Regulamento
passamos sob o viaduto da A27 e entramos no
estradão florestal em direção aos quartéis de
Stª. Justa e à Serra d’Arga.
Dos quartéis de Stª. Justa, a 450m de altitude,
poderemos avistar o vale do rio Lima, até à sua
foz, bem como presenciar quatro níveis de
aproveitamento das vertentes serranas: i) o
nível de base, na planície aluvial do rio Lima,
onde predominam as culturas de regadio; ii) o
nível das culturas agrícolas permanentes (ex.
vinha, pomares e olivais), com um padrão de
distribuição mais disperso; iii) o nível florestal,
que se desenvolve num anel altimétrico intermédio com arborizações de pinheiro-bravo e
eucalipto, interrompidas por pequenos
bosquetes e galerias de espécies autóctones;
e iv) o nível supra-florestal, área de matos de
uso predominantemente pastoril.
Os antigos quartéis, associados à crença
popular relacionada com o local de martírio
de duas irmãs, Justa e Rufina, e que incluem a
capela de Santa Justa, sofreram uma merecida requalificação e ganharão uma nova vida,
transformando-se num Centro de Interpretação e Vivência Ativa da Natureza.
Retomando o percurso dirigimo-nos para o
lugar do Cerquido, freguesia de Estorãos, com
passagem pela ribeira de Água Levada, local
que se destaca pela transformação da paisagem em resultado da exploração mineira,
atividade de capital importância na história
deste território. A paisagem mineira encerra
memórias do volfrâmio, das vivências de uma
época dedicada à exploração mineira da
região e dos modos de vida à procura do
designado “ouro negro”.
O percurso termina no lugar do Cerquido,
junto à Casa de Montanha do Cerquido,
unidade de turismo em espaço rural. O lugar é
caraterizado por uma paisagem de montanha,
com o granito que se estende até à Sr.ª do
Minho, os socalcos tradicionais, o casario, as
ruas e os ribeiros que a atravessam. Com uma
localização geográfica privilegiada, nas
encostas da serra d’Arga, o lugar é ainda
ponto de visita obrigatório para os amantes da
natureza bucólica.

Percurso do Cerquido

Miguel Costa

O Percurso do Cerquido - da Veiga à Serra é
um percurso pedestre denominado de pequena rota. As respetivas marcações e sinalizações
obedecem às normas internacionais. O
percurso pretende proporcionar a narrativa
histórico-geográfica do território a explorar,
através da interpretação dos modelos de
povoamento em diferentes épocas históricas,

partindo da veiga Limiana, em direção à
encosta sudeste da serra d’Arga, até ao lugar
do Cerquido, na freguesia de Estorãos.
Iniciamos o percurso junto à Quinta de
Pentieiros, exploração agropecuária e florestal
adquirida pelo Município de Ponte de Lima no
âmbito do projeto de valorização da Área de
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos
e S. Pedro de Arcos. A Quinta, que pode ser
visitada por um valor simbólico, concentra
várias infraestruturas e equipamentos associados ao alojamento, ao recreio e lazer e à
demonstração de técnicas e culturas agropecuárias e florestais, sendo que estas últimas
estão enquadradas numa quinta pedagógica.
Seguimos as indicações do percurso, que nos
farão atravessar os lugares de Paredes e
Sangemondes, freguesia de S. Pedro d’Arcos,
onde podemos apreciar o casario, muito dele
ainda em granito, e os seus eidos com vinha
conduzida na tradicional ramada, hortas e
pomares, típicos destas zonas rurais. No final
do lugar de Sangemondes, viramos à direita,

• Não saia do percurso marcado e sinalizado.
Preste atenção às marcações.
• Respeite a propriedade privada.
Feche portões e cancelas.
• Não abandone o lixo,
leve-o até ao respetivo local de recolha.
• Cuidado com o gado. Não incomode os animais.

• Mantenha a máxima atenção em dias de nevoeiro.
• Deixe a Natureza intacta.
Não recolha plantas, animais ou rochas.
• Evite andar sozinho. Leve água consigo.
• Utilize sempre calçado adequado,
impermeável e um chapéu.
• Na via pública, circule sempre em segurança.
• Durante o período crítico de incêndios,
não faça fogo.
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Percurso do Cerquido

Ficha técnica
Nome do Percurso: Percurso do Cerquido
Entidade Promotora:
Município de Ponte de Lima
Tipo de Percurso: Aberto, Pequena Rota
Âmbito do Percurso: Paisagístico e Cultural.
Ponto de Partida: Quinta de Pentieiros
Ponto de Chegada: Aldeia do Cerquido
Distância Percorrida: 9,54km
Duração do Percurso: 1h:30m
Grau de Dificuldade: Fácil
Cota Máxima Atingida: 460 metros
Textos: Município de Ponte de Lima
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Grafismo: Xpto Design

Ponto de partida
41° 46' 31,946" N | 8° 38' 57,654" W

Ponto de chegada
41° 48' 21,081" N | 8° 40' 35,212" W

Pontos de interesse
1. Quinta de Pentieiros
2. Quartéis de Santa Justa
3. Minas de Volfrâmio
4. Serra d’Arga

Contactos úteis

MPL

5. Cerquido

SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DO PERCURSO

Direção Errada

Direção Esquerda

Direção Direita

Altitude (m)

Descarregue a aplicação

Perfil altimétrico

Direção correta

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

Distância (m)

