
Os pontos de interesse assinalados ilustram o pa-
trimónio cultural, a agricultura, os recursos hídricos 
e vegetação, os espaços públicos e a paisagem. 

Este Eco-Trilho percorre a vila de Canelas, 
onde se localiza a escola frequentada pelos seus 
autores, promovendo a divulgação de alguns as-
petos culturais e naturais do território. 

A serra de Negrelos, vulgarmente conhecida 
por serra de Canelas, é um espaço de enorme 
relevância, ligada a atividades importantes para a 
população, como foi o caso da exploração de gra-
nito, da agricultura e, mais recentemente, das ati-
vidades de lazer, como as caminhadas e os trails. Leve calçado e roupa confortável;

Leve um cantil com água;

Evite fazer ruídos e barulho;

Não abandone lixo no percurso, leve sacos para o 
recolher e depois coloque-o nos locais adequados;

Não faça lume;

Não recolha plantas, animais ou rochas;

Com o piso molhado, a descida do Senhor do 
Calvário é escorregadia. Tenha cuidado.

Prometi ao S. Caetano
Quatro castanhas cozidas
Para que seja mordomo
Do brio das raparigas

Prometi ao S. Caetano
O milhinho desta eira
P’ra que seja mordomo
Da mocidade solteira

Ora vale quem tem
E quem não tem também

No alto daquela serra
Chove e não faz lama
Onde a primavera
Faz a cama.

Carlos Vale in Relicário de Cantigas 
(Cantos populares de Vila Nova de Gaia)

Agrupamento de Escolas de Canelas
Rua Delfim de Lima, Apartado 512

4411-701 Vila Nova de Gaia 

www.agrcanelas.edu.pt

Canelas e a 
Serra de Negrelos

sobre o trilho:

recomendações:

Trilhos de Cultura 
e Natureza

Aceda ao mapa interativo do trilho:



1 Jardim de S. João Batista

Tipo de trilho  circular

Extensão do percurso 3800 m

Duração cerca de 1h30

Dificuldade técnica Moderado

2 Coreto Paroquial de Canelas

3 Igreja Matriz de Canelas

4 Ribeira de Canelas

5 Atividades Agrícolas

6 Sobreiro

7 Plantas invasoras

8 Muro em pasta

9 Loureiro

10 Muro com aqueduto

11 Capela Sr. do Calvário

12 Via Sacra do Sr. do Calvário

13 Tanque público

14 Monumento ao Pedreiro de Canelas

Pontos de interesse

informações:


