DESCRIÇÃO DO PERCURSO
PATH DESCRIPTION

Este percurso de tipologia circular, com uma extensão de 15,8 km,
destina-se ao público em geral e assenta na componente
histórica e paisagística da região, procurando valorizar o
património religioso e natural.
Com início na Igreja de Riba de Ave, e de acordo com o sentido
recomendado (sentido horário), o percurso sai da vila
atravessando o rio Ave pela ponte junto ao mercado para ir de
encontro a vários pontos de interesse: Capela de S. José, Igreja
de S. Mateus de Oliveira, e Mosteiro de Oliveira Santa Maria,
onde se dá início à subida para a Capela e Monte de Santa
Tecla, proporcionando excelentes panorâmicas sobre o território
de Riba de Ave.
O regresso à vila é feito por Pedome, e ao chegar ao Parque de
Lazer de Calça Ferros, o percurso acompanha o rio até a zona
do açude e azenhas do Ave, área de elevado interesse
paisagístico e cultural, subindo-se depois de volta ao ponto de
partida.
Pode iniciar os percursos em 3 locais distintos: Riba de Ave,
Mosteiro de Oliveira de Santa Maria ou Parque de Lazer de
Calça Ferros.

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

PR3
VNF

Caminhos
do Ave

Bombeiros Voluntários
de Riba d’Ave
Av. Narciso Ferreira
4765-220 Riba de Ave

Posto de Turismo
Praça D. Maria II
4760-111 VNF
T. 252 312 564
famalicaoturismo@famalicao.pt
GNR - Posto Territorial de VNF
R. Vieira da Silva 116
4760-163 VNF
T. 252 501 360

Este percurso poderá ficar inacessível na zona do Açude e
Azenha em períodos de chuva forte e caudal intenso.
This circular route, with a length of 15.8 km, is intended for the
general public and is based on the region's historical and scenic
component, seeking to enhance the religious and natural heritage.

CRIÁMOS UMA

Starting at the Church of Riba de Ave, and according to the
recommended direction (clockwise), the route leaves the village,
crossing the river Ave by the bridge next to the market to meet
various points of interest: Capela de S. José, Church of S. Mateus
de Oliveira, and Monastery of Oliveira Santa Maria, where the
climb begins to the Chapel and Monte de Santa Tecla, providing
excellent views over the territory of Riba de Ave.

You can start the trails in 3 different places: Riba de Ave,
Monastery of Oliveira de Santa Maria or Leisure Park of Calça
Ferros.
This route may be inaccessible in the Açude and Azenha area in
periods of heavy rain and intense flow.

Percorra-os e surpreenda-se
com o que o nosso concelho
tem para oferecer.

Entidade Promotora
Promoting Entity
www.cm-vnfamalicao.pt

The return to the village is made by Pedome, and upon reaching
the Leisure Park of Calça Ferros, the route follows the river to the
weir area and azenhas do Ave, an area of high scenic and
cultural interest, climbing back to the starting point.
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