
PERCURSO 1

-placas com quadrados- ( 3 h 00 m)

Comece no quiosque junto aoPalace Hotel. Desc;;aa encosta
pela estrada principal, passando osprediosa direita. Antes da
curva acentuada a esquerda, desc;;aos degrausjunto ao Eucalipto
gigante. Desc;;a 0Vale dos fetos, passando 0 primeiro lago.
Chegando ao segundolago, contome-o pela direita, passando
ailha. Ja nocaminho principal, siga sempre em frente subindo
a encosta atea estrada. Logo a esquerda, siga para 0Cruzeiro
pelo caminho indicado pelo sinal. Regressea estrada evire a
esquerda, descendo-aate' chegar acasa do guarda. Tome 0
carninho a~~~CJ,!!er~~{s..!E1L1.~sen,.E£2.,.I?r,.91m9.2Les.i.~a-0ateao
cruzament~. Tome 0carninho de baixo e.siga, i'gn~rando urn
desvio a e!querda. Adireita do cruzament<? estaolas Portas
das La~asl Tom~o.primeiro .carnipho adireita, sUbats degraus,
e contmu~segumdo OCaniInhO.Supa a e:nco~t~ei no quarto
cruzamentb; vire a direita; seguindo parao <::aifaz,bnde pode

•. .' ..' .' .'. ." ..... 1
disfrutar dbuma bda yista. Slga o,sin.alqueindica'lPortas de
Coimbra'{ Suba ()s degraus Ii ·diieltaecoritinue he a casa.

C~nt~me la .~asa):ate.lis.Porta~de,~§i~~ra.JEsta era a
pnncIpal lnt~ada,poBussaco.Nll~par~~~· p<>d~obsbrvar duas

Bulas paPf.is,.·da~..~.da..s ~e.l. 6.ne.I 64 ' 3..;.Pf..O..iP. iIldoa.~ntrada de
m.ulhe.res~ o.c.'.o.rt..e0..u,..d.an.ifi .I.c.ac;;a.od.e ;iTy..or~s.'.~oa.. t.· ista sobre
o vale.Volle ao carninhp principa.l, subao primeiro~" arninho Ii
direita ate~capela deSanto~~f~Q),p~ssll?doa Cflpe,adoPasso
de Herodes:-Volte'as'Portasll-e'€1Jimbra;-deS'~a"li :o"1dodacasa.
No primeiro caminho a direita, passe os degraus, atravesse 0
carninho principal e desc;;anovamente os degraus. Volte ao
carninho principal a direita. Passe as ruinas daErmida do
SaCr2mef1t~ <; suba ate aoP.Anas.Vire Ii esquerda, desc;;a e
atravesse a Porta de Siloe. Seguindo em frente passe a
Ponte de Cedron a dir!?ita.Continue descendo e, ao [undo,
vire Ii direita e suba aFonte Fria. Ao cimo, vire Iiesquerda
e suba os degiaus ate aErmida de N! Sr! da Assunsao.
A direita da Ermida siga pelo caminho. No cruzarnento, a
esquerda, suba ao caminho principal e siga-o ate ao Parque de
Estacionamento. Fim do percurso 1.

PERCURS02

-placas com losangos- ( 3 h 00 m)
Comece no qlliosque junto aoPalace Hotel. Passe 0 pequeno
parque de estacionarnento e, ao fundo e Iiesquerda, esta aCapela
da Madalena. Siga pelo caminho principal ate IiFonte
Samaritana que representa uma passagem dos Evangelhos (Jo,
4). As figuras [oram retiradas em 1 878e postas a salvo.
Suba os degraus a, esquerda, ignorando outros carninhos.
Vire a direita apos 0 primeiro lanc;;ode degraus e suba os

seguintes ate a Ermida Sao Jose. Volte ao carninho, suba
a Varanda de Pilatos, a esquerda. Siga em frente pelo.
carninho principal epassaraP~~t6rio, P. Cruz asCostas, P.P
Queda, Encontrocom a v~geih\;subindo ateP.Cireneu. Aqui
vire a direita e suba,)(~guindo" 0 sinal "Cruz Alta" ate
encontrar 0 P. Ver6Jiica. Contirtue em[rente, ignorando
caminhos laterais. Ch.,egaraaoP. 2! etu.eda eao P. Mulheres
de Jerusalem. C01].rinuea subir para a\P. 3! Queda ate ao

cruzamento. Aq~1siga. 0 sillal ..p.ara.° ".c'a1."v..ario" Passe 0 P.
Despojaram -!lC. das Suas Vestes, '.P . P,egaram J. C.

