PAMPILHOSA DA SERRA

Janeiro de Baixo
O Zêzere acaba de descobrir Janeiro de Baixo.
Um moinho escavado na rocha saúda a sua chegada.
Ali à frente, podemos desfrutá-lo no parque de
campismo ou na zona de lazer.O núcleo central
da aldeia, sua igreja e capelas, sentem a envolvência
do rio e tranquilizam-no com mais murmúrios de
xisto que ele voltará a receber em Álvaro e em
Pedrógão Pequeno. São as cumplicidades do
Zêzere com as Aldeias do Xisto.

Pontos de interesse
1. Capela de S.Cristo
2. Capela de S.Sebastião
3. Moinho Cravado na Rocha
4. Igreja Matriz
5. Casa Paroquial

6. Liga de Melhoramentos
7. Cimitério
8. Escola
9. Forno Comunitário
10. Bar

11. Polidesportivo
12. Parque de Lazer/Merendas
13. Praia Fluvial
14. Parque de Campismo
15. Travessia Barca
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Como chegar

De Espanha
Na A23 sair em direcção a Fundão-Sul. No Fundão seguir
pela N238 durante 40km, até cortar à direita para Janeiro
de Cima (EM518). Após 3,5km passará por Janeiro de
Cima e continue para Janeiro de Baixo. Atravesse a ponte
sobre o rio Zêzere e ao fim de 3,7km estará em Janeiro
de Baixo.
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Contactos úteis
Posto de Turismo da
Pampilhosa da Serra
Tel: (+351) 235 590 343
Junta de Freguesia de
Janeiro de Baixo
Tel: (+351) 235 513 266
ADXTUR - Centro Dinamizador
das Aldeias do Xisto
Tel: (+351) 275 647 700
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De Sul
Na A1 sair para Abrantes/Castelo Branco (saída 7 – A23).
Seguir pela A23 até à saída 23 (Castelo Branco Norte).
Seguir na N112 em direcção à Pampilhosa da Serra
durante 44 km. Ao chegar ao Orvalho, na rotunda, vire
na em direcção do Fundão. Seguir pela N238 durante
5km, virando então à esquerda na direcção de Urgueiro e
Janeiro de Baixo. Atravesse a ponte sobre o rio Zêzere e
ao fim de 5,5km estará em Janeiro de Baixo.
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De Norte
Na A1 sair em Coimbra (saída 12). Passe Coimbra, tome
a N17 (Estrada da Beira) em direcção à Guarda e saia na
N236 no sentido da Lousã. Ao chegar à Lousã continue
na direcção de Góis, pela EN342. Após 15km, ainda antes
de Góis, na rotunda do Cimo do Alvém (Portela de Góis),
cortar à direita para a N2 na direcção de Pampilhosa da
Serra durante 13 km. Continue então pela N112 passando a Pampilhosa da Serra ao fim de 22 km. Continue pela
N112 em direcção ao Fundão mas vire à esquerda para
Janeiro de Baixo, após 10km, seguindo agora pela N344.
Passados 2km corte à direita para Janeiro de Baixo, pela
N546. Após 6km de descida chegará a Janeiro de Baixo.

PAMPILHOSA DA SERRA

Janeiro de Baixo
Passeio na aldeia
Igreja Paroquial
Este pequeno templo, de traça
simples, apresenta na fachada
principal uma porta de verga curva,
dominada por uma janela no mesmo
material. Lateralmente existe outra
porta com uma inscrição de 1878,
ano em que Janeiro de Baixo se
agregou ao Apostolado da Oração.
Posteriormente foi construída uma
torre adossada ao lado direito, com
o remate feito piramidalmente e que
contém dois sinos. No interior do
templo sobressaem os retábulos mor
e colaterais, de madeira com arcos
e colunas torcidas, revestidos de
pâmpanos, sendo estes datados dos
séculos XVII/XVIII.
Capela do Senhor santo Cristo
Localizada à entrada da povoação,
esta era a capela mais antiga da
freguesia e acredita-se que terá sido
a “Catedral” da Comenda de São Domingos. Dois ou três degraus davam
acesso a um pequeno átrio descoberto. O chão era artisticamente
revestido com pedrinhas trazidas do
rio, colocando assim em evidência a
Estrela de David. Imperava, no interior, num simples altar, um Crucifixo
de Santo Cristo, ladeado por pinturas

a óleo sobre tábuas de madeira de
castanho. Numa destas tábuas estava pintada a cama de uma pessoa
doente, já milagrosamente curada
pelo Senhor Santo Cristo e, sob esta
pintura, estavam colocadas umas
tábuas que ainda hoje existem, com
uma inscrição alusiva à cura de uma
pessoa de Janeiro de Baixo.
Moinho cravado na rocha
Implantada numa das margens do
rio Zêzere junto a Janeiro de Baixo
há uma antiga azenha que se movia
com a força das águas. O que a torna
única é a forma como foi talhada na
escarpa, tirando proveito da rocha
para albergar os tradicionais rudimentos de moagem, outrora em
pleno funcionamento.
Penedos de Janeiro de Baixo
Perto da aldeia erguem-se os majestosos Penedos da Foz de Bogas,
o Penedo das Hortas e o Penedo
Mosqueiro, formando uma apertada
“Garganta dos Penedos da Foz de
Bogas”, por onde passam as águas
do rio Zêzere.

Parque de Campismo Numa das
margens do rio Zêzere encontra-se,
dentro da povoação de Janeiro de
Baixo, um Parque de Campismo Rural
recente e dotado de excelentes infraestruturas.

