
Como chegar à Quinta de Lameirões
 

Coordenadas da quinta   

41° 6'52.70"N 

8°14'47.91"W 

Porto / Vila Real:  

A4 saída Penafiel Sul / Entre-

E.N. 15 até Rotunda do Abraço do Povo

 

 

 

Nesta rotunda vira na 1ª saída á direita

E.N. 106 direção Termas de S. Vicente / Entre

(á meio do percurso tem um pequeno desvio, devido a obras, faz o desvio e volta á 
estrada principal E.N. 106) 

Ao longo da estrada E.N.106 aparece indicação virá á esquerda para 
Rio de Moinhos / Boelhe  

Chegando ao centro Rio de Moinhos seguir indicações “ Quinta de Lameirões”

2 ª Opção 

A4 saída Penafiel Sul / Entre-

E.N. 15 até Rotunda do Abraço do Povo

 
Siga depois para a Circular Sul de Penafiel 
 (V. Real/Amarante/Boelhe/Abragão). Vire à direita para Abragão, pela N320. Na 
localidade de Duas Igrejas (junto à estação de combustível) vire à direita em direção a 
Peroselo/Boelhe/Luzim seg
localidade de Peroselo (junto ao nicho do Imaculado Coração de Maria) vire à esquerda, 
atravessando a via municipal em direção a Boelhe seguindo a sinalização da Rota do 
Românico. 

Chegando ao centro Boelhe seguir indicações “ Quinta de Lameirões”

 

Quinta de Lameirões (Boelhe -

-os-Rios (Vire à esquerda para Penafiel) 

E.N. 15 até Rotunda do Abraço do Povo (Serradelas)  

1ª saída á direita 

Termas de S. Vicente / Entre-os-Rios  

(á meio do percurso tem um pequeno desvio, devido a obras, faz o desvio e volta á 
 

Ao longo da estrada E.N.106 aparece indicação virá á esquerda para E.N. 
 

Chegando ao centro Rio de Moinhos seguir indicações “ Quinta de Lameirões”

-os-Rios (Vire à esquerda para Penafiel) 

E.N. 15 até Rotunda do Abraço do Povo (Serradelas)  

Siga depois para a Circular Sul de Penafiel Variante do Cavalum 
(V. Real/Amarante/Boelhe/Abragão). Vire à direita para Abragão, pela N320. Na 
localidade de Duas Igrejas (junto à estação de combustível) vire à direita em direção a 
Peroselo/Boelhe/Luzim seguindo a partir daí a sinalização da Rota do Românico. Na 
localidade de Peroselo (junto ao nicho do Imaculado Coração de Maria) vire à esquerda, 
atravessando a via municipal em direção a Boelhe seguindo a sinalização da Rota do 

Boelhe seguir indicações “ Quinta de Lameirões” 

- Penafiel) 

(á meio do percurso tem um pequeno desvio, devido a obras, faz o desvio e volta á 

E.N. 312 Direção 

Chegando ao centro Rio de Moinhos seguir indicações “ Quinta de Lameirões” 

(V. Real/Amarante/Boelhe/Abragão). Vire à direita para Abragão, pela N320. Na 
localidade de Duas Igrejas (junto à estação de combustível) vire à direita em direção a 

uindo a partir daí a sinalização da Rota do Românico. Na 
localidade de Peroselo (junto ao nicho do Imaculado Coração de Maria) vire à esquerda, 
atravessando a via municipal em direção a Boelhe seguindo a sinalização da Rota do 



“Rota pedestre Agrícola” com os vários pontos 

 

 

Contacto S.O.S.  

. Marisa Silva 

. Telm. 914 018 281  


