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Entre os recursos ecológicos presentes ao longo do percurso, no qual o património 
construído apresenta uma dimensão colossal, ganha especial destaque o arvoredo 
existente junto a alguns desses marcos culturais, como oliveiras (Olea europaea), tílias 
(Tilia spp.), ou sobreiros (Quercus suber). 
Do conjunto de árvores existentes, destaca-se o núcleo de sobreiros que compõem 
o espaço verde envolvente à Capela de Santo Ovídio, junto ao Castro Boi, com alguns 
exemplares de porte monumental, daquela que é considerada a Árvore Nacional de 
Portugal, uma espécie que vive mais de 200 anos (em média), e da qual é extraído o único 
produto do qual o nosso país é o maior produtor mundial, a cortiça. Destaca-se também 
o imponente conjunto de tílias que ornamenta o espaço situado entre os Mosteiro de 
Vairão e a Capela de N. Srª da Lapa.  
Among the ecological resources present along the route, in which the built heritage has a 
colossal dimension, we highlight the grove existing near some of these cultural landmarks, 
composed of olive trees (Olea europaea), linden trees (Tilia spp.), and cork oaks (Quercus suber).
Of the set of existing trees, the nucleus of cork oaks that make up the green area 
surrounding the Chapel of Santo Ovídio, next to Castro Boi, stands out with some 
monumental sized specimens of the National Tree of Portugal. The cork oak is a 
species that lives more than 200 years (on average), and it is from this tree that cork is 
extracted. Cork is the only product of which Portugal is the world’s largest producer. Also 
noteworthy is the impressive group of linden trees that embellish the area between the 
Vairão Monastery and the Chapel of N. Srª da Lapa. 

Mosteiro de Vairão  
Construído na Alta Idade Média, a primeira menção documental data de 974. Atualmente, 
entre outras valências, no seu interior existe um albergue de Peregrinos de Santiago de 
Compostela.

Capela de São João Baptista  
Construída em 1551 e classificada como Imóvel de Interesse Público, é um espaço quinhentista, 
de planta quadrada, coberta por abóbadas de cruzaria de ogivas, com paredes laterais 
revestidas por azulejos e por retábulo maneirista, da segunda metade do século XVI, de 
influência espanhola (oficina Martinez Montañes) e representando a “Última Ceia de Cristo”.

Antiga Fábrica da Pólvora  
Edificação marcada pela influência do Brasil - e dos emigrante portugueses que aí 
conheceram o sucesso -, é um excelente exemplo da arquitetura industrial de final do 
século XIX e início do século XX. Entretanto, foi transformada em casa de habitação.

Casa de Cavaleiros da Ordem de Malta  
De conceção arquitetónica setecentista (1755), é considerado um dos mais antigos 
solares de Portugal.

Castro Boi  
Foi um povoado fortificado da chamada Cultura Castreja, na Idade do Ferro.

Quinta de São Bento  
Aqui funcionou o Museu Agrícola de Entre Douro e Minho. Este conjunto de edifícios 
constituiu o assento da casa de lavoura do Barão do Rio Ave. Muitas das construções 
remontam a finais do século XIX, construídas quando José Bento Rodrigues de Sousa 
regressou do Brasil, para onde havia emigrado. Em 1967 o Estado adquiriu a Quinta de 
S. Bento, transformando parte do seu espaço em museu dedicado à atividade agrícola da 
região. Abriu em 1989 e encerrou em 2007.

Vairão Monastery  
Built in the High Middle Ages, its first documental record dates from 974. Today, inside of 
it, among other features, there is a shelter for Pilgrims of the Way of Saint James (Camino 
de Santiago de Compostela).

Chapel of São João Baptista  
Built in 1551 and classified as a Property of Public Interest, it is a 16th century square-
plan area, covered by arched vaults, with side walls adorned with tiles and a Spanish-
influenced mannerist altarpiece, from the second half of the 16th century (Martinez 
Montañes workshop), representing “Christ’s Last Supper”. 

