DESCRIÇÃO DO PERCURSO
PATH DESCRIPTION

Este percurso é destinado ao público em geral e assenta na
valorização turística da componente histórica e paisagística da
região, dando relevo ao património religioso, cultural e natural
que o trajeto une. Com início junto ao Parque da Devesa, espaço
privilegiado para a educação ambiental junto ao rio Pelhe, o
percurso de tipologia circular desenvolve-se ao longo de 17,5 km,
na sua maioria em área urbana.
Seguindo o sentido recomendado (sentido horário), o caminho
leva-o a percorrer várias localidades periféricas, destacando-se a
passagem pela igreja românica de Antas e as subidas ao Penedo
da Moura e ao Monte do Facho ou de Santa Catarina, local
panorâmico por excelência. Inicia-se então um trajeto
tendencialmente de descida, atravessando Brufe e Serrões de
encontro à ecopista que acompanha o visitante até às portas de
Vila Nova.
A fase final do percurso decorre dentro do núcleo urbano de
Famalicão e contempla passagens pelas igrejas matrizes (nova e
antiga), Museu de Arte Sacra, Casa da Cultura, Paços do
Concelho e pelas Hortas Comunitárias antes do regresso ao
ponto de partida no Parque da Devesa.

CONTACTOS ÚTEIS
USEFUL CONTACTS

Centro Hospitalar do
Médio Ave
Unidade de V.N. Famalicão
Rua Cupertino de Miranda s/n
4761-917 VNF
T. 252 300 800

Município de Vila Nova de
Famalicão
Praça Álvaro Marques
4764-502 VNF
T. 252 320 900
252 323 751 (Fax)
camaramunicipal@famalicao.pt
www.famalicao.pt

Bombeiros Voluntários
de Famalicão
Av. Rebelo Mesquita, 136
Apartado 128,
4760-013 VNF
T. 252 301 112

Posto de Turismo
Praça D. Maria II
4760-111 VNF
T. 252 312 564
famalicaoturismo@famalicao.pt

Bombeiros Voluntários
Famalicenses
Av. Carlos Bacelar Ap 106,
4764-901 VNF
T. 252 330 200

GNR - Posto Territorial de VNF
R. Vieira da Silva 116
4760-163 VNF
T. 252 501 360

This route is intended for the general public and is based on the
tourist appreciation of the region's historical and landscape
component, emphasizing the religious, cultural and natural
heritage that the route unites. Starting at Parque da Devesa, a
privileged space for environmental education along the river
Pelhe, the circular route extends along 17.5 km, mostly in an urban
area.

The final phase of the route takes place within the urban center of
Famalicão and includes passages through the main churches (new
and old), Museum of Sacred Art, House of Culture, Paços do
Concelho and Community Gardens before returning to the starting
point at Parque da Devesa.
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REDE DE
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Percorra-os e surpreenda-se
com o que o nosso concelho
tem para oferecer.

Entidade Promotora
Promoting Entity
www.cm-vnfamalicao.pt

Following the recommended direction (clockwise), the path takes
you through various outlying locations, highlighting the passage
through the Romanesque church of Antas and the ascents to
Penedo da Moura and Monte do Facho or Santa Catarina, a
panoramic location par excellence. Then begins a path tending to
descent, crossing Brufe and Serrões to meet the eco-track that
accompanies the visitor to the gates of Vila Nova.
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