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Famalicão
UMA EXPERIÊNCIA
MEMORÁVEL

SÃO MUITOS OS MOTIVOS
QUE JUSTIFICAM UMA
VISITA EM QUALQUER
ÉPOCA DO ANO, COM A
CERTEZA DE QUE AQUI
ENCONTRARÁ MÚLTIPLAS
INICIATIVAS QUE
DESPERTAM O INTERESSE
E QUE CONVIDAM O
VISITANTE A FRUIR.
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Vila Nova de Famalicão possui um
conjunto de eventos e equipamentos
culturais de qualidade notável,
fazendo jus ao título de cidade de
cultura, que lhe é amplamente
reconhecido.
São muitos os motivos que justificam
uma visita em qualquer época do ano,
com a certeza de que aqui encontrará
múltiplas iniciativas que despertam o
interesse e que convidam o visitante a
fruir.
São vários os eventos que decorrem
durante o ano inteiro: exposições,
concertos, espetáculos, cinema,
música, teatro, dança, conferências,
entre muitos outros, que criam uma
agenda cultural mensal completa,
diversificada e imperdível.
Entre os eventos especiais salienta-se
o Carnaval, uma celebração
espontânea, que decorre nas ruas da
cidade, e atrai milhares de pessoas
num ambiente de folia e descontração.
A gastronomia regional sobe ao palco
nos Dias à Mesa. Nos seus múltiplos
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formatos, convida à degustação dos
sabores tradicionais, com qualidade e
requinte.
O Natal, época de magia, sonhos e de
celebração de afetos é festejado com
grande vivacidade no território.
A animação nas ruas da cidade e o
comércio tradicional juntam várias
gerações, de diversas proveniências,
numa alegre convivência.
Há ainda as festas populares, no centro
da cidade e respetivas freguesias, que
representam uma parte importante da
identidade cultural do concelho. Muitas
destas festas significam tradições
vivas mas, acima de tudo, renovadas.
São uma excelente forma de conhecer
a população local, bem como os seus
costumes e tradições. As Festas
Antoninas, no mês de junho, são o
ponto alto.
Trata-se de uma herança cultural
forte, que se manifesta na tradição e
se estende à contemporaneidade,
convidando à partilha num ambiente
descontraído e espontâneo.

Carnaval
O CARNAVAL EM
FAMALICÃO É UMA
REFERÊNCIA
NACIONAL. DIZEM
QUE É A NOITE MAIS
ESPERADA DO ANO. A
FESTA É FEITA NA RUA,
NUM AMBIENTE
CONTAGIANTE,
REPLETO DE ALEGRIA.
Com origem no tradicional Entrudo
português, o Carnaval de Famalicão
é uma celebração espontânea.
Decorre durante a noite de
segunda-feira para terça-feira,
envolvendo milhares de pessoas que
celebram nas ruas da cidade,
naquele que é já conhecido como
sendo o melhor Carnaval do país.
O programa de animação inclui o
habitual concurso de máscaras e
um programa renovado anualmente,
numa tradição que conta com quase
duas décadas de festa sem hora
nem lugar marcado, onde a diversão
é garantida, num ambiente
surpreendentemente espontâneo e
de folia.
Dizem que é a noite mais esperada
do ano. A festa é feita na rua, num
ambiente contagiante, repleto de
alegria. O programa completo
engloba outras atividades, que
garantem a celebração durante
vários dias.
Neste período, o Dias à Mesa
presenteia-nos com o tradicional
Cozido à Portuguesa, nos
restaurantes aderentes.
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Dias à mesa
sabores
tradicionais
DIAS À MESA REALIZASE AO LONGO DE
TODO O ANO, EM
DATAS ESPECÍFICAS,
E CONVIDA À
DEGUSTAÇÃO DA BOA
COZINHA REGIONAL,
EM HARMONIZAÇÃO
COM OS MELHORES
VINHOS.
A riqueza e diversidade da
gastronomia típica da região minhota
é refletida na gastronomia do
território concelhio. Ao longo do ano,
são várias as atividades programadas
para enaltecer a boa cozinha regional,
numa conjugação perfeita com os
produtos locais e da época.
Os saberes e sabores de Vila Nova de
Famalicão são destacados, numa
parceria com os restaurantes e
indústria locais, atraindo os
apreciadores da boa cozinha regional,
nos seus múltiplos formatos.
A ênfase no consumo de produtos
locais e da época é um destaque para
estas iniciativas, numa base de
cozinha sustentável, especialmente
concebidas para os entusiastas de
experiências gastronómicas
singulares.
Dias à Mesa realiza-se ao longo de
todo o ano, em datas específicas.
Convida à degustação da boa cozinha
regional, em harmonização com os
melhores vinhos, e conjuga com uma
agenda de atividades muito atrativa e
mobilizadora.
O vibrante panorama gastronómico
contemporâneo está aqui!
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Festa de Maio
Flores & Trocas
A FESTA DE MAIO
REALIZA-SE NO INÍCIO
DO MÊS DE MAIO, NUM
TRIBUTO À CHEGADA
DA PRIMAVERA E AO
ESPLENDOR DESTA
ESTAÇÃO DO ANO.

