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CUIDADOS ESPECIAIS E NORMAS DE CONDUTA
- Evitar barulhos e atitudes que pertirbem a paz do local
- Não dani�car a vegetação
- Não  abandonar  lixo,  levando-o  até  um  local  onde  haja  serviço   de 
recolha
- Não recolher amostras de plantas ou rochas 

ATIVIDADES NO CONVENTO
- A  cerca  do  Convento  dos Capuchos permite a realização de diversas
atividades que não da responsabilidade  da  organização  do  Convento 
dos Capuchos, mas que necessitam de autorização prévia. 
- A  cerca  do  Convento  integra  um  Núcleo  de  Hortas  para utilização 
publica.
- O Núcleo de Hortas integra uma Horta Pedagógica.
- Os produtos da Horta Pedagógica são matéria prima para  os produtos
comercializados em lojas, uma na cerca e do cenvento e outra no centro
histórico da Sintra. 
- O Convento dos Capuchos é responsável pela organização  de eventos 
divulgados publicitariamente e publicados na agenda cultural de Sintra.
   

ESPÉCIES VEGETAIS COM INTERESSE 

PERCURSO (II) “ERMIDAS”
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 400 m
DURAÇÃO MÉDIA: 60 min
PONTOS DE PASSAGEM: Terreiro  das  Cruzes;  Terreiro  do Sino; 
Terreiro da Fonte;  Claustro;  Centro  interpretativo;  Terreiro  do 
Ecce homo; Altar ao Senhor Cruci�cado
DIFICULDADE: Baixa
Fazendo o desvio ao P(I),  subindo  a  partir  do 
claustro encontra-se o Terreiro  do Ecce Homo,
onde foi edi�cada a capela que lhe dá o nome. 
Aqui  dá-se  à  vista  o  limite  da  terra  no  mar, 
               sendo  um  dos  principais  pontos  de  relação 
               visual na cerca do convento, a par com  a vista
               que se alcança no Altar ao Senhor Cruci�cado,
               onde  se  mostram  os  limites  da Terra face ao
                                 Céu e da Terra face ao Mar. 
               A este local chega-se subindo  mais um pouco
a partir do terreiro anterior.     

PERCURSO (III) “CERCA”
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 650 m
DURAÇÃO MÉDIA: 90 min
PONTTOS DE PASSAGEM: Terreiro das Cruzes; Terreiro do Sino; 
Terreiro da Fonte; Claustro; Centro interpretativo;  Mata; Terreiro 
do Ecce homo; Altar ao Senhor Cruci�cado; Gruta Frei Honório; 
Hortas
DIFICULDADE: Média baixa
Este  percurso  leva-nos  a  partir  do claustro 
até à mata ao encontrode espécies  vegetais 
de elevado valor  ecológico, saindo  da cerca 
através de uma porta em pedra sobre a qual 
não há  referências  da  instalação,  mas  será 
dos primeiros tempos de ocupação. Voltando a entrar na cerca 
junto  ao  Altar ao Senhor Cruci�cado,e  descendo, faz-se outro 
desvio logo  a seguir  ao   terreiro   do  Ecce   homo , para que se 
possa  visitar  a  cova  onde terá vivido até ao �naldos seus dias, 
Frei Honório,  por  autopunição  por  ter caído em tentação.  De 
volta ao P(II) um novo desvio à saida  do  claustroleva-nos até à 
área   onde  seriam  as  hortas  dos  frades, ocupada nos dias de 
hoje por  um  Núcleo  de  Hortas  e  uma zona de eventos.  Aqui 
repare-se  de  novo na relação visual com a envolvente da serra.

 Asplenium hemionitis L.
Coincya cintrana P.Silva

Ilex aquifolium L.

Castanea sativa Mill.

 Cupressus lusitanica Mill.

Platanus hybrida Quercus suber  Kotschy.

Sequoia sempervirens Endl.Thuja plicata Donn.