Old Gunpowder Factory  
A building marked by Brazilian inspiration – due to the influence of the Portuguese 
emigrants that experienced success in this country – it is an excellent example of late 19th 
and early 20th century industrial architecture. In the meantime, it was transformed into a 
habitation house.

House of the Knights of the Order of Malta  
Possessing a 17th century architectural design (1755), it is considered one of the oldest 
manor houses in Portugal.

Castro Boi  
Castro Boi was a fortified settlement of the so-called Castreja Culture, dated from the Iron Age.

São Bento Farm  
It was in this building that operated the Entre Douro e Minho Agricultural Museum. This set 
of buildings formed the seat of the Baron of Rio Ave’s farmhouse. Many of the buildings, 
dating back to the late 19th century, were built when José Bento Rodrigues de Sousa 
returned from Brazil, country to which he had emigrated. In 1967, the State acquired the 
S. Bento Farm, transforming part of its area into a museum dedicated to the agricultural 
activity of the region. It opened in 1989 and closed in 2007.
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Quinta de São Bento | São Bento Farm

NORMAS DE CONDUTA  | CODE OF CONDUCT
 Seguir apenas pelo trilho sinalizado | Keep to the signposted track;

 Evitar fazer ruídos desnecessários | Avoid making unnecessary noise;

 Observar a fauna sem perturbar | Observe wildlife without disturbing it;

 Não danificar a flora | Do not damage the flora;

 Não deixar lixo ou outros vestígios de passagem 
Do not leave rubbish or any other trace;

 Não fazer lume | No naked flames;

 Não colher amostras de plantas ou rochas | Do not take samples of plants or rocks;

 Ser afável com as pessoas que encontre no local 
Be nice to the people you might meet along the way.

INÍCIO DE PERCURSO  | START POINT  

COORDENADAS GPS  | GPS COORDINATES  

Mosteiro de Vairão

41°19’57.62”N / 8°40’8.90”W

CONTATOS ÚTEIS  | USEFUL CONTACTS
 SOS Emergência | SOS Emergency: 112

 Informação Anti-Venenos | Anti-Poison Information: +351 808 250 143

 Câmara Municipal de Vila do Conde | City Council of Vila do Conde: +351 252 248 400 

 União de Freguesias de Vairão | Union of the Parishes of Vairão: +351 919 859 211 

 Posto de Turismo | Tourist Office: +351 252 248 473

 Hospital de Vila do Conde | Hospital of Vila do Conde:  +351 252 690 600

 Bombeiros Voluntários  | Volunteer Firefighters: +351 252 631 333

 P. S. P. Vila do Conde | Public Security Police of Vila do Conde:  +351 252 631 170 

 G. N. R. Vila do Conde | National Republican Guard of Vila do Conde  
(military police):  +351 252 640 160



O percurso tem início junto ao Mosteiro de Vairão, na freguesia com o  mesmo nome. 
Seguindo pelo caminho empedrado, aconselhamos que, junto à Capela de N. Srª. da Lapa, 
siga pela esquerda, passando pelo Aqueduto da Quinta dos Fidalgos, antes de alcançar a 
Capela de N. Srª. da Glória. 

Infletindo pela subida, por entre muros de pedra, alcançamos o lugar de Carrazedo, onde 
um pequeno desvio permite visitar as ruínas da Capela de N. Srª. da Expectação. 

De volta ao trilho, atravessamos a floresta até à Antela das Alminhas, já na freguesia de 
Canidelo, onde mais adiante é possível contemplar o edifício da Antiga Fábrica da Pólvora. 
Junto à Capela de São Brás, seguimos pelo caminho à direita que conduz à freguesia de 
Malta e à Casa de Cavaleiros da Ordem de Malta. 

Na freguesia de Gião visite a Igreja Paroquial. Após passar pelo lugar de Tresval, regresse à 
freguesia de Vairão, onde pode visitar a Capela de Santo Ovídio e onde existiu um povoado 
fortificado da Cultura Castreja  (Castro Boi).  
De regresso ao ponto de partida, destaque para a Quinta de São Bento, antigo Museu 
Agrícola de Entre Douro e Minho e para a Capela de Santo António.