A Festa de Maio - Flores & Trocas, no
início do mês de maio, é um evento
que recria duas tradições seculares
do concelho de Vila Nova de
Famalicão: a Festa da Flor e a Feira
das Trocas.
No decorrer da Festa, poderá
encontrar exposições de gado bovino,
venda de flores, um mercado de
produtos típicos e as populares
tabernas, conjugadas com atividades
culturais e espetáculos de rua que
animam a Festa. O auge acontece na
batalha das flores, que percorre as
ruas da cidade, num tributo à chegada
da primavera e ao esplendor desta
estação do ano.
Nesta ocasião, o Dias à Mesa convida
à degustação de um bom prato de
rojões, nos restaurantes aderentes,
numa alusão à despedida dos dias
frios.

8 Famalicão o seu lugar

9 animação turística e eventos

Festas
Antoninas
AS FESTAS ANTONINAS
ACONTECEM DURANTE
UMA SEMANA INTEIRA.
CULMINAM NA NOITE
DE 12 DE JUNHO COM
AS MARCHAS
POPULARES, E NO DIA
13 DE JUNHO, DIA DE
SANTO ANTÓNIO.

Santo António, muito venerado em
Vila Nova de Famalicão, é tratado
como o verdadeiro Padroeiro da
Cidade, dando o mote para as Festas
Antoninas.
É uma das tradições mais afamadas
de Vila Nova de Famalicão, que chama
à cidade milhares de pessoas, através
de motivações várias, quer religiosas,
quer culturais, ou simplesmente de
lazer.
O ponto alto desta celebração são as
Marchas Populares, mas a festa
estende-se pelas ruas da cidade e
periferias, onde se celebra em honra
ao Santo Casamenteiro. São vários os
vendedores ambulantes espalhados
pela cidade, bem como diversos
carrosséis populares e comida de rua,
acompanhados pelo tradicional cheiro
a manjerico.
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Feira de
Artesanato

A FEIRA DE
ARTESANATO
ACONTECE TODOS OS
ANOS NO FINAL DO MÊS
DE AGOSTO, E
PROLONGA-SE PELOS
PRIMEIROS DEZ DIAS
DE SETEMBRO,
SENSIVELMENTE.
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É em Vila Nova de Famalicão que se
realiza uma das maiores Feiras de
Artesanato e de Gastronomia
nacionais, logo nos primeiros dias de
setembro. O valor incontestável do
artesanato, bem como a valorização
da gastronomia como produto
turístico, atrai, desde há cerca de 30
anos, curiosos de vários locais do
país, movidos pela vontade de assistir
à produção de vários produtos feitos
à mão, bem como degustar os
sabores locais mais genuínos.
A Feira de Artesanato e Gastronomia
apresenta, anualmente, um cartaz
turístico-cultural atrativo, incluindo
música, artesanato, gastronomia e
com certeza muita animação.
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Feira de
São Miguel
A FEIRA DE SÃO
MIGUEL REALIZA-SE
NO FINAL DO MÊS DE
SETEMBRO,
RECRIANDO
TRADIÇÕES
POPULARES
INERENTES À
AGRICULTURA, NUM
AMBIENTE
CONTEMPORÂNEO.

