antigas, almofadas decoradas com duas tíbias
cruzadas e uma caveira.
Retomando do percurso, e seguindo as suas
indicações, dirigimo-nos até à capela da Sr.ª
das Necessidades, templo católico que
remonta ao séc. XVIII. Em frente à capela está
um nicho com o Sr. dos Passos e, no adro, o
nicho da Nª Sr.ª das Necessidades, construído
no ano de 1727, que se constitui como uma
pequena capela-abrigo que possui no seu
vértice, plinto e cruz, e uma janela gradeada
com visibilidade para o interior. Neste local
encontram-se as Alminhas da Lomba, que
apresentam uma pintura de Nª Sr.ª do Carmo
com o Menino Jesus no seu colo.
Da capela o percurso segue para o núcleo
urbano de Fontão. Encontramos a Quinta da
Casa Grande, construída no séc. XVIII, que se
notabiliza pela sua torre de três pisos. O portal
enuncia-se por dois brasões seiscentistas
usados pelos Marqueses de Terena de Condes
de Monfalim. Seguimos pela esquerda até à
capela de Nª Sr.ª dos Remédios. Daqui
também se avista a igreja paroquial de Fontão,
com fachada virada para o cruzeiro do séc.
XVIII, que possui fuste canelado e, tal como o
de S. Pedro d'Arcos, apresenta ao centro uma
Nª Srª Senhora. Remata num capitel compósito encimado por uma cruz.
Seguimos as indicações do percurso até ao
monte de S. Cristóvão, onde foi ereta, no séc.
XVII/XVIII, uma capela consagrada ao mesmo
santo. No monte encontram-se vestígios
arqueológicos que indicam uma ocupação
da época medieval. Daqui descemos, até que
somos obrigados a entrar na Estrada Municipal 525-1. Fletimos à esquerda em direção ao
ponto de início do percurso, sendo que, no
caminho, somos confrontados com uma
bela prespetiva da Casa da Lage. Fundada no
séc. XV, é constituída por um corpo central
entre duas torres, com elementos arquitetónicos do século XVIII. A ocupação do espaço
é no entanto anterior, pois nestes terrenos
existem vestígios de tégulas do período
Romano/Medieval.

Rota dos Cruzeiros
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Partimos do Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da AP, subindo em direção ao parque
de estacionamento. Viramos à esquerda e logo
em seguida à direita, até encontrarmos uma
estrada asfaltada que devemos seguir, passando nas traseiras da Quinta da Lage, até chegarmos ao centro de S. Pedro d’Arcos.
Destacamos o cruzeiro, um dos mais belos do
reinado de D. João V [1706-1750]. Possui um
fuste de estilo salomónico, no meio do qual se
esculpiu a imagem de Nª Sr.ª coroada e uma
série de elementos vegetalistas. No capitel
surge a imagem de Cristo crucificado. Digna
de realce é também a bela igreja paroquial,
onde predominam os elementos do séc. XVII e
XVIII. No adro, duas tampas de sepulturas
medievais corroboram a existência de um
templo medieval, provavelmente no local da
igreja, que também possui vestígios de arte
românica. Em frente, atravessando a estrada,
entramos no calvário que dá acesso à capela
de S. Sebastião, do séc. XVII, composto por 14
cruzes, onde se constata, nos plintos das mais

• 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.
• Na via pública, circule sempre em segurança.

Ficha técnica
Nome do Percurso: Rota do Cruzeiro
Entidade Promotora:
Município de Ponte de Lima
Tipo de Percurso: Circular, Pequena Rota
Âmbito do Percurso:
Ecológico, Paisagístico e Cultural
Ponto de Partida/Chegada:
Centro de Interpretação Ambiental
Distância Percorrida: 7.21km
Duração do Percurso: 4h:00m
Grau de Dificuldade: Fácil
Cota Máxima Atingida: 80 metros
Textos: Município de Ponte de Lima
Grafismo: Xpto Design

Miguel Costa
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A Rota dos Cruzeiros é um percurso pedestre
denominado de pequena rota. As respetivas
marcações e sinalizações obedecem às
normas internacionais. O percurso desenvolve-se na zona de influência da Área Protegida
das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos
(AP), com passagem obrigatória nos cruzeiros
de S. Pedro d’Arcos e de Fontão.

Regulamento
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Rota dos Cruzeiros

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

Pontos de interesse
1. Centro de Interpretação Ambiental
2. Igreja e Cruzeiro de S. Pedro de Arcos
3. Calvário e Capela de S. Sebastião
4. Capela de Nª Sr.ª das Necessidades
5. Capela de S. Cristóvão

Contactos úteis
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6. Casa da Lage

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)

