CLASSIFICAÇÃO
DO TRILHO
Dificuldade:

2

Tipo:
Circular
Distância:
12,9 km
Duração:
5H00
Ascensão total:
640 m
Localidade mais próxima:
Luso
Locais abastecimento:
Sim
WC públicos:
Sim
Outras características:
Escorregadio em tempo
de chuva
Paisagem muito bonita
Com muita lama em
tempo de chuva
INATEL Luso
N40º 23´ 07.2”
W8º 22´ 32.6”

Mapas IGeoE:
Folha 219

LUSO
CAMINHAR COM
A INATEL

DO LUSO À TAPADA DO
PASSANDO PELA SERRA
BUÇACO,
,
Este trilho circular inicia-se e termina no Inatel Luso, passando pelas Termas, junto à fonte de água. A partir
daí decorre quase na totalidade dentro da lindíssima Tapada do Buçaco, por entre uma vegetação luxuriante,
salpicada de monumentos Carmelitas.
Desde há muito que esta zona apresenta uma floresta paradisíaca (já referenciada pelos monges beneditinos
no século VI), mas foi a partir de 1628, com a chegada dos Carmelitas Descalços, que se iniciou a construção
do convento, capelas, ermidas e a plantação da mata com árvores dos 4 cantos do mundo.
É um trilho não muito longo, cuja principal dificuldade é a subida inicial, muito facilitada pela beleza
envolvente. Depois de se chegar à Cruz Alta ainda fazemos uma saída da Tapada para uma pequena
exploração à Serra fora de portas, com vegetação muito diferente, entre pinheiros e eucaliptos, e voltamos a
entrar para passar pelo Palácio e pelo Convento dos Carmelitas.

DESCRIÇÃO
, DO TRILHO

ENTRE OS PONTOS DE INTERESSE
INATEL LUSO

TL

A partir do Inatel Luso, segue-se em frente pela passagem pedestre
em túnel, depois para a esquerda pela escadaria e finalmente à
esquerda na rua até às Termas.

TL

PC

A partir da estátua da Av.Emídio Navarro, segue-se a R. Eng.
Ernesto Navarro para sudoeste. Corta-se caminho na primeira rua
estreita à esquerda, que termina em escadas e volta à rua inicial.
Toma-se a esquerda, depois segue-se a estrada para a direita, até à
Porta do Luso. Entra-se na Tapada do Buçaco e segue-se o caminho
de pé posto, em frente, a subir. Chegando a uma calçada de pedra
vai-se para a esquerda, a subir. Na curva seguinte sai-se em frente
por um caminho de terra que passa do lado esquerdo de uma casa;
nas bifurcações seguintes toma-se a direita, na direcção da Porta
das Lapas. Depois desta Porta continua-se para cima, pelo mesmo
caminho. No cruzamento segue-se em frente e depois, junto ao lago,
rodeia-se pelo lado direito e continua-se em frente pelo Vale dos
Fetos. Chegados ao lago da Fonte Fria, sobe-se a escadaria até ao
final, tomando-se depois a direita, novamente direita no cruzamento
e na bifurcação seguinte a esquerda, até ao Passo de Cedron.
Continua-se em frente, vira-se à esquerda nas portas de pedra, até ao
Passo de Anás. Para a direita, sempre em frente, chega-se ao Passo de
Caifás e depois segue-se por escadaria de pedra, a subir, até à Porta
de Coimbra.

PC

SA

Segue-se por uma calçada de pedra estreita à direita, a subir, e depois
novamente à direita, até à Capela de Santo Antão.

SA

CA

Volta-se para trás até à calçada que partia junto às Portas de
Coimbra, mas agora segue-se em frente, sempre pela calçada de
pedra. Passa-se sucessivamente pelos Passos do Pretório, da Cruz às
Costas e da Primeira Queda. A seguir a esta última segue-se à direita,
a subir, pela calçada de Pedra, passa-se por outros Passos, até chegar
à Ermida do Calvário. Desta Ermida toma-se umas escadas estreitas
à esquerda até à Ermida do Santo Sepulcro. Não perder as vistas
panorâmicas destas Ermidas. Daqui continua-se sempre a subir, até
chegar à Cruz Alta.

CA

OB

Segue-se pela estrada até à Porta da Cruz Alta, sai-se da Tapada para
a direita e na bifurcação à esquerda, para baixo. Chegando a outra
bifurcação segue-se para cima à esquerda até à N234-4. Na estrada
vai-se para a esquerda e toma-se depois o primeiro caminho de terra
e pedra à direita. De seguida toma-se o primeiro caminho à esquerda
e depois à direita, junto aos muros da Tapada. Acompanha-se o muro
da Tapada, passando-se pela Porta de Sula, até chegar ao monumento
à Batalha do Buçaco.

OB

PB

Continua-se pela estrada de gravilha, no início com o muro do
lado esquerdo, passa-se pelo Museu Militar, entra-se novamente na
Tapada pela Porta da Rainha e segue-se pela rua principal até ao
Palácio.

PB

CC

Passa-se para o outro lado do hotel, pelo jardim, onde está o antigo
Convento dos Carmelitas.

CC

INATEL LUSO

Sai-se do convento em frente, pela estrada empedrada a descer, até a
estrada fazer uma curva larga de 180º à esquerda. Nessa curva, sai-se
por umas escadas à esquerda, depois de um caminho, seguindo-se
pelo bonito Vale dos Fetos, até ao lago da Fonte Fria. Circunda-se o lago pela esquerda e no final vai-se para o último caminho à
esquerda, só depois da saída para a segunda parte do Vale dos Fetos.
No entroncamento com a estrada empedrada segue-se à esquerda. Na
bifurcação da estrada segue-se à direita, sai-se pela porta do Serpa,
na N234 vira-se à direita. Na primeira curva à esquerda toma-se um
caminho à esquerda, muito “apertado” pela vegetação, a descer. Na
bifurcação, vai-se para a esquerda, a descer até à N336. Vai-se para a
esquerda, a acompanhar o vale, passa-se por um miradouro com uma
pequena fonte. No entroncamento, vai-se para a esquerda e chegamos
novamente ao Inatel Luso.
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Os mapas apresentados são extractos
das folhas da Carta Militar de Portugal,
do Instituto Geográfico do Exército.
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PONTOS DE INTERESSE/ REFERÊNCIA
INATEL LUSO

Unidade hoteleira situada em pleno
coração do Luso, povoação muito antiga
e famosa pelas suas águas e Termas, com
vistas para a Mata do Buçaco.

TL TERMAS DO LUSO

A povoação do Luso é muito antiga,
sendo as qualidades terapêuticas das suas
águas conhecidas desde há séculos. Desde
finais do séc. XVIII que estas águas são
utilizadas para efeitos medicinais. A
Estância Termal do Luso é um local de
referência, junto à fonte onde se deve
abastecer de água para a caminhada.

CA CRUZ ALTA

Está situada no topo da serra do Buçaco, a
549 metros de altitude. Este lugar oferece-nos uma vista lindíssima sobre a região.

OB OBELISCO

Monumento à Batalha do Buçaco de 1810.
Este monumento encontra-se rodeado de
correntes de ferro, ligando oito peças de
artilharia.

PB PALÁCIO DO BUÇACO

PC PORTAS DE COIMBRA

Esta era originalmente a única porta de
entrada para a mata do Buçaco, localizada
na direcção de Coimbra. Era aqui que os
visitantes da mata eram recebidos com
duas bulas papais gravadas nas portas:
uma, de 1622 (Gregório XV ), a proibir
as mulheres de entrar e outra, de 1643
(Urbano VIII), a proibir a apanha de lenha
no interior da mata. O castigo era a excomunhão.

SA CAPELA DE SANTO ANTÃO

Esta capela, ao contrário de todas as outras
da Tapada do Buçaco, está situada num local
isolado, em cima de um alto penhasco, com
excelentes vistas. Em termos de construção
é também diferente, circular e muito rústica.
No interior pode observar-se um frontal de
azulejos seiscentistas.

Palácio de arquitectura neo-manuelina,
está decorado com painéis de azulejos,
frescos e quadros alusivos à Epopeia dos
Descobrimentos portugueses, todos eles
assinados por alguns dos grandes mestres
das artes. O projecto deste palácio foi
iniciado em 1886 por Luigi Manini, mas
teve intervenção posterior de diversos
arquitectos. A estrutura exibe perfis da Torre de Belém, motivos do
claustro do Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa) e alguns arabescos e
florescências do Convento de Cristo (Tomar). Hoje o palácio está
transformado em Hotel.

CC CONVENTO DOS CARMELITAS

Convento dos Carmelitas Descalços,
começou a ser construído em 1628. As
paredes estão revestidas de cortiça, de
embrechados e de pedra talhada ao picão.
O convento com a igreja situada no meio
entre pátios e celas era uma representação
alegórica do mítico templo de Salomão. Foi
aqui que o Duque de Wellington esteve
hospedado durante a terrível batalha de 1810.

Trilho preparado por

Itinerante

Apesar de este trilho não envolver qualquer perigo, os caminheiros
que o percorram devem fazê-lo de forma consciente e de acordo com as
suas limitações pessoais, não assumindo a Inatel e a Itinerante
qualquer responsabilidade legal ou civil.

