
IPERCURSO 1

- Placas c om arv ore br anc a -

(1 h 30 m >1

o percurso comega na Fonte de S. Silvestre ondeencon"
trara a arvore 1. Siga em frente; vire a esquerda desga os
degraus, passe pelaCascata eencontrara as arvores 2,3 e4.
Uma vez na estrada, procure a direita a arvore 5. Voltea
estrada, vire a direita, tome 0 caminho seguinte a direita e
encontrara a arvore 6. Retome a estrada e, mesmo em frente,
do outro lado, esta a 7, enrolada no tronco de outra. Seguindo
o caminho,- encontrara a arvore 8, a direita. Desga os degraus
e vire a esquerda na primeira oportunidade. Antes do regato
desaparecer sob 0 caminho, pode encontrar a arvore 9 a direita,
afastada do caminho continue ate a primeira cortada a
esquerda, que 0 trara de volta para a estrada. Vire a direita e
depois, na segunda a esquerda (sinal "trclnsito proibido"). Suba .
o caminho que leva a casa, mas antes de la chegar, vire a
direita e em seguida a esquerda. Ao encontrar 0 deposito de
gas, suba 0 caminho a esquerda. No cimo, vire a direita, siga
ao Iongo do caminho e, a esquerda, encontrara a arvore 10.
Continue e vire a direita, quando os caminhos se encontram.
Neste caminho, a esquerda, esta a arvore 11, logo seguida da
12. Volte ao caminho que acabou de descer, passe 0 muro e, a
direita esta a 13. Suba os degraus que levam a Fonte Carregal,
e os degraus a esquerda dela, onde' esta a arvore 14. Daqui,
vire a direita e encontrara a 15, a esquerda do caminho. Con-
tinue, passando por tres capel as a esquerda eVaranda de
Pilatos a direita, chegando, ap6s aErmid.a de S. Jose a arvore
16, que e a mais antiga da floresta. Desga os degraus ate a Av.
do Mosteiro, vire a direita e entre a Fonte da Samaritan a e a
Capel a de S. Pedro esta a arvore 17. Siga ate ao final da
Avenida, tome 0 caminho que sobe a direita e, entre 0 3Q e 0 4Q

degrau, encontrara a 18. Volte a Avenida e, indo na direcgao
do Palace Hotel. pode ver, antes do segundo candeeiro, as
arvores 19 e 20. A seguir ao sinal de "Parque" estaa 21, seguida
pela 22, mesmo atras do quiosque.

opercurso inicia-se.em frente ao Cbhvento. Desga a estrada
principal ate a terceira pequena curva a esquerda. A direita da
curva encQntrara a arvore 41. Para ler a placa identificativa, suba
os degraus. A esquerda encontri;lraa arvore 42. Atravesse a
estrada e desgaos degraus para encontrara arvore 43, que e 0

maioreucalipto do Bussacb. Desga os degraus para '0 Vale dos
Fetos, onde pode encOntrar.n'umerosos exemplares dofeto 44.
As placas identificativas estao no primeiro feto a esquerda e
noutro mais adiante, tambem a esquerda, mesmb antes do lago.
Adireita, junto ao caminho, esta a arvore 45. Continuando peio
Vale,encontrara a 46 a suaesquerda:Avangando na direcgao
da estrada, encontrara no centro da entrada para a Fonte Fria,
a arvore 47.A direita desta eatras do sinalde transito esta a 48.
Volte atras e, adireita de quem desce,ericontraraa49, inclinada
sobre 0 lago. Dirija-se a Fonte, e ante's dos degraus, estao as
arvores 50 e 51, asua direita. Ao fundo dos degraus, a esquerda,
esta a 8.rvore 52. Suba os degrauspelO lado esquerdo.
Aproximadamente a dois tergos da subiqa, encontra a arvore
53. Passe para ooutro lado da Fonte e desga aproximadamente

. dois tergos dos'degraus para encontrar a 54. Ao fundo, vire a
esquerda,e mesmo em frente da se'gunda mesa esta aarvore
55. Em frente a esta esta a arvore 56. Desga os degraus em
frente e, atras, daindicagao de "Sanitarios" esta a arvore 57.
Prossigapelo caminho ao lado do lagoedesga'o Vale dosFetos.
No segundo lago pode ver aarvore 58, que esta nailhota. Em
seguida vire a esquerda na placa indicando "Luso, Portas das
Lapas". Mesmo a esquerda esta outra placa identificativa de
feto 44. Siga pelo Vale dos Fetos para a Porta'das Lapas e vire
a direita. Nesta parte do percursopode obervarmuitas especies
tfpicas, que nao se encontram em muitos locais da Mata. Tente
identifica·-Ias'. Em seguida, tome a primeira cortada a direita'
dando a volta pordetras da 'Casa do Guarda para encontrar a
arvore59.,. a mais alta desta especie em Portugal .'
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1 . Tilia platyphyllos
2. Cedrus atlantica for. glauca
3. Sequoia sempervirens
4. Ginkgo biloba
5. Acer pseudoplatanus
6. Acer macrophyllum
7. Rosa banksiae
8. Cedrus atlantica
9. Abies alba
10. Taxus baccata
11. Pinus nigra
12. Abies pinsapo

13. Ab~snordmannmna
14. Populus x canadensis
15. Pinus radiata
16. Cupressus lusitanica
17. Castanea sativa
18. /lex aquifolium
19. Abies x insignis.
20. Thuja plicata
21. Cephalotaxus drupacea
22. Morus alba
23. Cupressus lusitanica

ssp. benthamii
24. Ulmus glabra
25. Wisteria floribunda
26. Sophora japonica
27. Pinus taeda
28. Picea smithiana
29. Magnolia grandiflora
30. Araucaria bidwillii
31. Catalpa bignonioides
32. Celtis australis
33. Pinus roxburghii
34. Calocedrus decurrens
35. Cinnamomum camphora
36. Syzygium jambos
37. Tilia americana
38. Sequoia sempervirens
39. Paulownia tomentosa

40. Quercus robur
41 . Cupressus lusitanica
42. Podacarpus totara
43. Eucalyptus regnans
44. Dicksonia antarctica

45. Juglans nigra
46. Ulmus carpinifolia
47. Picea abies

48. Casuarina cunninghamia
49. Fraxinus ornus
50. Chamaecyparis lawsoniana
51. Aesculu$ hippocastanum
52. Fraxinus pennsylvanica
53. Acer pseudoplatanus
54. Liquidambarstyraciflua
55. Cercis siliquastrum
56. Picea smithiana
57. Thujopsis dolabrata
58. Salix babylonica
59. Pseudotsuga menziesii

Nota: As arvores acima
discriminadas pelo nome
cientffico, tem uma etiqueta
onde tambem se referem,
quando conhecidos os no-
mes vulgares (Portugues e
Ingles), a famflia, a origem
e a data de planta98.0.

PERCURSOS
BOTAN ICOS

ITrilho 1 - Arvores brancas I


