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A cultura é um dos
ativos turísticos mais
fortes do território,
representando de
forma notável a
composição e
recomposição social e
económica da nossa
comunidade, num
diálogo conciliador
entre o novo e o que
permanece.
Vila Nova de Famalicão possui
circuitos temáticos de conteúdo
diverso, especialmente criados para
explorar os atrativos culturais ou
naturais do concelho. Cada um deles
foi pensado para proporcionar uma
experiência única.
A cultura é um dos ativos turísticos
mais fortes do território,
representando de forma notável a
composição e recomposição social e
económica da nossa comunidade,
num diálogo conciliador entre o novo
e o que permanece. Os elementos
representativos da identidade cultural
são inúmeros, não se cingindo estes
apenas a materiais físicos, tais como
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Famalicão
UMA EXPERIÊNCIA
MEMORÁVEL

representações artísticas, arquitetura,
objetos pessoais e instrumentos de
trabalho, mas também património
imaterial, tais como valores, crenças e
manifestações sociais.
Aqui poderá encontrar uma abundância
de panoramas que se harmonizam com
uma marcada identidade cultural, uma
gastronomia de grande qualidade, e
uma beleza naturalmente minhota.
A imponência paisagística é
surpreendente, resultando numa
radiante combinação de recursos
naturais, onde o Verde Minho, pitoresco
por natureza, assume um papel
fundamental na caraterização de
paisagens únicas e especiais.
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Museus e
Equipamentos
Culturais

A diversidade cultural existente no
Município de Vila Nova de Famalicão
representa uma oferta turística
diferenciadora, que através de
experiências temáticas vividas,
combinadas com memórias que
prevalecem, envolve os nossos
sentidos.
Destacamos Camilo Castelo Branco,
um dos mais prestigiados autores
portugueses. Aqui viveu uma grande
paixão com Ana Plácido, que serviu
de inspiração para algumas das
obras românticas mais notáveis em
Portugal, nomeadamente “Amor
de Perdição”. Na sua Casa-Museu,
encontram-se preservadas as suas
memórias e respetivo património.
O Museu Bernardino Machado – o
museu do Presidente, instalado
no majestoso Palacete Barão da
Trovisqueira dignifica a memória
do ilustre estadista e confere ao
visitante o contacto com a beleza da
edificação abrasileirada erigida na
segunda metade do século XIX.

Os museus promovem
atividades de animação
turística e cultural
de elevado potencial,
oferecendo assim uma
grande diversidade de
emoções e contribuindo
à difusão mais alargada
de conhecimento.
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O Centro Português de Surrealismo,
onde estão preservadas mais de
100 peças dos mais representativos
autores surrealistas portugueses,
é um local de visita obrigatório,
quer pelo seu espólio, quer pela sua
arquitetura.
A industrialização, intimamente
ligada ao desenvolvimento local,
encontra-se representada em dois
museus de grande relevo: o Museu da
Indústria Têxtil e o Museu Ferroviário
Nacional – Núcleo de Lousado.
A Casa do Território, no Parque
da Devesa, acolhe a Exposição
Permanente “Tempo, Espaço &
Ser”, cuja visita revela elementos
fundamentais da história de Vila
Nova de Famalicão e promove uma
interpretação do tempo presente.
A Casa das Artes apresenta
mensalmente uma riquíssima agenda
cultural, que inclui dança, música
e teatro, atraindo milhares de
visitantes à cidade.
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Festas e
Romarias

