
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.

Percurso pedestre registado e homologado pela: 
Path Registered as Certified by:

Promotores: 
Promoters:

Po
nt

e 
Ro

m
ân

ic
a 

de
 T

ou
gu

in
hó

 | 
Ro

m
an

es
qu

e 
Br

id
ge

 o
f T

ou
gu

in
hó

O Rio Este nasce na Serra do Carvalho, freguesia de S. Mamede d’Este e município de 
Braga, e desagua no rio Ave, em Touguinhó - Vila do Conde.  O seu trajeto sinuoso de 
cerca de 45km é alimentado por vários afluentes, dos quais se destacam o Rio 
Guisande, a Ribeira de Tenões, a Ribeira de Dadim, o Rio da Veiga, a Ribeira de São 
Martinho e a Ribeira de Pinguela.
Apesar de ser considerado um curso de água perene, o seu caudal é reduzido, mesmo nos 
meses mais húmidos. No entanto, são frequentes as cheias em períodos de maior 
precipitação. 
São várias as crónicas de séculos passados onde é referida a riqueza deste rio em peixes 
tais como barbos, enguias e trutas. Foi também uma importante fonte de riqueza devido 
à actividade dos inúmeros moinhos que foram sendo instalados nas suas margens.

The Este River originates in the Carvalho Mountain, parish of S. Mamede d’Este, 
municipality of Braga, and flows into the Ave River in Touguinhó - Vila do Conde. Several 
tributaries feed its winding course of about 45 km. From these tributaries the Guisande 
River, the Tenões River, the Dadim River, the Veiga River, the São Martinho River and the 
Pinguela River stand out.
Although it is considered a perennial watercourse, its water flow is small even during 
wetter months. However, floods are frequent during periods of greater precipitation. In 
the past, several chronicles mentioned the river’s richness in fish, such as barbs, eels and 
trout. It was also an important source of wealth due to the activity of the numerous mills 
installed on its banks.

Cividade de Bagunte 
Povoado fortificado da Idade do Ferro, as ruínas da Cividade são Monumento 
Nacional desde 1910.

Ponte de São Miguel de Arcos 
Ponte sobre o rio Este, classificada Imóvel de Interesse Público em 1982. Este belo 
exemplar da arquitetura viária românica foi construído no século XII e caracteriza-se 
por um perfil em cavalete, com três arcos desiguais de volta perfeita.  

Igreja Românica de S. Cristóvão de Rio Mau   
Classificada Monumento Nacional desde 1910, é considerada um dos mais 
importantes edifícios do românico rural português. Templo dedicado a São 
Cristóvão e construído em 1151.

Ponte Românica de Touguinhó 
Construída na Idade Média, em granito, apresenta tabuleiro em cavalete assente 
num único arco de volta perfeita, sem guardas e com pavimento em lajeado. 

Quinta da Espinheira 
Propriedade, documentada desde o século XVI, possui uma casa solarenga e capela 
dedicada a Santo António. 

Quinta de Cavaleiros 
A casa da Quinta de Cavaleiros foi construída entre o final do século XII e o início do 
século XIII. Pertenceu a uma linhagem secundária da nobreza portuguesa. 

Settlement of Bagunte 
Fortified settlement of the Iron Age, whose ruins were considered a National 
Monument in 1910.

Bridge of S. Miguel de Arcos 
Bridge over the East River classified in 1982 as a Building of Public Interest. This 
beautiful example of Romanesque road architecture was built in the 12th century 
and is characterized by a corbel profile, with three unequal and perfect arches.  

Romanesque Church of São Cristovão de Rio Mau   
Classified as National Monument in 1910, it is considered one of the most 
important Portuguese Romanesque rural buildings. It is a temple dedicated to São 
Cristovão and it was built in 1151.

Romanesque Bridge of Touguinhó 
Built in granite during the middle Ages, it presents a corbel deck centred on a single 
perfect arc, without guards and with flagstone pavement. 

Espinheira Farm 
Documented since the 16th century, this property has a manor house and a chapel 
dedicated to Saint Anthony. 

Cavaleiros Farm 
The house of the Cavaleiros Farm was built between the end of the 12th century 
and the beginning of the 13th century. It belonged to a secondary lineage of the 
Portuguese nobility.

