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Caminho certo virar à esquerda virar à direitaCaminho errado

Vila de Góis - Góis - Coimbra

right way turn left turn rigthwrong way

código de conduta _  code of conduct

Contactos úteis _ useful contacts

Promotor: Implementação:

Apoio

Percurso pedestre em fase de registo e homologação pela

- Seguir somente pelos trilhos assinalados;
- Cuidado com o gado. Embora manso não gosta da aproximação de estranhos às                                     

suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;

- Observar a fauna à distância, preferencialmente com binóculos;
- Não danificar a flora;

- Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;

- Respeitar a propriedade privada;
- Não fazer lume;

- Não colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com os habitantes locais, esclarecendo quanto à actividade em curso e às 

marcas do PR.

SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117

Informações anti-venenos: 217950143
GNR Góis: 235770160

Bombeiros voluntários de Góis: 235771122
Centro de saúde de Góis: 235770180

Lousitânea: 235778644
Trans Serrano: 235778938
Posto Turismo: 235770113
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FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE

ALOJAMENTO
Casa Santo António – R
Rua Stº António, 18
3330-324 Góis 
Tel.: 235 770 120
Fax.: 235 770 129
E-mail: geral@goistur.com
reservas@goistur.com
www.goistur.com/

CC – Casa de campo TR – Turismo rural R – Residencial     
PC – Parque de campismo

 

 

Parque de Campismo Municipal** – PC 
Castelo de Góis
3330 Góis 
Tel.: 235 770113 (Posto de turismo)
Fax. 235 770113

RESTAURAÇÃO

Café Restaurante “Goiense” (O careca)
Rua do Celeiro
3330-314 Góis 
Tlm.:918 697 127

Café, Cervejaria e Bar “Pombalinho” 
Rua do Celeiro, nº1
3330-314 Góis 
Tel.: 235 771 891

Padaria Pastelaria “Kentidoce” 
Rua Comandante Henrique B. B. Neves, nº2
3330-316 Góis
Tel.: 235 771 897

ARTESANATO
Ceirarte
Rua Conselheiro Dias Ferreira, 14 
Tlm.: 919917665
3330-318 Góis

 

foto a alterar



GOI
PR.5
Trilho das Minas

DESCRIÇÃO GERAL DO PERCURSO:
O percurso inicia-se no centro da Vila de Góis, onde poderá visitar a coleção 
museológica de Góis (mediante marcação prévia) ou os inúmeros monumentos 
que compõem o centro histórico. 
Posteriormente, siga em direção à Igreja Matriz, onde pode visitar o túmulo 
renascentista de D. Luís da Silveira (senhor de Góis), na capela-mor – um dos 
melhores exemplos do gótico do alto distrito de Coimbra.
Depois siga no trilho junto ao cemitério, onde pode admirar pequenos espaços 
de cultivo, as hortas tradicionais. Em seguida, mantenha-se atento e procure os 
vestígios de pequenas minas da exploração do volfrâmio, que fazem justiça ao 
nome deste percurso. Góis, Concelho com grande atividade mineira, 
nomeadamente, extração de volfrâmio. Um sector de extrema importância, 
entre 1920 e 1940, para a sobrevivência e bem-estar económico da população 
local.
Suba por entre as mimosas até à estrada municipal nº 543. Um pouco à frente, 
começará a subida para o monte do Rabadão. Durante este trajeto, encontrará 
pequenos núcleos de castanheiros e bétulas. Na encosta pode deleitar-se com a 
vista sobre o vale do Ceira e de toda a vila de Góis. Vai passar perto da espada de 
Santiago, símbolo esculpido na vegetação em homenagem aos peregrinos que 
durante muitos séculos percorreram os caminhos de Santiago. 
O trilho passa junto à mina de água que abastece a fonte do Pombal e cruza 
novamente a EM 543. Continue a descer por entre um souto secular até ao cimo 
da vila. Depois atravesse o passadiço chegando novamente ao Largo Francisco 
Inácio Dias Nogueira, também conhecido por Largo do Pombal, o seu ponto de 
partida.

