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Figura 2: Igreja Matriz de Maçores 

Figura 1: Aldeia de Maçores 

 
PR16 - ROTA DAS FRAGAS 

  

MAÇORES 

 

Atualmente com 169 habitantes, a aldeia de Maçores encontra-se 

protegida pelas fraldas do Monte Ladeiro, tendo os ribeiros de Grava e Santa 

Marinha a rodeá-la. Segundo o Abade de Baçal, o topónimo Maçores formou-

se a partir do vocábulo "Masores" que exprime o sentido de executores de 

testamentos e mandas, de que 

derivou "Massores", seguindo-se 

Maçores. No que diz respeito à 

onomástica "Mosoores" derivou de 

"Mosores", palavra associada a 

moleiros, o que faz sentido pelo facto 

de terem existido nesta povoação 

vários moinhos que moíam o cereal 

na Ribeira de Santa Marinha. 

 

- Pontos de Interesse e/ou Monumentos nas Proximidades: 

 

 Igreja Matriz de Maçores (Ponto A) 

 

Também denominada por Igreja de S. 

Martinho, data do séc. XVIII, apresenta na 

fachada um frontispício que é rematado 

com uma guarnição em granito até ao 

início da torre sineira, que termina com 

uma cruz simples. O interior contém seis 

altares, sendo o altar – mor em estilo 

neoclássico.  
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Figura 3: Capela de Santa Cruz 

Figura 4: Capela de Maçores 

 

 Capela de Santa Cruz (Ponto B) 

 

Fundada em 1601 por Domingos Afonso Pinheiro para nela se celebrar 

missa e fundar uma confraria de invocação a Santa Cruz. De arquitetura 

simples, construída em xisto, possui frontispício que termina na torre sineira 

encimada pela 

cruz de malta. 

No interior 

possui um 

único altar de 

talha dourada 

com a imagem 

de Nossa 

Senhora da 

Glória. 

 

 Capela de São Sebastião (Ponto C) 

 

Capela inserida no ceio de um 

amendoal junto do campo de 

futebol de Maçores. 
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Figura 5: Pôr do sol na Fraga da Maceira Figura 4: Fraga do Arco 

 

 Fraga da Maceira e Fraga do Arco (Ponto D) 

 

Formações geológicas de destaque na rota das Fragas. Ambas com um 

enquadramento magnífico. 

Na Fraga do Arco é possível observar a formação de quartzitos ordovícicos 

e a sua formação ao longo dos milénios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


