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O rio Ave tem uma extensão de cerca de 90 km, desde a nascente, na Serra da Cabreira, 
a uma altitude de 1260 metros, até à foz em Vila do Conde. Recebe águas de um vasto 
conjunto de rios e ribeiros, desde o Cabreiro, Caniçado e Falperra, aos Rios Vizela, Selho, 
Pele, Pelhe e Este, sendo os seus maiores afluentes o Rio Este e o Rio Vizela. A sua bacia 
hidrográfica tem uma área de aproximada de 1390 km², abrangendo 15 municípios. Ao 
longo de todo o seu curso atravessa 7 concelhos: Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, 
Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde. 

The Ave River has an extension of about 90 km, from its spring in the Cabreira 
Mountain, at an altitude of 1260 meters, to its mouth in Vila do Conde. It receives 
water from a wide range of rivers and streams, from the Cabreiro, the Caniçado and the 
Falperra, to the Vizela, the Selho, the Pele, the Pelhe and the Este Rivers, with its larger 
tributaries being the Este River and the Vizela River. Its hydrographic basin has an area 
of approximately 1390 km², covering 15 municipalities. Along its course, the Ave River 
crosses seven municipalities: Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Vila Nova 
de Famalicão, Santo Tirso, Trofa and Vila do Conde.

Ponte D. Zameiro 
Ponte Românica sobre o Rio Ave que integrava a antiga estrada romana/medieval, 
conhecida por via veteris e que que fazia a ligação do Porto a Barcelos/Ponte de 
Lima. Trata-se de uma ponte em cavalete, suportada por sete arcos de volta perfeita 
e um arco apontado, fruto de uma reformulação do período gótico. A primeira 
referência a esta ponte data de 1185. A sua construção poderá ter sido antecedida 
por uma barca de passagem, já que nas suas imediações existe o topónimo “barco”.

Capela da Sr.ª da Ajuda 
A primeira paragem que um peregrino encontrava quando passava a ponte de D. 
Zameiro, para Norte, era a Ermida de Santa Cruz, onde hoje se ergue a capela da Sr.ª 
da Ajuda.  

Vila Verde 
O lugar de Vila Verde está erguido sobre uma ocupação humana muito antiga. Ali 
existiu uma Villa (casa agrícola) e uma necrópole (cemitério) do período da 
Romanização e que foi escavada por Ricardo Severo.

Figueiró de Baixo 
Lugar marcado pela presença de um belíssimo conjunto de moinhos e por um 
monumental forno de cal. No passado ainda não muito distante, a presença deste 
forno na região - e de outros semelhantes -  estava relacionada com agricultura, 
mas também com a atividade de construção civil. Se, por um lado servia como 
regulador de acidez dos campos agrícolas, por outro servia de fugicida, ao ser 
aplicado, em forma de caiadura, nas paredes e nos telhados das casas.

D. Zameiro Bridge 
It is a Romanesque bridge over the Ave River, part of the old Roman / Medieval road 
known as veteris and the link between Oporto and Barcelos / Ponte de Lima. It is a 
corbel bridge, supported by seven perfect arcs and one pointed arch, consequence 
of a redesign done during the Gothic period. The first reference to this bridge dates 
from 1185. The existence of a ferry may have preceded the bridge’s construction, 
since in its vicinity there is the place name “boat”.

Chapel of Sr.ª da Ajuda 
The first stop a pilgrim found after crossing the D. Zameiro Bridge, while going 
north,  was the Hermitage of the Santa Cruz, where today the Chapel of Sr.ª da 
Ajuda is built. 

Vila Verde 
Vila Verde is built on top of a very ancient area of human occupation. There existed 
a Villa (agricultural house) and a necropolis (cemetery) dated from the 
Romanization Period and excavated by Ricardo Severo.

Figueiró de Baixo 
Location marked by the presence of a beautiful set of mills and a monumental 
limekiln. In the recent past past, the presence of this kiln in the region - and other 
similar ones - was connected not only with farming but also with building 
construction activities. If, on one hand lime served as an acidity regulator for 
agricultural fields, on the other it served as a fungicide, when applied as a plaster on 
house walls and roofs.
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Ponte D. Zameiro | D. Zameiro Bridge

NORMAS DE CONDUTA | CODE OF CONDUCT
• Seguir apenas pelo trilho sinalizado | Keep to the signposted track;

• Evitar fazer ruídos desnecessários | Avoid making unnecessary noise;

• Observar a fauna sem perturbar | Observe wildlife without disturbing it;

• Não danificar a flora | Do not damage the flora;

• Não deixar lixo ou outros vestígios de passagem 
Do not leave rubbish or any other trace;

• Não fazer lume | No naked flames;

• Não colher amostras de plantas ou rochas | Do not take samples of plants or rocks;

• Ser afável com as pessoas que encontre no local 
Be nice to the people you might meet along the way.

CONTATOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS
• SOS Emergência | SOS Emergency: 112

• Informação Anti-Venenos | Anti-Poison Information: +351 808 250 143

• Câmara Municipal de Vila do Conde | City Council of Vila do Conde 
+351 252 248 400 

• Posto de Turismo | Tourist Office: +351 252 248 473

• Centro Hospitalar de Vila do Conde | Hospital Centre of Vila do Conde  
+351 273 302 620

• Bombeiros Voluntários | Volunteer Firefighters: +351 252 631 333

• P. S. P. Vila do Conde | Public Security Police of Vila do Conde: +351 252 640 710 

• G. N. R. Vila do Conde | National Republican Guard of Vila do Conde (military police) 
+351 252 640 160

INÍCIO DE PERCURSO | START POINT 

COORDENADAS GPS | GPS COORDINATES 

Ponte D. Zameiro

41°21’3.21”N /   8°40’54.25”W 



Todo o percurso se desenvolve na margem direita do Rio Ave, partindo da Ponte 
Românica D. Zameiro, que integrava a estrada romana / medieval que fazia a ligação do 
Porto a Barcelos, Ponte de Lima e à Galiza. 

Ao chegar à Capela de Nossa Sra. da Ajuda e do Sr. do Padrão, o percurso segue pela 
direita na direção de Vila Verde, onde foi escavada uma necrópole de época romana, e 
Figueiró de Baixo, onde podem ser visitados um forno de cal, e vários moinhos de 
rodízio que acompanham a ribeira de Friães até ao Rio Ave. Pouco depois, o percurso 
encaminha-se para Norte, afastando-se agora do Rio Ave, e dirigindo-se ao lugar de 
Carcavelos, onde se recomenda um desvio à Capela de S. Vicente. Pouco depois o 
percurso encontra o PR1 (Cividade de Bagunte), e seguem juntos para S. Mamede, 
percorrendo uma extensão considerável de área agrícola até Casavedra, para pouco 
depois se separarem, marcando assim o regresso à Ponte D. Zameiro, pelo traçado do 
Caminho Português de Santiago, e acompanhando novamente o Rio Ave.

The whole route takes place on the right bank of the Ave River, starting at the D. Zameiro 
Romanesque Bridge, which was part of the Roman / Medieval road connecting Oporto 
to Barcelos, Ponte de Lima and Galicia. 

When reaching the Chapel of Sr.ª da Ajuda and ofSenhor do Padrão, the route goes right 
towards Vila Verde, where a Roman necropolis was excavated, and Figueiró de Baixo, where 
it is possible to visit a limekiln and several tirl mills that go along the Friães River up to the 
Ave River. Soon after, the route goes north, moving away from the Ave River and heading 
to Carcavelos, where a detour is recommended to visit the São Vincente’s Chapel. Shortly 
afterwards, the route encounters the PR1 (Settlement of Bagunte) and both continue 
together up to S. Mamede. After travelling a considerable extension of agricultural area, 
the routes separate at Casavedra, thus marking the PR2’s return to the D. Zameiro 
Bridge, through the path of the Portuguese Way of Santiago, along the Ave River.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST PERFIL DE ALTIMETRIA | GAENT PROFILE

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

Ponte D. Zameiro | D. Zameiro Bridge  
Vale do Rio Ave | Ave River Valley 
Azenhas | Watermills

Capela de N. Sra da Ajuda e do Sr. do Padrão 
Chapel of Sr.ª da Ajuda and of Senhor do Padrão

Vila Verde | Vila Verde 

Figueiró de Baixo (forno de cal e moinhos da 
Ribeira de Friães) 
Figueiró de Baixo (lime kiln and mills of the 
Friães River)

PERCURSO 
ROUTE

Vila Verde | Vila Verde

Forno de cal | Lime kiln

Capela de S. Miguel | S. Miguel Chapel

10,6 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao 
dos ponteiro do relógio
counter - clockwise

3 h
duração
time

215 m
desnível acumulado
altitude variation

168 /6 m
altitude máx/min
altitude max/min

Fácil (nível II)
grau de dificuldade
Easy (level 2)
difficulty level

Todo o ano
época aconselhada
All year round
recommended season

SINALÉTICA | SIGNAGE

caminho certo
right way

caminho errado
wrong way

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

®

®
®

® FCMP

®

Capela de S. Vicente - Carcavelos 
S. Vicente Chapel 

Capela de S. Mamede 
S. Mamede Chapel 

Capela de S. Miguel 
S. Miguel Chapel 

Castro de Santagões 
Castro of Santagões
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LEGENDA DO MAPA | MAP LEGEND

0 1km

Edificado 
Building 
Florestas 
Forest

Ocupação de solo | Land occupation Estradas | Roads
Auto-estradas 
Motor way
Outras estradas 
Other roads
Estradas de terra  
Track

Linhas de água 
Watercourse
Curvas de nível 
Contour

PR2 - Na Orla do Rio Ave
On the Banks of the Ave River 

PR1 - Da Cividade de Bagunte 
aos encantos do Rio Este
From the settlement of Bagunte 
to the charms of the Este River


