
  

 

 

 

Inicio  e Fim 

39°33'01.2"N 

9°05'36.6"W 

39.550322, -9.093489 

Distância: 6,00 Km 

Tempo: 3.30 Horas 

Âmbito:Histórico-Cultural, 

Ambiental e Paisagístico. 

Tipo: Pequena Rota, Caminhos 

Rurais 

Desníveis:Pouco Acentuados 

Nível de Dificuldade: Fácil 

Época: Todo o Ano 

 

  



 

 

Percurso: Circular. O percurso pedestre tem início e fim junto á Associação 

Recreativa da Serra da Pescaria,lugar de Famalicão a cerca de 7 km a sul da 

Nazaré e a norte de São Martinho do Porto. O percurso percorre a  encosta da serra  

Pescaria virada a poente e ao mar, por caminhos à beira-mar entre dunas e por 

caminhos de serra entre pinhal e luxuriosa vegetação autóctone, descobrem-se 

panorâmicas de paisagens deslumbrantes. 

 

Situada a meio caminho entre Famalicão e a Nazaré, a Quinta de S. Gião é uma 

antiga quinta que produzia outrora em abundância trigo, milho, cevada, e 

outros legumes e que hoje praticamente já nada produz. Junto ás casas da quinta 

encontra-se uma Ermida consagrada em louvor de S. Gião, e que está em ruínas 

por sua imemoravel antiguidade. A Igreja de São Gião é um templo, classificado 

como visigótico por alguns autores e como de características asturianas por 

outros, situado na Quinta de São Gião, a 500 m do mar, junto às dunas da zona 

costeira. Foi um templo descoberto por Eduíno Borges Garcia, em 1961 e 

classificado como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei n.º1/86, de 3 de Janeiro. 

É considerado um dos templos cristãos mais antigos do território português e 

mesmo da Península Ibérica. Trata-se de um pequeno templo monástico, de 

planta rectangular, com uma só nave de 6,6 m por 3,9 m, sem janelas. Sobre a 

porta de entrada teria existido uma tribuna de madeira. O tecto é em madeira com 

vigamento à vista. O cruzeiro é separado da nave por uma iconóstase, constituída 

por uma parede com uma porta central de arco ultrapassado e duas janelas 

laterais semelhantes. Este elemento isola o altar e o coro, ou seja, a parte do 

santuário, semelhante a um pequeno transepto, reservada ao clero, da nave 

central, reservada aos fiéis. A ermida tem uma estrutura particularmente frágil, 

o que torna a sua descoberta tardia um acontecimento deveras espantoso. A sua 

preservação deve-se à sua permanente utilização. O seu aspecto exterior é bastante 

rústico, principalmente devido ao facto de ter um anexo simples (talvez do século 

XV).A nave transversal tem, de cada lado, uma arcada dupla em ferradura 

assente numa coluna com capitel coríntio. As arcadas fariam a comunicação 

entre a nave transversal e uma zona reservada que faria ligação ao presbitério. 

Este, actualmente destruído, possuía uma planta rectangular e uma cobertura 

em abóbada ou de canhão, ou de meia-cúpula. A nave era ladeada por duas ou 

mais divisões que a acompanhariam longitudinalmente e a que se teria acesso 

por portas simples. Poderá ser vista informação completa no sítio: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S%C3%A3o_Gi%C3%A3o 
 Pelo caminho na descida como na subida  deslumbre-se com paisagens sobre a 

costa atlântica. Aproveite e faça um banho de sol e mar.... 
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