“SEJA DO CONHECIMENTO
DE TODOS OS PRESENTES
E FUTUROS QUE EU
SANCHO, POR GRAÇA DE
DEUS REI DE PORTUGAL,
JUNTAMENTE COM OS
MEUS FILHOS E FILHAS,
OUTORGO CARTA DE
FORAL AOS HOMENS QUE
POVOAREM AQUELE MEU
REGUENGO DE VILA NOVA
(DE FAMALICÃO)”.

A Feira Grande de São Miguel remonta
a 1205, aquando da atribuição do
Foral pelo Rei D. Sancho I.
Nesta Carta, o Rei Povoador ordenou
que aqui se fizesse uma feira, que
desempenhou desde sempre um papel
muito importante no desenvolvimento
do concelho, enquanto espaço de
comércio, recriando algumas das
maiores tradições do concelho, com
origem na agropecuária.
Nos dias de hoje, a Feira Grande, como
é popularmente conhecida, realiza-se
no final do mês de setembro, com
esplendor e alegria, recriando
tradições populares inerentes à
agricultura, num ambiente
contemporâneo de confraternização e
convívio.
Nesta ocasião, o Dias à Mesa
oferece-nos uma proposta
vegetariana, nos restaurantes
aderentes, numa alusão à cozinha
sustentável, com recurso a produtos
endógenos.
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Carta de Foral de D. Sancho I, 1205

15 animação turística e eventos

NATAL
O NATAL, A
FECHAR O ANO,
REPRESENTA UM
MARCO
IMPORTANTE NO
CALENDÁRIO DE
EVENTOS, E FAZ
DE FAMALICÃO UM
DESTINO
APETECÍVEL.

DESDE O INÍCIO DO
MÊS DE DEZEMBRO
ATÉ AO DIA DE REIS
HÁ MUITA MAGIA E
ANIMAÇÃO NAS RUAS
DA CIDADE.

A Magia do Natal invade as ruas da
cidade, logo a partir dos últimos dias
do mês de novembro e início do mês
de dezembro, num território que
acolhe todos aqueles que se movem
para viver a quadra natalícia, num
ambiente urbano que sugere a magia,
o encontro e o convívio.
Viver o Natal em toda a sua plenitude
é possível em Vila Nova de Famalicão,
onde um conjunto de iniciativas que
fomentam a diversão, a alegria, o
consumo de produtos locais e o
comércio tradicional, criam um
ambiente harmonioso, naquela que é
conhecida como a melhor época do
ano.
O Mercado de Natal, o Circo
contemporâneo, a Pista de Gelo, as
Iluminações de rua, o espetáculo de
Luz e Som, o Carrossel, e o ambiente
de convívio e de partilha que se vive
nas ruas da cidade, são os
condimentos para uma experiência
memorável para toda a família.
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eventos
desportivos

Ao longo do ano, Vila Nova de
Famalicão é palco de inúmeros
eventos desportivos,
verdadeiramente espetaculares e
ecléticos, que atraem milhares de
pessoas ao concelho, seja para
participar ou simplesmente para
vibrar com as prestações dos atletas.
São eventos competitivos mas, na
sua esmagadora maioria, abertos à
participação popular.
A verdadeira festa do desporto
acontece de diferentes maneiras ao
longo de todo o ano em Vila Nova de
Famalicão. Agende já e participe!
Alguns eventos a não perder:
Duatlo de Famalicão (5 km de corrida + 20
km ciclismo BTT + 2,5 km corrida), em
março.
24 horas BTT, em julho.
Rally de Famalicão, em julho
Prova Famalicão-Joane (12 km), em
setembro.
Meia-Maratona de Famalicão, em
novembro.
Famalicão Dança, em novembro
Corrida de S. Silvestre (10 km), a 23 de
dezembro.
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AO LONGO DO ANO, VILA
NOVA DE FAMALICÃO É
PALCO DE MÚLTIPLOS E
VARIADOS EVENTOS
DESPORTIVOS, QUE
ATRAEM QUER
PRATICANTES QUER
VISITANTES QUE GOSTAM
DE VIBRAR COM A FESTA
DO DESPORTO.
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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”

