
Com uma componente turística muito forte, propor- 
ciona-se a oportunidade especial de atravessar o 
interior do Jardim Botânico, em transporte público 
mais ecológico, ligando a zona ribeirinha, o Convento 
de S. Francisco, os Mosteiros de Santa Clara, o Portugal 
dos Pequenitos e o Parque Verde, à zona histórica da 
Alta da cidade de Coimbra, com a sua antiga e presti-
giada Universidade.

Esta ligação permite ainda a aproximação do Museu 
da Água, instalado no Parque Dr. Manuel Braga, ao 
Jardim Botânico – onde ainda subsiste a primeira 
cisterna de armazenamento de água para abasteci-
mento da cidade – abrindo as portas a todos aqueles 
que queiram usufruir de uma área singular, tendo a 
temática da história do abastecimento de água à 
cidade como pano de fundo.

O Jardim, que foi criado em 1772, no âmbito da Refor-
ma Pombalina, é património da Universidade de 
Coimbra, reconhecido como Património Mundial pela 
UNESCO. No seu interior podem ser visitados a Mata, a 
Estufa fria, a Capela de São Bento e o Jardim Principal, 
entre outros inúmeros recantos de interesse.

Pode aproveitar também esta ligação para uma visita 
à Alta de Coimbra e palmilhar pelas ruas estreitas e 
seculares do centro histórico da cidade, desfrutar da 
sua beleza singular, e simultaneamente, contemplar 
os diversos edifícios e monumentos emblemáticos 
existentes nesta zona, cuja importância não se con�na 
ao contexto nacional mas abrange uma dimensão 
internacional, como por exemplo, a Universidade de 
Coimbra com a sua majestosa biblioteca do século 
XVIII, o Museu Nacional de Machado de Castro, o Paço 
de Sub-Ripas, as Igrejas da Sé Nova e da Sé Velha, e a 
Porta de Barbacã. 

No regresso poderá descer a pé pelo Quebra-Costas, 
uma longa escadaria que liga a Alta e a Baixa de Coim-
bra, ou utilizar esta mesma ligação e desfrutar das 
vistas sobre a cidade e o seu rio, proporcionadas pelo 
percurso através da Couraça de Lisboa.

LINHA DO BOTÂNICO, 
PELO INTERIOR DO JARDIM BOTÂNICO, 
EM TRANSPORTE PÚBLICO
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With a strong turistic component, it is now provided the 
special oportunity of crossing Mata do Jardim Botânico, in 
an ecologic public transport (hybrid), connecting the riversi-
de area, the São Francisco Convent, the Monastery of Santa 
Clara-a-Velha, the Portugal dos Pequenitos and the Parque 
Verde, to the historical zone of the city - Alta de Coimbra -, 
with its old and prestigious University.

This connection also allows to approach the Water Museum, 
installed in the Dr. Manuel Braga Park, to the Botanical 
Garden - where the �rst water storage tank remains to 
supply the city - opening the doors to all those who want to 
enjoy an unique area, with the history of water supply to the 
city theme as a backdrop.

The Garden, created in 1772 under the Pombaline Reform, is 
property of the University of Coimbra, recognized as a World 
Heritage by UNESCO. In its interioris possible to visited not 
only the Mata, but also the Cold Greenhouse, the Chapel of 
São Bento and the Main Garden, among other innumerable 
places of interest.

You can also take advantage of this connection to visit 
Coimbra's Alta, leaving your car in the Parque Verde parking, 
walking through narrow and secular streets of the city, 
enjoying its unique beauty, and simultaneously contempla-
ting several emblematic buildings and monuments in this 
zone. Buildings whose importance and beauty are not only 
con�ned to the national context, but also present an 
international dimension, such as the University of Coimbra, 
with its majestic library of the XVIII century, the National 
Museum of Machado de Castro, the Palace of Sub-Ripas, the 
New Cathedral and the Old Cathedral or the Gate of Barbacã.

On the way back you can walk down using Quebra-Costas, a 
staircase that connects Coimbra´s Alta to it's downtown, or 
use this same bus connection and enjoy the views of the city 
and its river, provided by the course through Couraça de 
Lisboa.

BOTANICAL LINE,
BY THE INTERIOR OF THE BOTANICAL 
GARDEN, IN PUBLIC TRANSPORT
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SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS

a) Este horário efetua-se no período compreendido entre 1 de abril e 30 
de setembro. This schedule takes place between april the 1st and september 
the 30th.
b)  Não se efetua aos domingos e feriados. This schedule is not held on 
Sundays and holidays.

Nesta linha é válido o tarifário em vigor na restante rede de transportes dos SMTUC. This line uses the regular SMTUC transportation network pricing.
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