VOLFRAMIO elemento químico de símbolo W, possui o número atómico 74 e 
massa atómica relativa 183,84 u. É um metal de transição, branco acinzentado 
brilhante. É encontrado em minerais como a wolframita, a scheelita e tungstita. 
Devido a sua extrema dureza e elevado ponto de fusão, é utilizado no 
revestimento de brocas de perfuração de solos, filamentos de lâmpadas 
incandescentes e em ligas metálicas.
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legenda _  caption

grau de dificuldade _  difficulty level

 pontos de partida e chegada _ Departure and arrivel poin

percurso _ route

ponto de interesse _ points of interest:

ponto de interesse _ points of interest

2 - Igreja da Misericórdia  _ Church of Mercy
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1- Igreja Matriz (túmulo de D. Luís da Silveira)_  Church Street

3 - Fontanário do Pombal _ Pombal Fountain

4 -  Cisterna do Pombal (Azulejos hispano-árabes) -   Pombal Cistern

Todo o ano _ all year

5 -  Paços do Concelho - City Hall

6 -  Minas de volfrâmio - Wolfram Mines
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época aconselhada _ advised time of the year 
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Cisterna do Pombal | Séc. XVI
Cisterna de planta quadrangular simples, com cobertura piramidal,
apresentando abertura em arco com porta envidraçada. No interior, as 
paredes estão totalmente revestidas de azulejos hispano-árabes de aresta, 
policromos (verde, azul, amarelo e manganés), com cercadura e diferentes 
padrões de tema geométrico, destacando-se o círculo, a formar rosácea, na 
parede do fundo.

Paços do Concelho | Sécs. XVII-XIX
Edifício de arquitectura civil classificado como Imóvel de Interesse
público, desde 1942. A sua construção deverá remontar a meados do século 
XVII. Nessa altura seria conhecido por Casa da Quinta. Edifício simples e de 
raízes tradicionais, com formas arquitectónicas depuradas, destacando-se as 
decorações das aberturas do alçado principal e os preciosos tectos de 
masseira, com caixotões pintados na mesma época da construção, de autor 
desconhecido. O edifício seiscentista tem adossadas, de ambos os lados, 
duas construções recentes, sem valor arquitectónico. No conjunto edificado, 
funciona, actualmente, parte dos serviços camarários. 

Para mais informação sobre os monumentos:
(In http://www.ippar.pt; 14-05-07)
(AMARAL, 1997, p. 85) 
(GRAÇA, 2007)
(AMARAL, 1997, p. 93)

Igreja Matriz (Túmulo de D. Luís da Silveira) | Sécs. XVI-XIX
Edifício de arquitectura religiosa, localizado no extremo sul da Vila,
classificado como Monumento Nacional, desde 1910. Templo dedicado a Santa 
Maria Maior, padroeira da freguesia de Góis, cuja construção corresponde a 
diferentes momentos, nomeadamente aos séculos XV, XVI e XIX. De planta 
longitudinal composta por nave, capela-mor, duas capelas laterais, sacristia e 
antiga sacristia. No interior, destaca-se, entre outras obras de arte de grande 
relevância, o imponente túmulo de D. Luís da Silveira (1533) 

Igreja da Misericórdia |Sécs. XVI-XIX
Igreja de planta longitudinal composta por nave única e capela-mor
Semicircular. No alçado lateral direito tem adossadas a Casa do Despacho e a 
sacristia. De construção quinhentista, mas profundamente alterada por vários 
restauros no século XIX, apresenta tipologia original adulterada.

Fontanário do Pombal | Séc. XIX
Fonte oitocentista com espaldar delimitado por duas colunas, constituída por 
duas bicas, também denominadas de Fonte do Jogo, por nesse largo se ter 
jogado o jogo da bola. (AMARAL, 1997, p. 92)
O remate, em frontão, é interrompido por busto. A água que brota das duas 
bicas, ao centro, vem da cisterna do Pombal. Diz-se que se um homem e uma 
mulher beberem água, cada um de sua bica, olhando um para o outro, ficam 
apaixonados para sempre. 
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