DA CIVIDADE DE BAGUNTE
AOS ENCANTOS DO RIO ESTE
FROM THE SETTLEMENT OF BAGUNTE 
TO THE CHARMS OF THE ESTE RIVER
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CONTATOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS

INÍCIO DE PERCURSO | START POINT 

COORDENADAS GPS | GPS COORDINATES 

• 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

Centro de Receção a visitantes da Cividade de Bagunte 

41°23’3.60”N |   8°39’6.19”W 

Cividade de Bagunte | Settlement of Bagunte



O percurso tem início no Centro de Receção a Visitantes da Cividade de Bagunte. 

Sugerimos que comece por visitar esta estação arqueológica, classificada Monumento 
Nacional em 1910. A Cividade foi um povoado fortificado da Idade do Ferro com 
ocupação permanente entre os séculos IV a.C e IV d.C. A visita a este espaço permite 
uma melhor compreensão do processo de romanização desta região (Gallaecia). 

O percurso pedestre inicia-se na direção Noroeste, para a ponte medieval de S. Miguel 
de Arcos, sobre o rio Este. Entre aldeias e terrenos agrícolas, a dada altura destaca-se 
a Igreja Românica de Rio Mau e, ao chegar a Touguinhó, as margens do Rio Este, onde 
outrora se moia o cereal em interessantes azenhas. Seguimos agora a par com o rio até 
à Ponte Românica de Touguinhó, bem próximo da foz deste rio (Este). Depois de uma 
rápida passagem na margem direita do rio Ave, contorna-se a Quinta da Espinheira e ao 
encontrar o PR2, segue-se pelo mesmo caminho na direção da Capela de S. Mamede, e 
do Cruzeiro e Igreja Paroquial de Bagunte. 

Já na reta final do percurso, merece destaque a passagem pela Quinta de Cavaleiros, 
propriedade privada constituída por uma torre senhorial, edificada no século XIV, e pelo 
restante edificado, datado dos séculos XVI e XVII.  

The route starts at the Visitors Centre of the Settlement of Bagunte. Visitors are 
advised to start the route by visiting this archaeological site, classified in 1910 as a 
National Monument. It was a fortified settlement dated from the Iron Age, which was  
permanently occupied between the 4th century BC and the 4th century AD. The visit to 
this space provides its visitors with a better understanding of the Romanization process 
in this region (Gallaecia). 

The pedestrian route starts northwest, towards the medieval bridge of S. Miguel de Arcos, 
over the Este River. Among villages and agricultural lands, the Romanesque Church of Rio  
Mau stands out together with, when reaching Touguinhó, the banks of the Este River, 
where cereals were once milled in remarkable watermills. Proceeding, the route continues 
along the river up to the Romanesque Bridge of Touguinhó, very close to the river’s mouth 
(Este). After a quick passage on the right bank of the Ave River, the route goes around 
the Espinheira Farm and, when reaching the PR2, continues through the same path 
towards the S. Mamede’s Chapel, the Wayside Cross and the Parish Church of Bagunte.

At the final stretch of the route, it is worth mentioning the passage through the 
Cavaleiros Farm, a private property constituted by a stately tower, built in the 14th 
century, and the remaining constructions, dated from the 16th and 17th centuries.

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

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

Cividade de Bagunte | Settlement of Bagunte 

Ponte S. Miguel de Arcos | Bridge of S. Miguel 
de Arcos

Igreja Românica de S. Cristovão de Rio Mau 
Romanesque Church of São Cristovão de Rio Mau

Azenhas do Rio Este | Watermills of the Este River

Ponte Românica de Touguinhó | Romanesque 
Bridge of Touguinhó 

Açude no Rio Ave | Dam at the Ave River 

PERCURSO 
ROUTE

Ponte de São Miguel de Arcos | Bridge of S. Miguel dos Arcos

Açude no Rio Ave | Dam at the Ave River

18 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao 
dos ponteiro do relógio
counter - clockwise

5 h 30
duração
time

360 m
desnível acumulado
altitude variation

168 /4 m
altitude máx/min
altitude max/min

Médio (nível III)
grau de dificuldade
Medium (level 3)
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
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Quinta da Espinheira | Espinheira Farm 

Capela de S. Mamede | S. Mamede 
Chapel 

Cruzeiro de Bagunte | Wayside Cross 
of Bagunte 

Igreja Paroquial de Bagunte | Parish 
Church of Bagunte 

Quinta de Cavaleiros | Cavaleiros Farm 
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LEGENDA DO MAPA | MAP LEGEND

0 1km

Linhas de água 
Watercourse
Curvas de nível 
Contour

Edificado 
Building 
Florestas 
Forest

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

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

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