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Nascente do rio Leça

Nasce em Monte  Córdova, 
em Santo Tirso.

Apesar de ser um dos rios 
mais poluídos da Europa, 
a nascente do rio é 
bastante limpa.



Tem de comprimento 46,750 Km. 



Percurso do rio



Afluentes

• Ribeira de Tabãos na 
freguesia de Alfena



Afluentes

• Ribeira dos Cambados 
em Moreira da Maia e 
Ribeira do Arquinho



Ponte ferroviária sobre o rio



Ponte do Carro



Antes e depois

Já se lavou roupa neste rio
Há cada vez menos seres vivos, 
devido à poluição das águas



O rio está negro...

Foram retirados do rio e das suas margens:
• 120 toneladas de resíduos verdes;
• 20 toneladas de resíduos 

indiferenciados;
• 200 kg de sucata;
• 50 pneus velhos.
Tudo isto em apenas 4 km de distância



A despoluição do rio

Actualmente existem vários projectos 
para combater o  problema:

As autarquias de Valongo, Maia e 
Matosinhos em conjunto com várias 
entidades,  estão desde 2007 a 
implementar projectos de 
despoluição do rio e seus afluentes.



Foz do rio Leça

O rio desagua entre as 
freguesias de Leça da 
Palmeira e de 
Matosinhos

A foz foi transformada 
em porto de mar –
Porto de Leixões



Lendas e tradições
A lenda da Bela

Era uma vez, na margem direita do rio Leça, um
poeta chamado Zarco foi atraído por uma pastora ,
Bela, a quem entregava os seus poemas.

Certo dia, quando trocavam palavras carinhosas,
um raio atingiu o jovem matando-o. A rapariga
fugiu apavorada, levando na mão o seu último
poema. Dias depois, um camponês encontrou um
papel amachucado. Nele era ainda legível o nome
“Bela”. Este nome deu origem à designação de uma
localidade em Ermesinde, Valongo.
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