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«Por de trás da aparência de prestígio de um simples 

espaço de recreio ou de representação social, o jardim encerra 

em si uma necessidade profunda de toda a alma em criar na 

Terra um paraíso». Helder Carita 
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Resumo 

A inegável importância do valor patrimonial dos jardins como testemunho e 

referência de épocas passadas tem vindo a crescer em Portugal através de estudos, 

publicações e iniciativas que vão reforçando o reconhecimento do seu valor. Apesar dos 

avanços e esforços levados a cabo relativamente à valorização dos jardins históricos, a 

sua existência encontra-se ainda distante do reconhecimento público geral. 

O presente trabalho pretende ser um contributo para uma gestão patrimonial eficaz, 

fundado no reconhecimento da importância do património dos jardins históricos e das 

exigências que esta implica. A integração da actividade turística surge como possível 

proposta de concretização de alguns destes objectivos, com o intuito de favorecer a sua 

salvaguarda ao atribuir-lhe um uso ou uma função, uma vez que na generalidade dos jardins 

é reconhecido o potencial necessário à implementação de um turismo exigente. Os 

objectivos do presente trabalho passam pela análise da situação dos Jardins Históricos em 

Portugal por meio de recolha de dados através de um Inquérito; o contributo para a 

constituição de base de dados a ser usada pela AJH; e ainda uma proposta preliminar para 

a criação de um Website que permita a criação de itinerários turísticos pelos Jardins 

Históricos, que pretende contribuir para a sua valorização e dinamização em Portugal. 

PALAVRAS-CHAVE: jardins históricos; gestão patrimonial; base de dados; itinerários turísticos 

Abstract 

The undeniable importance of the asset value of historic garden as testimony and 

reference of past eras has been growing in Portugal through studies, publications and 

initiatives which reinforce its value recognition. Despite the advances and efforts made for 

the recovery of historic gardens, the recognition of its value is still far from general public 

recognition. 

This dissertation intends to be a contribution to an effective heritage management, 

based on the acknowledgement of historical gardens heritage importance and on its 

demands. The tourism integration emerges as a possible proposal for the achievement of 

such goals, in order to promote their protection, by assigning a use or a function since, in 

most gardens, is recognized the needed potential to implement a demanding tour. The main 

goals of this work are the analysis of the situation of Portuguese gardens, by data collection 

through a survey; the contribution for a database development for AJH, and the preliminary 

proposal of a Website, which intends to enable the creation of tourist routes through historic 

gardens, and promote de value of historical gardens in Portugal. 

KEY WORDS: Historic garden; heritage management; database; tourist routes 
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Extended abstract 

Portuguese historical gardens result from a nonlinear past where knowledge and 

influences from all over the world meet in a unique set of characteristics. 

For the past decades, the undeniable importance of the historical gardens has been 

growing in Portugal. This has happened because of their role as an evidence and reference 

from past eras. Francisco Caldeira Cabral made the first study in 1941. During the 1950 and 

1960s, other works on this particular subject appeared, reinforcing the recognition of its 

value. In the 1990s, the outcome of the protection effort was the restoration of seven 

Portuguese gardens. Yet, in 1998 a study pointed out the degraded situation of many 

Portuguese gardens. As a reaction to this study, the Association of Historical Gardens (AJH) 

was created, as the first institution entirely focused on management and protection issues, as 

well as on the awareness of the Historical Garden as heritage. Later, in 2006, the 

redevelopment and rehabilitation of some historical gardens has taken place due to a 

European financing program. 

Despite the visible progress and efforts made for the recovery of historical gardens, 

safeguard legislation remains inexistent. The different types of legal classification covering 

this gardens is also a prove that their value is still unrecognized by the general public. 

The Portuguese historical gardens belong mainly to private entities, so they are 

scattered all over the country. This, allied to the type of structure they involve – usually not 

magnificent – assigns them a modest presence, which makes more difficult its recognition by 

the public and limits the number of visitors as a consequence. Along with this limitation – 

which is inherent to the essence of each garden –, there have been some recent 

environmental and social changes which, since the mid-twentieth century, significantly 

contributed to the increase of the deterioration process. This leads to the loss of interest of 

potential visitors and to a harder access to financing. Both are source of revenues needed to 

the historical gardens upgrading and maintenance. 

Hence, an effective asset management is needed. This management should be 

focused on awareness campaigns where the gardens’ meaning and value would be 

enhanced, as well as their need for preservation and protection. Thus tourism emerges as a 

possible solution to achieve this goal. Tourism plays a role which is directly linked to the 

heritage, encouraging its protection by assigning a use or function to each garden. This 

results in a contribution to the economic and social development. 

Nowadays, some operating tourist routes and organized pathways are available, 

incorporating a few historical gardens. There also are some touristic web pages where 
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historical gardens are presented as places of visiting interest. Nevertheless, the work of 

recovering historical gardens as places worth the visit, in Portugal, is far from reaching the 

levels of popularity of some European countries. 

 According to one study developed in 1998 by the Center for Applied Ecology 

Professor Baeta Neves (CEABN), the Portuguese historical gardens reveal an inherent 

potential which makes them able to implement the touristic tours. The study concludes that 

the integration of touristic activities is a means of enhancing and promoting the historical 

gardens. 

The present dissertation goes through three main working points. The first one is an 

assessment of the situation of the historical gardens in Portugal. This assessment is made 

through the development of a survey and the analysis of the collected data. This means 

gives a solid set of information about the actual conditions of the historical gardens. The 

second point is the development of a database for the Association of Historical Gardens, 

which is structured according to the survey’s collected and selected data. This database 

brings together a huge amount of information about the Portuguese historical gardens, which 

will make easier its organization and consultation. Thirdly, it is developed the preliminary 

proposal of a Website which will allow the creation of tourist routes through historical 

gardens. These routes will be designed according to each user specific criteria. 

 This dissertation is divided into three sections. The first section deals with the history 

of gardens in Portugal, revealing its original identity, demonstrated in its shared characteristic 

features. Here is tracked the historical gardens’ particular development, and the acquisition 

of patrimonial entity.  

The second section covers the integration of historical gardens within the touristic 

activity. It follows two points. First, it gives a brief introduction to the general characteristic of 

tourism; and secondly, it draws an analysis of the relation between tourism, environment, 

heritage, culture and the historical gardens.  

The final section explains the used methodology. It explains the proposal advanced 

and the main goals developed. Here are described all the steps followed towards the inquiry 

model development. It is also clarified the procedure followed towards the collection and 

analysis of data, the database creation, and also the Website proposal. 
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The main limitations of the developed dissertation were the difficulties felt in 

contacting the historical gardens’ owners. This was due to the lack of data from the 

concerned gardens, such as telephone number, address or even the identity of possible 

owners. Encompassing less than half of the considered universe, the sample taken – the 

possible one – can hardly be regarded as a true representation of the reality in Portugal. 

 Consequently, the results obtained do not quite represent half of the gardens 

originally listed. This factor prevents the completion of representative results of the current 

reality and limits the extent of the database. Despite the mentioned limitations, the database 

created offers 71 gardens, of which about half is not associated with the AJH. The proposed 

Website has not yet similar solutions to the work already done with historical gardens in 

Portugal. Nevertheless, its practical implementation could result in a considerable 

contribution to the promotion of the natural heritage in Portugal. 
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1. