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PERCURSO 1
(Fonte Fria I Vale dos FetosI Portas de Coimbra)

BREVE CARACTERIZACAO;

Percurso integralmente realizado dentro da Mata com descida a area

de intervenc;;ao paisagistica do fabuloso Vale dos Fetos eregresso, atra-

yeS do inicio da Via Sacra, ao hotel com visita as Portas de Coimbra,

hist6rica entrada principal da Mata e miradouro excepcional.

Do hotel dirija-se a actual entrada doConvento de Sta. Cruz do Bussaco

e saindo do cruzeiro a sua entrada desc;;a pela estrada de paralelipipedos em

direcc;;ao ao Luso.O 10 desvio a sua esquerda da acesso ao parque de estacio-

namento e imediatamente a direita deste encontra-se0 caminho a seguir, em

dit-ecc;;aoa Fonte Fria, que levaa Ermida de N" Sr" da Assunc;;ao (fundada

por D. Diogo Lopes de Sousa, Conde de Miranda).

A partir dai, desc;;apara aFonte Fria, na qual se da a entrada na mais emble-

matica zona de intervenc;;ao paisagistica da Mata, realizada pela Casa G. Roda &

Figli,de Turim, no terceiro quartel do sec. XIX, por recomendac;;ao da Rainha

D. Maria Pia de Sab6ia.A Fonte Fria e a principal e a mais imponente fonte da

Mata, com uma escadaria monumental, com queda de agua em cascata entre os

seus patamares, e deve a sua designac;;ao a reduzida temperatura das suas aguas.

Foi construida em 1866 e evoluida em 1881. As suas aguas alimentam um

pequeno lago artificial, construido em 1860.

Na base da Fonte Fria, junto a estrada e em direcc;;ao nascente, contemple 0

topo norte do buc61icoVale dos Fetos, constituido por uma impar colecc;;ao

de gigantes fetos arb6reos daAustralia e da Nova Zelimdia, e prossiga em direc-

c;;aoa poente contornando0 lago no sentido descendente e tomando0 cami-

nho atraves dos fetos. Chegando ao lago grande, contorne-o pela esquerda,

apreciando 0 seu ambiente mistico, com a sua romantica ilha num cenario para-

disfaco, e tome0 primeiro caminho a sua esquerda por entre0 arvoredo. No

primeiro cruzamento, tome a direita em direcc;;aoa Porta de Siloe. Continue

para 0 Passo deAnaz, evocativo do palacio pontifical de Anas, e corte a9jj~O."

ta junto as ruinas da Ermida do Santissimo Sacramento (fundada por D.

Mariana de Cardenas, Duquesa de Torres Novas), seguindo sempre ate ao

Passo deCaifaz.outro passo da Via Sacra e0 primeiro dos miradouros deste

percurso, onde se podera deleitar com a belissima paisagem.

De Caifaz suba ate asPortas de Coimbra, que e0 mais visitado

dos fantasticos miradouros da Mata do Bussaco, com uma pano-

ramica excepcional desde a Serra da Boa Viagem/Cabo

Mondego ate ao Farol de Aveiro, sobre 0

Vale do Mondego, a Bairrada e as

Gandaras, com

Oceano Atlantic

como cenario

fundo. As Portas d

Coimbra, fundadas

em 1630 e rem ode-

ladas ainda pelo

Carmeli

Descalc;;os em 183 I,

eram a antiga Portaria da Mata, sendo que dai emanava0 hist6rico acesso a

Coimbra. Nas paredes das Portas de Coimbra pode apreciar fantasticos embre-

chad os e duas Bulas Papais, uma do Papa Greg6rio VIII,de 1622, que excomunga as

mulheres que entrem na Mata, e outra do Papa Urbano VIII, de 1643, que exco-

munga quem danifique a flora ou corte alguma arvore sem autorizac;;ao do Prior, e

que constitui um dos primeiros documentos hist6ricos de protecc;;ao da natureza

e do ambiente da Peninsula Iberica.

(Opc;;ao: reentrando na f1oresta, e imediatamente ap6s a passagem pelas Portas de

Coimbra, subaa direita, passando pelo Passo de Herodes, para a Capela de Sto.Antao

(fundada pelo Reitor Manuel de Saldanha em meados do sec.XVII,e que tem forma cilin-

drica),o mais bem guard ado segredo da Mata do Bussaco - um fascinante miradouro

idilicamente colocado sobre a copa das arvores gigantes e inspire-se com0 magnifico

panorama num ambiente exclusivo e sereno da mais pura perfeic;;aoe grandiosidade.

