
- Distancia: 9.660 metros
- Grau de dificuldade fisica: 2
- Tipo de terre no: Trilt:losem, terra e caminhos rurais
- Ascensao total: 249'r;:letros
- Ponto mais alto: 11f metros,

",. Co· r • .~

- Ponto mais baixo~ 8 metros
- Inicio: Praia de Sao Juliao (Capela)- 3~056' 11,79 N; 9025_: ' 03,58' 'w
- Fim: Praia de Sao Jullao (Capela) .





Junto a ermida, surge um conjunto de casas outrora destinado aos romeiros, ja
muito adulterado por interven<;:6es recentes. Numa das moradias, subsiste placa
onde se le "CAZA DOSLEILOIS DE S. JVLlAM 1785".

Fontanario de Sao Juliao, situa-se em meio rural, isolado, destacado, a cerca
de 50 metros a Sul da ermida de Sao Juliao, Carvoeira (ponto 2 do mapa)

A fonte apresenta espaldar em alvenaria, delimitado por pilastras, hoje pintadas [
a azul, no qual se inscreve painel em azulejo, recente, e a inscri<;:ao "PELAS AL-
MAS P[adre] N[osso] AV[e] MARIA / RESTAURADOPELA JUNTA DE F[regue]SIA DA
CARVOEIRAEM 1961". No frontao triangular, surge registo de azulejos branco e
azul, com a representa<;:ao dos santos padroeiros da ermida de Sao Juliao, com a [
legenda "S. JULIAO S. BASILISSA/ M. DCCLXXXVIII" (1788), data da sua constru<;:ao.
o remate e em volutas. {

o tanque em cantaria, de forma rectangular, apresenta duas bicas, uma de orificio 1
circular, outra de orificio quadrangular, 0 que supostamente permitia aos utentes'
distinguir qual a bica que fornecia agua medicinal. r·

o interior de nave (mica e coberta por tecto de tres panos, em madeira.
Embebido no muro, cofre das almas com inscri<;:ao: FEITO A cus/TA DA IRMAN/
DADE DO/SS.MODESTA/FREG.A EM 1894.

Igreja de Santo Antonio , Carvoeira
(ponto 3 do mapa)

Constru<;:ao da ermida, na - primeira
metade do seculo XVIII, fundada pelos
irmaos sacerdotes do Reverendo Padre
Paulo da Fonseca. 0 relogio de sol data
do ana de 1764.

o edificio e de planta longitudinal,
. composta pela justaposi<;:ao de dois

rectangulos correspondentes a nave e
presbiterio, anexando-se a esquerda
um terceiro rectangulo corresponden-
te a sacristia e acesso ao cora alto. Na
fachada pode-se 'observar um painel
azulejar azul e branco com_a figura de
Santo Antonio.