The route begins next to the Vairão Monastery, in the parish with the same name.Following 
the cobbled path, we recommend visitors to turn left, next to the Chapel of N. Srª. da Lapa, and 
pass by the Fidalgos Farm Aqueduct, before arriving at the Chapel of N. Srª da Glória.

Inflecting up the hill, through walls of stone, we arrive at the village of Carrazedo, where a 
small detour allows a visit to the ruins of the Chapel of N. Srª. Da Expectação.

Back to the trail, we cross the forest to the Antela das Alminhas, in the parish of Canidelo, 
where further on it is possible to see the building of the Old Gunpowder Factory. Next to 
the Chapel of St. Brás, we proceed through the path on the right that leads to the parish of 
Malta and to the House of the Knights of the Order of Malta.

In the parish of Gião, we recommend a visit to the Parish Church. After passing the village 
of Tresval, the route returns to the parish of Vairão, where you can visit the Chapel of Santo 
Ovídio and where there was a fortified settlement from the Iron Age (Castro Boi).Back to 
the starting point, we give highlight to the São Bento Farm, the former Entre Douro e Minho 
Agricultural Museum, and to the Chapel of S. António. 

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST
PERFIL DE ALTIMETRIA | GAENT PROFILE

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

Mosteiro e Igreja Paroquial de Vairão | Vairão Monastery  
and Parish Church                                                                                         

Capela de São João Baptista | Chapel of São João Baptista

Capela de Senhor dos Passos | Chapel of Senhor dos Passos

Capela de Nossa Senhora da Lapa | Chapel of Nossa  
Senhora da Lapa

Cruzeiro dos Centenários de Vairão | Centenary Cruise of Vairão

Aqueduto da Quinta dos Fidalgos | Fidalgos Farm Aqueduct

Capela de Nossa Senhora da Glória | Chapel of  
Nossa Senhora da Glória

Capela de Nossa Senhora da Expectação | Chapel of  
Nossa Senhora da Expectação

Antela das Alminhas

PERCURSO 
ROUTE

Mosteiro de Vairão | Vairão Monastery

Cruzeiro dos Centenários de 
Gião | Centenary Cruise of Gião

Capela de Nossa Senhora da 
Lapa  | Chapel

Capela de Santo Ovídio  
Chapel

11,5 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao 
dos ponteiro do relógio
counter - clockwise

3 h 30 m
duração
time

297 m
desnível acumulado
altitude variation

150/53 m
altitude máx/min
altitude max/min

Médio (nível III)
grau de dificuldade
Medium (level 3)
difficulty level

SINALÉTICA  | SIGNAGE

caminho certo
right way

caminho errado
wrong way

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

®

® ®

® FCMP

®

Antiga Fábrica da Pólvora | Old Gunpowder Factory

Capela de São Brás | Chapel of São Brás  

Igreja Paroquial de Canidelo | Parish Church of 
Canidelo

Casa de Cavaleiros da Ordem de Malta | House of 
the Knights of the Order of Malta

Igreja Paroquial de Gião | Parish Church of Gião

Cruzeiro dos Centenários de Gião | Centenary 
Cruise of Gião

Capela de Santo Ovídio | Chapel of Santo Ovídio

Castro Boi

Quinta de São Bento | São Bento Farm

Capela de Santo António | Chapel of Santo António
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LEGENDA DO MAPA  | MAP LEGEND

0 1km
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Building 

Florestas  
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Ocupação de solo | Land occupation Estradas | Roads

Auto-estradas  
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Other roads

Estradas de terra  
Track

PR4 - Rota do Mosteiro  
de Vairão
Vairão Monastery Route

ÉPOCA ACONSELHADA
Todo o ano. A evitar em 
períodos de maior precipitação. 
De Inverno usar calçado 
aderente e impermeável.

RECOMMENDED SEASON
All year round. However, it 
should be avoided during 
periods of greater precipitation. 
During the winter months, wear 
waterproof footwear.
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Linhas de água  
Watercourse

Curvas de nível  
Contour