Retorne as Portas de Coimbra e retome a Alameda que nasce nas Portas de

Coimbra em direcc;;ao ao hotel e que possui ao longo do trajecto aCapela de S.

Joao da Cruz, a Fonte da Samaritana (devida a iniciativa do Reitor Manuel de

Saldanha, em meados do sec. XVII, e que ja esta seca ha mais de um seculo, tendo

perdido algum do seu caracter sacro por ter sido reformada em 1878), aCapela

de S. Pedro e por fim a Capela daMadalena, ja junto ao conjunto arquitect6-

nico do Palace Hotel do Bussaco.

PERCURSO
(Via SacraI Cruz Aha)

BREVE CARACTERIZACAO:

Visita a componente figurativa da Via Sacra e a Cruz

Al ta, conjunto paisagistico e construido dedicado

pel os frades Carmelitas Descalc;;os a vida contem-

plativa, constituindo, a par do Convento de

Sta. Cruz do Bussaco, a principal refe-

rencia religiosa e cenobitica

do deserto ,do

Buss



Saia da porta do hotel e corte a esquerda, contornando 0 conjunto arquitectoni-

co do Palkio e seus anexos. Frente a actual entrada do Convento de Sta. Cruz do

Bussaco, atravesse a estrada etome 0 caminho de terra a suaesquerda, entre 0

arvoredo em direc~ao aCapela de N" Sr" da Madalena. Tome a subida com

degraus imediatamente a esquerda da capela e no topo da mesma encontre a

Ermida de S. Jose (iniciada em 1643 e fundada em 1644 pelo Reitor Manuel de

Saldanha, Bispo de Viseu).Ai, corte a direita para admirar0 imponente Cedro de

S.Jose (Cupressus Lusitanica Miller), considerado aarvore mais antiga' do bosque,

plantada em 1648.Vale a pena contornar0 cedro para se surpreender com a sua

volumetria e0 seu desmesurado diametro.

Regresse a Ermida de S.Jose e junto aVaranda de Pilatos, que devera percor-

rer pelo interior, inicie, em sentido ascendente, a visita das restantes capelinhas que

constituem a colec~ao escultural dos Passos da Via Sacra da Mata do Bussaco, a

caminho daCruz Al ta, e que sac:

I. Pretorio

2. Passo de Cristo com a Cruz as Costas

3. Passo da Primeira Qued

4. Passo

5. Passo de Cireneu

6. Passo de Veronica

7. Passo da Segunda Queda

8. Passo das Filhas de Jerusalem

9. Passo da Terceira Queda

10. Passo de Cristo despojado de suas vestes

I I. Passo da Crucifica~ao

12. Ermida do Calvario e antigo passo final da Via Sacra (Tem forma sextava-

da e e um excelente miradouro com optimas vistas sobre a floresta e0

Palacio, com a Serra do Caramulo como fundo).

13. Passo de Cristo descido da Cruz

14. Ermida do Santo Sepulcro (fundada em 1646 pelo reitor Manuel de

Saldanha e restaurada em 1863)

Chegando a Cruz Alt a, levantada em 1648 por ordem do Reiter da

Universidade D. Manuel de Saldanha, e que e0 miradouro mais elevado da

serra, a uma altitude de 551 m, contemple0 horizonte e a vista impar desde

Coimbra aAveiro, com 0 Oceano Atlantico como fundo.

No regresso ao hotel, retome 0 percurso da Cruz Alta e tome0 primeiro

caminho que encontrar a sua direita em direc~ao a misticaErmida de S.Joao

do Deserto (fundada em 1650 pelo Reitor D. Manuel de Saldanha),0 princi-

pal local de retiro e de contempla~ao dos eremitas da Mata.A saida desta

ermida, des~a as escadas que se encontram a sua esquerda e no final das mes-

mas, em local retirado e escarpado, corte a direita, tomando sempre0

'~,' ,caminho da esquerda, e na bifurca~ao junto a bem preservada

~¥'('S Ermida d e S.Miguel (fundada por Antonio Vaz Preto, prior de

Treixedo) des~a pelo caminho da esquerda. Na bifurca~ao

seguinte virea direita e des~a ate aFonte do Carregal, total-

mente remodelada em 1883 e famosa pelas suasaguas, e des~a

a sua escadaria que conduz ao jardim do hotel.

