
RecomEmd 'oc;oes .
Preserve e mantenha 0 estado natural do

local.

Mantenha 0 silencio e evite barulhos e
atitudes que perturbem 0 sossego do

local.

Siga, sempre que possive!, pelos caminhos
e trilhos, evitando 0 corta -mato.

Respeite a propriedade privada.

Noo abandone lixo. Leve -0 consigo e
deposite-o em locais apropriados.

Informe-se acerca da previsoo
meteorol6gica.

No Veroo, evite os periodos mais quentes
do dia, use chapeu e protector solar.

.' Situada a cerca de ·15 km da sede do conce lho
. de Oleiros , a sede da freguesia do Es tr eitosurge

quase na a lt itude da Serra do M~rada\,facto
pelo qual existem na freguesia pontos

privilegiados para observa~aoda grandeza e
fasdnio das Ser ras do co ncelho .

A causa mais provavel do seu nome devera ser
a da sua situa~aogeografica , apertada entre

estes penhascos. A provar pelas moedas
romanas outrora aqui encont radas , este'tera

side urn local cobi~ado por este povo , por
constituir uma formidavel forta leza natural , s6

acessfvel naqueles tempos por poente , possfvel
de ser vigiado pelo Cabe~o da Rainha.

Actualmente e, em extensao, a maior freguesia
do concelho , reunindo 27 povoa~oes,a

algumas das quais propomos uma passagem
nestes percursos, como forma de

reconhecimento da riqueza deste patrimonio
diversificado , tanto ao nfvel ecologico como

etnografico .

II Municipio de Oleiros--



o 1° troc;:o deste perturso tern
lugar dentro do povoac;:ao do
Estreito, sede desto freguesio
desde 16 de Novembro de
1535.

Sugere -se como ponto
de partida uma das
entradas desta
povoac;:ao, junto a EN
238, junto ao
Alambique do antigo
fobrico de resina
(Empresa Resineiro do

Estreifre».

Sigo em direcc;:ao 00 centro do povoac;:ao,
por umo estroda ladeada de pequenas
hortas e onde as novas construc;:6es
relembram as mais antigas, com muros e
chamines em xisto.

Mais a frente, vire a
esquerda, pela Rua do

Fonte, ate a EN 238. Alguns
metros a direit a,
encontrEJra a impon®nte
I,greja M~Z, Qr~@~@aa

•.pe~1(') ~quitecto Soar es

BranCi(1970), construfda
em p ro do Serra do

!j Mora 01, odornada com

J pinturas alusivas 00

quotidiano do populac;:ao
desta aldeia.

o oltar-mor desta antigo igreja,
construfdo em talha dourada, encontra-
se em exposic;:ao no Museu Francisco
Tavares Proenc;:a Junior, em Castelo
Branco. Os seus dois sinos foram

aproveitados para a nova Igreja Matriz.

Urn pouco mais a frente, junto a fonte, e
de salientar 0 trabalho de urn dos ultimos
caldeireiros do regiao, 0 qual produz, entre
outros, olombiques em cobre.

No continuac;:ao do
mesmo rua, vire a

esquerda, onde avistara
a Copela do Sr.a do
Penha de Franc;:a,

mandada construir em
1689 pelo Padre Levita,

onde of se encontra
enterrado junta mente

com a SU<fl erioda.

Em frente, encontra-se 0'

pelourinho, encontrado num
polheiro onde servia de trove de
suporte. A suo recuperac;:ao
ocorreu em 1883 pelo Eng.o
Mendes. Seguindo pelo Rua das
Pissaras, chega a uma pequeno
fonte. A direita, encontrara a Casa
do Logar do Cera. Mais a frente,
encontra-se 0 antigo lovadouro,
que antigamente servia
populac;:ao para a lavagem do

roupa.

Vire a direiJo gor urn pequeno
trilQQ.~~g<:lf © antigo fonte
~Iico, com data de 1837. Esta,
foi renomeoda Fonte de S. Joao
por altura do sua reconstituic;:ao I
em 1976.1\1, fac;:o urn pequeno
desvio a ~squerda para visitar a
Capelo de s. Sebastiao.

Em homo a ~ta Santo,
realiza-se no,~ domingo

de Julho a IIsta mois
importan desta

locali. de.

Volte de novo a EN 238 e siga pela esquerdo
ate a ploco de sinalizoc;:ao de artesonoto,
para visitar os trodicionais teares de linho.

Para alem das paragens mencionadd~,
aconselho-se durante 0 percurso urn olrtm
atento as casas de xisto, testemunhos do

arquitectura rural, algumas das quais com mais
de 400 onos. A nivel de gastronomia, destacam-
se os maronhos, bucho, cobrito, filh6s, tigeladas,

o bolo de mel e a aguardente de medronho
produzido nos destilarias do aldeia.

Tipo de percurso: pedestre.

Duro\;oo: 1 hora 30 minutos (aproximadamente)
Distoncio: 3 km

Idodes Recomendodos : Todas
Epoco do ana recomendoda.: Todas

Equipomento: Roupa e cal9ado confortaveis e leves.

apropriadas para a epoca do ano. Chapeu e
impermeavel (quando 0 tempo 0 justifique). Pequeno

mochila com 6gua e alimentos.


