
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

40° 2'6.82"N  7°48'28.34"W 

 O Geoparque Naturtejo possui um vasto e rico Património Geológico, com 
mais de 170 Geossítios, locais de reconhecido interesse geológico, dos 
quais se destacam 16 geomonumentos, que ilustram as principais etapas 
de historia geológica dos últimos 600 milhões de anos na região. 

 

 Camadas sucessivas de quartzito puro em que       
formam dois tipos de estruturas geológicas: falhas e 
dobras. A falha é uma fratura na rocha com evidência 
de movimento relativo e a dobra é um encurvamento 
de estruturas originalmente planas; 

 

  As fragas encontram-se tão deformadas e fraturadas 
que se mostra difícil perceber a sua estratificação;  

 

 Formação de uma montanha há 420 milhões de anos 
e ao longo de 140 milhões de anos; 

 

 Garganta  epigénica do Rio Zêzere; 
 

 Evidências da glaciação do final do período             
Ordovícico. 

 
 

Vindo de Sul o acesso faz-se através de Castelo Branco ou Oleiros, para 
quem vem de Norte o acesso faz-se através da Sertã: 
  
Castelo Branco — Ademoço |EM545 e CM1355 — 68km, 1:15h 
 
Sertâ — Ademoço | N238 — 48km, 53min 
 
O Geomonumento pode ser visitado através do percurso pedestre: 
 PR4 — Caminho do Xisto de Janeiro de Baixo 
 Extensão: 9,7km 
 
 

 As suas impressionantes escarpas quartzíticas erguidas verticalmente a centenas de 
metros de altitude; 

 Conjunto harmonioso de serras, penedos e vales, albufeiras, rios e ribeiras que       
apetece explorar; 

 Pode observar a garganta quartzítica que parece estrangular o rio  Zêzere, conhecida 
por Antro dos Penedos; 

 Pode desfrutar de diversos pontos de interesse, nomeadamente a Praia Fluvial de 
Cambas e a igreja da mesma localidade; 

 Visite as margens do Rio Zêzere , com as suas galerias ripícolas e observe o barco   
tradicional do Rio Zêzere. 

Janeiro de 

 Baixo 



www.naturtejo.com 

Garganta do Rio Zêzere | Oleiros 

GEOMONUMENTOS DO GEOPARK NATURTEJO Meseta Meridional 

Por entre rios , vales, serras e planícies, propomos a descoberta do Geopark Naturtejo 

onde a história da Terra ficou marcada nas  rochas e nas paisagens 

Mapa da Malhada Velha 
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