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Descubra a aldeia de Macieira de Alcôba, começando a viagem por desfrutar das paisagens no
lugar da Urgueira. Visite o forno comunitário aquecido durante 7 dias e 7 noites associado ao
milagre do homem que nele entra com um cravo na boca e sai sem que nada lhe aconteça.
Aproveite para ficar a conhecer a aldeia da Urgueira e desça pelo Carvalho até Macieira de
Alcôba onde poderá apreciar a vista do Outeiro da Vila. A paisagem é marcada por elementos
associados ao cultivo do milho, de que são exemplos os espigueiros, eiras, moinhos de água e
em algumas épocas do ano os campos de milho.

Poderá ainda realizar os percursos pedestres da aldeia, ficar a conhecer o património religioso
e provar a gastronomia típica do Restaurante da Aldeia situado numa antiga escola primária.
Depois disto há lugar para a visita ao Centro Interpretativo do Milho Antigo Macieira de Alcôba
onde poderá melhor descobrir a aldeia, as suas memórias desde a Idade Média, a evolução da
ocupação da terra, a forma como o milho moldou a paisagem tradicional. Fique ainda a
conhecer os trabalhos do milho e tradições locais, nos seus aspetos materiais e simbólicos.
Passeie pelos percursos e pontos de interesse e encontre, a cada canto, a presença dominante
do milho antigo nesta fantástica aldeia.

Não deixe de visitar as aldeias serranas de Lourizela e Carvalhal construídas em xisto e granito
que pelas suas características e autenticidade nos fazem sentir a verdadeira vivência rural.

Atravesse a Ponte do Alfusqueiro que, conta a lenda, foi construída pelo diabo e chegue a
Á-dos-Ferreiros. Aqui, aprecie o património religioso, a Capela de Nossa Senhora das Neves
guarda no seu interior um cálice de 1564 e uma imagem da Virgem com o menino do século
XV.

Saindo de Á-dos-Ferreiros siga em direção às talhadas e chegue ao Ventoso. Visite o Centro
Geodésico, o ponto mais alto da freguesia, daqui poderá alcançar com a vista o mar.

Visite-nos e desfrute da beleza natural da nossa freguesia!
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