas marginais e as ínsuas, de
vegetação herbácea típica de
sapal.