a Cruz e I). t. D.esc.id..a da cr. uz..•.Cheg..ar...a.....Ii ~..'.'.Cd...O Calvario.
Suba os dlgrauspara 0P.Sepplcro. Aqui. di)frute de uma
vista esp~~*ul~., Tome 0 c~i~o l'rinCipal:a4,irei1'l\,e_subaos

degraus ~'t~\a?•..\ll i......•..r..a.d.•.ouro dac..rmz........•.••AI..ta.....•..(•.......•.~....•.•....IS.t.·.a.•.....~qU "nao deveser perdlda" Volte aos degrausate aocni.zam to. Tome 0
pequeno cami,@o Ii dirteita, naooS degraus', ~ a 0 carninho,

alguns d~graU~'\tr.~v,e.....s.'~e...urn......p.e.....q~~no....p.....·o.•.~9Jedepoi~atraves
da E. Sao Joao~o;J.)es.~r ..t..o.••..D....,e..s...~.....a ..·..o.s.'.~9graus ou sIga.pelo
carnirnho (os degr. s sao mtiit.o ingr,lhes e acabarn por se
juntar ao caminho). ~·,~ap~IQC~6hO ~r!ncipal Ii direita.
Ignore 0 da esquerda e' c?nt~nv~ate ao proxImo cruzarnento.
Vire Ii esquerd.a.e desc;;a..~.0;pr~eiro cruzamentb vire. Ii
esquerda nadirec~ao de .. S-6 Miguel que fica a direita.
Continue pelo carninho prin ipal a esquerda da E. de S.
Miguel.. Desc;;a adireita para a E. N! Sr! Conceisao, que
fica a esquerda em frente aoarmazem de lenha. Fim do
Percurso 2;

PERCURS03
-placas com cfrculos- (l h 30m)

(incluindo visita ao Museu Militar)

o percurso comec;;ana E. N! Sr! Conceisao, em frente ao
armazem de lenha..SUb~a.-~I1COS1~pelo carninho principal.
Va sempre em fre.te" ~teaocruz~tQ. Tome 0 carninho
da esquerda at 'asPort.~sd'e.Sul~'e. a~a¥esse-as. Passe 0
Parque de.~(1l.9~()llafuentoe·~i~apela.es~ada ate ao

Monumento./:,.1)..I.e....s...~.•ll••.·.•p.e.l..o de...s.,.v...•.•..iP....·.!!. Ii..'.' e.s.qu.·.e.rcill.,.. atrav,es. de
uma rua lAdeada/desobre\f,0s, at(.a estradi pnncIpai.
Mesmo er{ I'fren(e,"esta' o Museu Milltar. Nil' onte (onde
se pode rdSfreSCaIYvirea esqueida,atr~vesse. localidade
e passe asPortas da Rainha. Subaas 'escadasia esquerda,
imediatarne~fe apos a casa; vire Ii direita: atrales do portaL
Prossiga a dll'{ ito. passe aE. de Siio.Elias e~ ate Ii Fonte
de Sao Silvest~~. Suba as escadas a di,rei>ae desc;;aate Ii

~ cascata. Retome ':to caminho,vir~ ..Ii ~~ita e siga. Ignore

~

!:i as escadas ema~'()s·~.§._ll!.q.9,S,-clescendo ate Ii estrada
principal. Mantenha-se pel a esquerda em direcc;;aoaoHotel.
Fim do circuito Hist6rico.
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A concepc;;ao dos circuitos, a etiquetagem das
3.rvOn~smonumentais, a moritagem de estruturas
inforrnativas ..e a ela:bora~aodeste panfleto, sao uma
colabora!rao gratuitados alunos da ESCOLA
PIWFISSIONALBEIRA AGUIEIRA,deMortagua, sob
acoordena!ra~.de.Francisco Coimbra.



Ni;iosesabe ao.certoqual ahist6riadaMata
emlenipos ·longinquos.No se<;ulo ILfoi
provavelniente..urn refugio par~. osprilUeiros
crismos. No see.VIos Beneditinos fundaram0

seu Mostetrona Vacati~a,·povoa~ao a 5 Km. do
Bussaco. Em 1094eraja posse dobispadode
Coimbra, que em 1628 a vendeua Ordem.dos
CarmelitasDescal~os.0mosteiro,errnidas, muros
ecaminhos foramporeles construidos. Plantaram
e trataram das arvores. Em 1834 a Mata passou a
propriedade do· Estado, tendo· sido entao
introduzidas muitas espeeies novas. As cruzes
foram trocadaS por capelas no see. XIX, com
figuras em terracota feitas por Costa Mota
(sobrinho) mostrando os variosp~ssos da Paixao
de Cristo. Em cadaPasso ha uma inscri~ao.
Recentemente as capelas foram vandalizadas, em
especial as primeiras da Via Sacra, aguardando-
-se a sua restaura~ao para breve. A batalha do
Bussacoocorreuem 1810,quando os Portugueses
e seusaliados Ingleses lutaram contra as tropas de
NapoleaoBonaparte. Como mem6ria temos0

Obelisco,0 Museu e a oliveira onde0 Duque de
Wellington amarrou0 seu cavalo, perto do
Convento onde pernoitou...
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