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Açoreira,

habitantes, é composta de
duas localidades: Açoreira
e Sequeiros.
A
Açoreira

aldeia
encontra-se

de
a

meia encosta da Serra do
Roboredo.
O solo é muito acidentado

Figura 1: Aldeia de Açoreira

onde o xisto predomina. A origem do nome de Açoreira não se encontra
devidamente explicado, havendo teses diversas que relacionam o topónimo
com o revestimento primitivo da povoação, ou os que se baseiam na existência
de açores (aves) nesta região. É certo, que a ocupação humana remonta, pelo
menos ao período Romano.

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades:
 Igreja Matriz da Açoreira (Ponto A)

Datada do Séc. XV, dedicada a S. João
Evangelista, a Igreja Matriz de Açoreira encontrase agora em obras de requalificação.

Figura 2: Igreja Matriz da Açoreira
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 Capela de Santa Bárbara (Ponto B)

Situada no largo da rua Além, a Capela de Santa Bárbara é constituída por
um altar-mor em estilo
barroco, sendo uma das
mais antigas da freguesia.
Dedicada

à

santa

protetora das trovoadas,
tem ainda S. Pedro e S.
Paulo. É construída em
xisto, pedra muito comum
na aldeia. Serviu muitas
vezes

de

alternativa

à

Figura 3: Capela de Santa Bárbara

Igreja Matriz.

 Capela de Santa Marinha (Ponto C)

Capela de planta retangular, de gosto simples. De salientar as pinturas
murais no interior, do séc. XVI, conservando-se um painel atrás do altar-mor.
Aqui se celebra a tradição de se desfazerem os folares na segunda-feira da
Pascoela.
.

Figura 4: Capela de Santa Marinha
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 Amendoal (Ponto D)

Atração que dá nome à rota.
A aldeia da Açoreira é um local
onde se concentram grandes
amendoais e que proporcionam
magníficas

paisagens,

nos

meses de fevereiro e março,
quando as amendoeiras estão
em flor.

Figura 5: Amendoeiras em flor

 Capela de Maçores (Ponto E)

Capela inserida no ceio de um
amendoal junto do campo de
futebol de Maçores.

Figura 6: Capela de Maçores
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