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Resumo 

 

 Este trabalho tem como principais objectivos o estudo aprofundado da Tapada da Ajuda, 

a níveis da sua caracterização biofísica e evolução histórica, e a elaboração de uma 

proposta de sistema de percursos e vistas, permitindo a articulação entre os vários espaços 

da Tapada e as vistas mais privilegiadas. 

 Para chegar à parte da proposta, foi adoptada uma metodologia que tem início numa 

intensa pesquisa dos parâmetros e acontecimentos mais relevantes que influenciaram o 

processo evolutivo da Tapada da Ajuda até aos dias de hoje; seguindo-se o estudo relativo 

aos conceitos de percurso, percepção, imagem, análise e qualidade visual; e, por fim, são 

abordados os instrumentos reguladores do Património. 

 Pela sua posição privilegiada na vertente Sul da Serra de Monsanto, com uma 

panorâmica excepcional sobre o Rio Tejo, a Tapada da Ajuda tem um enorme potencial, que 

merece ser reconhecido e explorado, não só pelo seu valor Paisagístico, como também 

pelos seus valores Social e Histórico-cultural. 

 A proposta elaborada está, por isso, centralizada na organização do espaço através da 

estruturação de percursos que permitam reconhecer os valores inerentes à Tapada da 

Ajuda, não esquecendo as devidas medidas de gestão e manutenção dos elementos que o 

constituem, principalmente da vegetação existente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

 Quinta Real de Alcântara, Tapada da Ajuda, Percursos, “Genius Loci”, Qualidade Visual, 

Vistas. 

 

Abstract 

 

 This paper has as main objectives a detailed study of Tapada da Ajuda, in terms of 

biophysical characterization and its historical evolution, to develop a plan for a system of 

pathways and views that articulates the various spaces within the Tapada and the most 

privileged views. 

 To achieve the final goal, it was adopted a methodology that begins with an intense 

research of the parameters and major events that contribute to the Tapada’s development 

process up to nowadays, followed by the study based on the concepts of pathways, 

perception, image, analysis and visual quality, and, finally, the Heritage and its regulatory 

instruments are discussed. 

 For its privileged situation on the Serra de Monsanto’s South side that provides an 

exceptional view over the Tagus River, the Tapada da Ajuda contains a huge potential that 
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should be recognized and exploited, not only for its awesome landscapes, but also for its 

social, historical and cultural values. 

 The plan/proposal is focalized in the space’s organization, through developing pathways 

that allow recognizing the Tapada da Ajuda’s inherent values, not dismissing the necessary 

measures for management and maintenance of all components, mainly the vegetation. 

 

KEY-WORDS: 

 

Quinta Real de Alcântara, Tapada da Ajuda, Pathways, “Genius Loci”, Visual Quality, Views. 

 

Extended Abstract: 

 

 Tapada da Ajuda is undoubtedly a unique space located Lisbon. Stands out for its rural 

character and the variety of its spaces, featuring agricultural, forestry, educational and 

recreational and leisure areas. For its privileged situation on the Serra de Monsanto’s South 

side that provides an exceptional view over the Tagus River, the Tapada da Ajuda contains a 

huge potential that should be recognized and exploited. 

 Nowadays, it is classified as Heritage by IGESPAR as a Public Interest Building, by 

Decree n.º 5/2002, DR, 1ª Série-B. nº 42, de 19-02-2002. 

 The main objective of this work is to make a deep analysis of Tapada da Ajuda and to 

propose a plan of a System of Pathways and Views. To achieve this goal, it was adopted a 

methodology that begins with an intense research of the parameters and major events that 

contribute to the Tapada’s development process up to nowadays. This work requires the 

knowledge of Tapada’s natural constraints and its historical evolution. Then, the study 

follows with important concepts related to pathways, perception, image, analysis and visual 

quality, and, for last, the Heritage and its regulatory instruments are discussed. Finally, in 

order to optimize all potentials found, the plan/proposal is based on the creation of a 

structured network of paths, in association with the most privileged views, supported by a 

public survey. In some cases, it was necessary to refer some restoration and recovery 

measures because of the current degradation of some areas. This system of pedestrian 

paths, including a Bycicle-path, will allow the visitors to recognize the Tapada da Ajuda’s 

inherent values, as Historical, Cultural and Landscapes, not dismissing the necessary 

measures for management and maintenance of all components, mainly the vegetation. 

 It is expected that the plan/proposal contained in this work may be adopted and performed 

or, in any case, useful for the development of other studies and future interventions on 

Tapada da Ajuda, always aiming to enhance the space and make it increasingly attractive to 

the general public. 
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