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• Não saia do percurso marcado e sinalizado.
Preste atenção às marcações.

• Evite fazer ruídos e barulhos.

• Respeite a propriedade privada.

• Não abandone o lixo,
leve-o até ao respetivo local de recolha.

• Deixe a Natureza intacta.
Não recolha plantas, animais ou rochas.

• Evite andar sozinho. Leve água consigo.

• Utilize sempre calçado adequado,
impermeável e um chapéu.

O Percurso da Lagoa é um percurso pedestre 
denominado de pequena rota. As respetivas 
marcações e sinalizações obedecem às normas 
internacionais. O percurso desenvolve-se na 
Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 
Pedro d’Arcos (AP), permitindo desfrutar da 
paisagem única da lagoa de S. Pedro d’Arcos, 
bem como interpretar os seus valores naturais.

Saímos do Centro de Interpretação Ambiental 
(CIA) em direção à lagoa, nomeadamente ao 
passadiço em madeira, estrutura sobrelevada, 
que permite percorrer os limites norte e este 
deste raro biótopo que esteve na origem da 
classificação da AP como Zona Húmida de 
Importância Internacional. As zonas húmidas, 
dos ecossistemas mais produtivos da biosfera, 
são fundamentais na manutenção da biodi-
versidade global, prestando, em paralelo, 
vários serviços ambientais.
A extensão a percorrer é dominada, a oeste, 
por um espaço florestal de produção e, a este, 
pela vegetação arbórea que forma uma faixa 
de proteção à lagoa. Após a ligeira descida é 
possível identificar, à esquerda, uma pequena 
turfeira onde ocorre a drosera, uma planta 
insetívora.
No passadiço, seguimos até ao primeiro de 
dois postos de observação. A poucos metros 
deste, surge a linha de água que, no verão, 
abastece a lagoa com recurso à água prove-
niente do regadio de Estorãos.

Os postos de observação são locais privilegia-
dos para a observação de espécies de avifau-
na aquática, ecologicamente dependentes 
das zonas húmidas, como a garça-real, o 
pato-real, a galinha-d'água, o mergulhão-pe-
queno, o frango-d’água, entre muitas outras 
de presença assídua ao longo do ano. A lontra 
e o visão, são os mamíferos que mais utilizam 
o espaço. Deste local pode ainda verificar-se a 
diversidade de espaços que compõem a 
lagoa, como sejam os espelhos de água, as 
faixas de vegetação arbórea e as manchas de 
vegetação arbustiva emergente.  
Continuando, chegamos à bifurcação que nos 
permitiria seguir outros percursos pedestres. 
No lado oposto à lagoa, situam-se as pasta-
gens naturais, sujeitas a extensos períodos de 
encharcamento e que, ao serem limitadas por 
sebes, à base de carvalhos, amieiros e salguei-
ros, formam uma paisagem do tipo “Bocage”, 
que só se encontra, a nível nacional, na zona 
de Aveiro. Estas pastagens foram decisivas na 
atividade pecuária local. 
Antes de sairmos do passadiço, encontramos 
o segundo posto de observação, que confere 
uma visão mais ampla da lagoa. Continuamos 
a poder observar a avifauna, que tende a 
concentrar-se, no outono/inverno, no espelho 
de água, procurando, a espaços, a segurança 
da vegetação arbórea do interior da zona 
húmida. Na primavera/verão, emergem os 
nenúfares que, quando florescem, criam um 
cenário magnífico. Neste período, tornam-se 
mais visíveis as espécies de juncos e de outras 
arbustivas (ex. salgueirinha), que assumem 
uma forte importância para espécies de aves, 
anfíbios e artrópodes, ao fornecer-lhes condi-
ções de abrigo, alimentação e nidificação.
Seguindo as indicações do percurso, chegamos 
à parte sul da lagoa, e viramos à direita por um 
caminho paralelo à denominada vala do Estado, 
linha de água artificial construída, felizmente, 
sem o sucesso desejado, para efeitos de drena-
gem da lagoa. Passamos sobre a vala, através 
de uma ponte em madeira e, percorridos 
alguns metros, vislumbramos o CIA. 

Nome do Percurso: Percurso da Lagoa

Entidade Promotora: Município de Ponte de Lima

Tipo de Percurso: Circular, Pequena Rota

Âmbito do Percurso: Ecológico e Paisagístico

Ponto de Partida/Chegada:
Centro de Interpretação Ambiental

Distância Percorrida: 1,57km

Duração do Percurso: 0h:45m

Grau de Dificuldade: Fácil

Cota Máxima Atingida: 17 metros

Textos: Município de Ponte de Lima

Design: Xpto Design



Ponto de partida/chegada
41º 45' 52,289'' N | 8º 38' 34,596'' W

Pontos de interesse
1. Centro de Interpretação Ambiental

2. Lagoa de S. Pedro d’Arcos

3. Postos de Observação

4. Pastagens naturais
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Distância (m)

Câmara Municipal de Ponte de Lima
 tel. 258 900 400
Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima
tel. 258 909 200
Centro de Saúde de Ponte de Lima
tel. 258 909 280
Hospital de Ponte de Lima
tel. 258 909 500
Loja de Turismo de Ponte de Lima
tel. 258 240 208
Área Protegida de Ponte de Lima
SOS Lagoas: telm. 963 520 002
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Descarregue a aplicação

Direção ErradaDireção correta Direção Esquerda Direção Direita

SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DO PERCURSO


