
Localização Geográfica 

O Santuário localiza-se em de Vale de Maceira, freguesia 
de Aldeia das Dez, concelho de Oliveira do Hospital, distrito 
e diocese de Coimbra, desenvolvendo-se entre 650 e 
750 m de altitude, desde o fundo da mata (o jardim) até à 
capela de Santa Eufémia, donde se pode desfrutar de uma 
magnífica panorâmica sobre a região envolvente. 
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Um dos maiores encantos turísticos do Santuário continua 
a ser a água que, jorrando de um conjunto arquitectónico 
de belo efeito, todo esculpido em granito — o chafariz 
monumental que é servido por aparatosa escadaria 
adornada de bem lavrados balaústres — transita depois, 
de lago em lago.Vale de Maceira
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Subindo em repuxos ou caindo em cascata, até desaparecer no 
fundo da que era uma frondosa mata e, por isso, local de visita 
obrigatória, mas que foi gravemente afetada pelo incêndio florestal 
de 15/6 de outubro de 2017.
Anteriormente a 1897, ano em que foi ajardinado e arborizado o 
espaço que se passou a denominar por Jardim, o então “Quintal 
da Senhora” era uma terra de onde se cultivava milho.
Hoje ainda é possível observar no Santuário algumas árvores 
centenárias, de diversas espécies autóctones e exóticas, que 
resistiram ao incêndio florestal de 15/6 de outubro de 2017, que 
destruiu a frondosa mata então existente.
Para o interesse que este espaço desperta, muito contribuiu 
a  água, que ora sobe em repuxos, tanto no lago em frente ao 
chafariz, como no chamado tanque  cimeiro, ora cai em cascata, 
quer em frente da Gruta de Nossa Senhora das Preces, quer no 
Tanque da Pinha, proporcionando belos efeitos antes de atingir o 
tanque fundeiro, a partir do qual desaparece no fundo da que era 
uma espessa mata e que se encontra em recuperação depois do 
incêndio que a dizimou.

Jardim e lagos de repuxo gruta dedicada a nossa senhora das precesVista geral dos tanques do Jardim

tanque Cimeiro

Como o nome indica, este é o primeiro dos tanques, quando se 
inicia a descida.
De planta circular, é um local convidativo ao descanso e à 
contemplação, aproveitando os bancos que o rodeiam.

tanque fundeiro

Como o próprio nome indica, trata-se do situado a cota mais baixa, 
sendo o maior dos três situados no jardim. Possui um formato 
elíptico e, aproveitando o declive, foi criado um recanto onde a 
água jorra de uma fonte.

Debaixo da escadaria que dá acesso ao jardim existe uma 
gruta, dedicada a Nossa Senhora das Preces, inaugurada pelo 
capelão do Santuário, Padre Rodolfo Albuquerque, em 19 de 
setembro de 2021, em frente da qual a água se despenha ao 
longo de pequena cascata.

tanque da pinha

Será, porventura, aquele que mais belos efeitos proporciona à 
queda de água que jorrando de uma pinha, cai em filamentos 
prateados de patamar em patamar, até esbarrar na superfície do 
lago, de planta otogonal.

(Nota: a fotografia, sendo anterior ao incêndio de 2017, ajuda a 
ilustrar aquilo que era esta mata).


