
  

“Descobre 
Vila Caiz” 

Vila Caiz é uma 

freguesia que pertence 

ao concelho de 

Amarante, distrito do 

Porto. É constituída por 

uma encosta bastante 

acidentada e é 

banhada nas zonas 

mais baixas (Vilarinho 

e Passinhos) pelo rio 

Tâmega. À exceção da 

Serra do Marão e 

Aboboreira, Vila Caiz 

possui um dos pontos 

de maior altitude do 

concelho que é a 

Senhora da Graça, 

com altitude de 

460,415m. Um pouco 

mais distante 

encontrar-se a Serra 

de Santa Cruz, onde 

uma parte pertence a 

Louredo e outra a Vila 

Caiz. O solo é 

maioritariamente 

granítico. 

  

Objetivos desta trilha: 

Com este trilho pretende-

se que os alunos 

reconheçam que as várias 

disciplinas podem formar 

uma só. Apelar ao espírito 

de solidariedade da 

comunidade perante os 

ecossistemas. Promoção da 

atividade física ao ar livre. 

Aprender a valorizar os 

ecossistemas da nossa 

região. Compreender a 

importância da preservação 

da fauna e flora. 

Interesse/ Pertinência 

do percurso: 

Já que se trata da aldeia 

onde vivo, pretendo dar a 

conhecer Vila Caiz, 

valorizando deste modo o 

ecossistema da minha 

região. O interesse deste 

percurso não é só as 

paisagens e os 

monumentos 

arquitetónicos, mas 

também alertar as 

pessoas, que irão fazer 

esta trilha, da importância 

de preservar a natureza 

bem como soluções para os 

problemas da fauna e flora. 
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Informações gerais do 

percurso 

Nome do trilho: “AnaCoelho Eco-

Trilho da Escola Secundária de 

Amarante” 

Local: Vila Caiz 

Tipo de trilho: linear 

Extensão do percurso: 4,81 km 

Duração: Entre 60min a 90min 

N.º de postos/ estações/ 

paragens: 6 

Autores: Ana Beatriz Surgião 

Coelho, n. º1, 10º CT4 

Material necessário: 

Sapatilhas, roupa confortável, 

chapéu, bússola (pode utilizar a 

bússola do telemóvel), bloco de 

notas, lápis ou esferográfica, 

telemóvel com acesso a dados 

móveis, com o GPS ligado, com a 

aplicação Wikiloc instalada e com 

acesso a uma calculadora. 

 

“Se amas realmente a 

Natureza, encontrarás beleza 

em todos os lugares” 

-Vicent Van Gogh 

Imagens das paragens 

 

Paragens/ Estações 

1- Serra de Santa Cruz (Etapa 

Sinta a Natureza)  

2- Capela da Senhora da 

Graça 

3- Miradouro da Senhora da 

Graça (Etapa Viva a 

Natureza) 

4- Igreja de S. Miguel, Vila 

Caiz  

5- Rio Tâmega, Vilarinho, Vila 

Caiz (Etapa de Diálogo de 

saberes- Compreenda a 

Natureza) 

6- Árvores junto ao rio (Etapa 

conclusão) 

Para mais informações 

Junta de Freguesia de Vila Caiz 

Rua D. Eduarda Matos, 996 

4600-789, Vila Caiz, Amarante 

255 739 611 

junta@vilacaiz.pt 

https://www.vilacaiz.pt/ 

Para consultar esta trilha: 

https://pt.wikiloc.com/trilhas-

caminhada/anacoelho-eco-trilho-da-escola-

secundaria-de-amarante-50309008  
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