PERCURSO 3
(rapido e buc()lico percurso do par-do-sol)

Antes do per-do-sol, saia do hotel em direC\:ao as Portas de

Coimbra (vide final do percurso I, mas em senti do inverso), ou

a contigua Ermida de StOAntao, idilicamente localizada sobre

a copa do frondoso arvoredo, e contemple0 magnifico

per-do-sol no horizonte, em ambiente de maior misti-

,cidade e paz interior, retornando depois ao hotel

(nota: 0 trajecto Palace Hotel-Portas de Coimbra

encontra-se devidamente iluminado para0 seu

tranquilo e seguro regresso ao hotel).



----------~--------- - - --------~---------
VISITAAO REMANESCENTE

00 CONVENTO DE SlA. CRUZ 00 BUSSACO

A entrada do Convento de Sta. Cruz do Bussaco, da Ordem do

Convento dos Carmelitas Descal~os, fundado em 1628, e contfguo ao

Palace Hotel do Bussaco, podera apreciar os tlpicos embrechados do

Bussaco - decora~ao de fachadas e murais com figuras geometricas de

embrechados de pedrinhas bran cas, pretas e vermelhas (quartzo, basal-

to e esc6rias ferruginosas), prova do austero sentido estetico dos mon-

ges, asslm como os originals revestimentos de corti~a paraIsolamento

termico do convento e das suas celas. No c1austro pode admirar uma

belissima colec~ao de azulejos e altares seiscentistas, com fantistlcos

elementos ex6ticos, na sacristia 0 notivel quadro de N' Sr' do Leite

por Josefad'Obidos Uosefa d'Ayala) datado de 1644, e no corpo prin-

cipal da igreja os expressivos bustos de Maria Madalena e de S.Pedro,

da Virgem da Soledade ao gosto setecentlsta italiano, as excelentes

esculturas em madeira figurando Cristo Crucificado, S. Elias,S.Joao da

Cruz, S.Jose e Sta.Teresa no altar, asslm como 0 impresslonante prese.

pio de Machado de Castro, e os conjuntos em barre do see. XVIII

representando os falecimentos da Vlrgem, de S.Jose ede Santa Teresa,

alem de todaa restante colec~ao de arte sacra e interessantes curiosi-

dades hist6ricas alusivas apernoita do Duque de Wellington na vespe-

ra da Batalha do Bu~aco, em 1810. Saindo, do lade direito, podera ver a

oliveira de Well ington onde, segundo as cr6nicas, 0 seu cavalo tera per-

manecido amarrado durante a noite anterior a grande batalha.

Interessante museu mili tar evocativo da Batalha do Bu~aco e da

Guerra Peninsular, com enfase nasinvasoes francesas, no Duque de

Wellington e em Napoleao Bonaparte, eque se situa no exterior da

Mata junto as Portas da Rainha.

No seu Interior encontram-se empilhadas balas de canhao e existe

uma magnifica colec~ao de armas de fogo, espingardas, pistolas e

canhoes, asslm como de sabres e espadas utilizadas na Batalha do

Bu~aco, alem de manequins trajados com uniformes dos exercitos

anglo-portugues e frances de 1810. Podera igualmente apreciar mag-

nificos soldados de porcelana das Fabricas de Porcelana de Sacavem

e da Vista Alegre, e miniaturas e curiosidades mili tares, tais como

medal has, condecora~oes ebandeiras da epoca, assim como peculia-

res gravuras e pinturas evocando a Guerra Peninsular e avida de

Napoleao. Este museu fol inaugurado por D. Manuel II a 27 de

Setembro de 1910, quando da comemora~ao do centenario da

Batalha do Bu~aco, e constitui a ultima cerim6nia do regime monar-

qulco em Portugal, tendo 0 jovem rei partido para 0 exilio uma

semana depois, quando da instaura~ao da Republica.

Adjacente ao Museu Mili tar podeni visitar a Capela de N' Sr' da

Vit6ria com as suas imagenssagradas que acompanharam 0 exercito

anglo-portugues durante a batalha contra 0 exercito de Massena.


