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Igreja Matriz de Belazaima do Chão
A Igreja Matriz de Belazaima do Chão, classificada
em 2013 como monumento de interesse público, foi
reconstruída na primeira metade do século XVIII, tal
como indica o letreiro gravado no friso da porta
principal. Todavia, existem alguns elementos
dispersos que foram aplicados na construção, tais
como jambas (Suporte vertical e plano que envolve
um vão) e dintéis (Verga das portas.), datados do
século XVII. Na fachada principal, cujas cantarias são
maioritariamente executadas em calcário, acima da
cornija e no mesmo enfiamento da porta encontra-se um nicho que alberga a estátua de São Pedro
(orago da igreja), também esta de calcário e do final
do gótico, erguendo-se à direita da fachada a torre
sineira. No interior, a igreja é constituída por nave
única e capela-mor, ambas com tetos em caixotões,
existindo cinco retábulos de madeira dourada e
policromada, da segunda metade do século XVIII. O
adro localiza-se à direita e encontra-se vedado por
gradeamento e portão de ferro.
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Percursos pedestres de Águeda

Sinalética

PR 8
AGD
caminho certo

>

caminho errado

virar à esquerda

virar à direita

Trilho da Serra

21,9km / 6h20 / circular

Normas de conduta

Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora;
Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem; Não fazer lume;
Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontre no local.

Árvore de Interesse Público

O sobreiro (Quercus suber L.) de porte notável, com idade aproximada de 300
anos está classificado com Árvore de Interesse Público, pela sua beleza e porte
notável, sendo um ex-libris da povoação.
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Contactos úteis

Bombeiros: 234 610 100
G.N.R.: 234 622 417
Centro de Saúde: 234 610 210
Câmara Municipal de Águeda: 234 610 070
Junta de Freguesia de Belazaima do Chão: 234 658 223
Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga: 234 623 721
Posto de Turismo: 234 601 412

_promotor:
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Parque Fluvial da Redonda

_apoio:

O parque fluvial da Redonda é um agradável espaço de convívio com a natureza
dotado de boas infraestruturas.

_financiamento:

_percurso pedestre em fase de registo e homologação pela:

Ribeira da Belazaima

