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Esta rota linear passa pelas localidades que ladeiam
o vale do Leça, acompanhando o rio desde as atribuladas 
quedas de água junto à Ponte das Cabras até à sua 
aparente calma em Água Longa, onde se despede
do concelho. A proposta é que o percurso seja feito 
no sentido contrário, da sua zona de maior 
tranquilidade até à agitada área mais a nascente. Pelo 
caminho cruza-se três vezes o Leça, apreciando-se 
pontes de épocas diferentes – a de Pau, a Velha
da Reguenga e a das Cabras – e uma paisagem 
marcadamente agrícola e de grande beleza. Destaca-se 
a vista desde o Outeiro Alto e recomenda-se um breve 
descanso no café da Quinta do Pisão.

PERCURSO
VALE DO LEÇA  LINEAR

FICHA TÉCNICA

Localização: Guimarei, Lamelas, Água Longa, Agrela,
Reguenga e Refojos

Tipo de percurso: Pequena Rota, linear (alter. circular)

Extensão: 20km (máximo)

Duração: 6 a 7 horas

Dificuldade: III - algo difícil

Cota: Entre 110m e 330m

Época aconselhada: Todo o ano

Pontos de partida: Guimarei (campo de jogos)

Lat: 41°18'30.42"N • Long:  8°29'34.51"W

Pontos de chegada: Ponte das Cabras (Refojos)

Lat: 41°18'1.80"N • Long: 8°27'1.94"W

N.º da Carta Militar: 98 e 111
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ALTITUDE DOS PONTOS DE INTERESSE

CUIDADOS

REDE DE PERCURSOS
PEDESTRES DE SANTO TIRSO
www.cm-stirso.pt

›  Traga o seu lixo consigo
›  Deixe a natureza intacta
›  Mantenha-se no percurso sinalizado
›  Respeite a propriedade privada
›  Não faça fogo
›  Evite fazer ruído
›  Utilize roupa e calçado adequados
›  Leve uma garrafa de água

CONTACTOS ÚTEIS

SINALÉTICA

SOS Florestas
SOS Emergências
Câmara Municipal de Santo Tirso             
Bombeiros Voluntários de Santo Tirso    
Bombeiros Voluntários Tirsenses             
Centro Interpretativo do Monte Padrão
Guarda Nacional Republicana
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Vale do Leça - Circular
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Histórico

Pré-Industrial

4

9

8
6

2

3

10

1

7

PR6

PR1

INTERSEÇÃO COM OUTROS PERCURSOS

Use este código QR para obter mais 
informação sobre os percursos 

pedestres de Santo Tirso.
Precisa de ter um smartphone e uma 

app de leitura de códigos QR.

MAIS INFORMAÇÃO

PR6
PERCURSO

Vale do Leça (circular)
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Ponte de Pau
Localizada na freguesia de Agrela, junto a um açude que serve 
para a rega dos campos agrícolas na Zona da Agra. Atualmente 
só são visíveis os alicerces da ponte quando o nível da água 
está baixo.
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Ponte de Cabras

Ponte da época do Estado Novo. Encontra-se na transição das 
cascatas da cabeceira do Leça e a zona de vale, já na freguesia 
de Refojos. A montante um bosquete de plantas ripícolas, um 
local fresco de águas agitadas.

Guimarei
Em 1047 este lugar era conhecido por Villa Guimaredi in Ripa Ave. 
Registos de 1258 referenciam como S. Paio de Vimarei onde viveu ou 
foi proprietária Miana da Palmeira, ama do rei D. Sancho.
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Água Longa
O nome estará relacionado com a 
ampla bacia que o Leça e seus aflu-
entes criam em altura de cheia. Ao 
longe, dois cumes, Alto Catorze e o 
Cornadinho. Ainda em Água Longa 
aprecie as Alminhas de Pidre (séc. XIX), 
que representam a proteção nas 
encruzilhadas. Aqui passa o Caminho 
de Santiago.
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Quinta da Peneda
Atualmente em ruínas, outrora era uma quinta agrícola, locali-
zada na extremidade da freguesia de Guimarei, junto ao ribeiro do 
Pisão.
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Tanque de Sobradelo
Junto à ribeira de Pisão existe uma pequena levada que desvia a 
água da ribeira para o lavadouro público. Aqui pode optar pelo 
percurso circular ou continuar no linear. Há um sobreiro assina-
lável no final do caminho de terra. Passa junto à Ponte do Arqui-
nho, ponte de granito muito antiga, de um só arco.
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5 Quinta do Pisão
Era no passado lugar de lavoura. Hoje 
é um “Nature Resort”. O caminho 
pela quinta está assinalado mas em 
dias de torneio de golfe, optar pelo 
caminho alternativo dentro da quinta. 
Merece visita o pequeno moinho 
restaurado e o edifício do restau-
rante/ café, um projeto do Arq. João 
Álvaro Rocha.

Outeiro Alto
No cimo deste monte o marco geodésico assinala 344m. A nor- 
deste aprecia-se vista para o vale fértil do Rio Leça.
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Outro percurso

Ligação entre percursos

Ponto de interesse

Chão de Porcos
Tanque público recente e ainda utilizado pela população, enqua-
drado num pequeno bosquete de sobreiro, carvalho e casta-
nheiro. Daqui é possível observar o Monte da Nossa Sr.ª da 
Assunção e o seu santuário.
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Histórico Pré-Industrial

Ponte Velha de Reguenga
No Leça junto a uma ponte mais 
recente. Há visíveis vestígios das 
levadas que levavam a água do rio 
aos moinhos, agora em ruínas. 
Alberto Pimentel, escritor e jorna-
lista portuense, referia a Reguenga 
como a “Veneza de Santo Tirso" 
devido às periódicas cheias do 
Leça e seus afluentes.