Vila Nova de Famalicão é um concelho
que, pela sua história e tradição,
acolhe festas e romarias populares
repletas de animação e devoção.
As Festas Antoninas, em honra de
Santo António, no mês de junho, são
as festas do concelho, por excelência.
Integram um Programa alargado
de espetáculos diversos, desde
as tradicionais rusgas populares,
fogueiras de Santo António, cortejos
e marchas, a que se juntam as
iniciativas e celebrações de caráter
religioso.
O calendário das Festas e Romarias
em Vila Nova de Famalicão é extenso.
Não há nenhum mês do ano em que
não se celebre uma dessas festas,
numa das freguesias do concelho.
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DE JANEIRO A
DEZEMBRO, AS
ROMARIAS
ACONTECEM,
REPLETAS DE
ANIMAÇÃO E
DEVOÇÃO,
RESULTANDO EM
MOMENTOS DE
AFIRMAÇÃO DA
IDENTIDADE
CULTURAL.
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arte urbana
AS PAREDES E
MURAIS PASSARAM
A LOCAIS DE
REPRESENTAÇÃO
DE LENDAS,
TRADIÇÕES E
REFERÊNCIAS
DA COMUNIDADE
FAMALICENSE,
ONDE SE RETRATAM
ALGUMAS DAS
FIGURAS MAIS
CÉLEBRES DO
CONCELHO.
Através de intervenções artísticas
nas paredes e murais do território
concelhio, o Município de Famalicão,
em parceria com centros artísticos e
galerias de arte, enaltece figuras de
destaque num projeto de valorização
de Arte Urbana.
As paredes e murais passaram
a locais de representação de
lendas, tradições e referências da
comunidade famalicense, onde se
retratam algumas das figuras mais
célebres do concelho, tais como
Camilo Castelo Branco, Bernardino
Machado, Júlio Brandão e Alberto
Sampaio.
O objetivo primordial é o reforço da
coesão social e territorial através
da arte, valorizando determinados
espaços urbanos pelas intervenções
artísticas, particularmente do grafite
e azulejaria.
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parques e
jardins

Percursos
Pedestres e
Miradouros

Num convite ao lazer e a uma pausa
no ritmo desenfreado do quotidiano,
os parques e jardins de Vila Nova de
Famalicão oferecem, em vários pontos
da cidade, locais de verdadeiro refúgio e
comunhão com a natureza.
O Parque da Devesa, o ex-libris da cidade,
atravessado pelo Rio Pelhe e composto
por uma grande diversidade de árvores e
arbustos, possui várias infraestruturas,
designadamente o Anfiteatro ao ar
livre, a Casa do Território e os Serviços
Educativos. São várias as espécies
de animais selvagens que podem ser
avistadas no parque, especialmente os
coelhos-bravos, lontras e visões, rãs,
tritões e outros anfíbios, borboletas e
muitos outros insetos, além de um sem
número de aves invulgares em contexto
urbano.
Pela cidade, com uma grande proximidade
geográfica, existem outros parques e
jardins, que para além da diversidade da
flora, são dotados de conjuntos de arte
pública inigualável.
Nestes espaços, que constituem a
estrutura verde da cidade, o contacto
com a natureza é privilegiado, ao mesmo
tempo que são espaços de sociabilidade e
de fruição.

Percorrendo estes caminhos,
poderá fruir e descobrir paisagens
únicas, através de um produto
mais sustentável. Os percursos
pedestres de pequena e média rota
constituem uma ótima opção para
aqueles que procuram explorar a
fauna e flora locais em ambiente
rural.
Estes percursos organizados e
devidamente sinalizados, permitem
uma observação privilegiada,
bem como a promoção da
atividade física e o contacto com o
património natural.
A existência de miradouros
em vários pontos do concelho
poderá ser um complemento aos
percursos pedestres, ainda que
muitos destes possam ser visitados
de carro, ou de bicicleta para os
mais aventureiros. A observação de
grandes panoramas, enriquecidos
com a beleza natural da região de
entre os Vales, será, certamente,
um bom motivo para explorar as
zonas circundantes à cidade, e
observar as múltiplas cores que a
paisagem oferece.
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OS PARQUES E
JARDINS DA
CIDADE SÃO
ESPAÇOS DE
FRUIÇÃO, DE
CONTACTO COM
A NATUREZA E
COM A ARTE
PÚBLICA.
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Vigo
Braga
VN Famalicão
Porto

Lisboa

Vigo-VN Famalicão
A3 121 km / 1h22 min
Braga-VN Famalicão
N14 20 km / 24 min
Porto-VN Famalicão
A3 41 km / 33 min
Lisboa-VN Famalicão
A3 343 km / 3h50 min

www.famalicao.pt
famalicaoturismo@famalicao.pt
tel.: +351 252 317 474
N 41º 24.614’ W 008º 31.214’
N 41º 24’ 37” W 008º 31’ 13”

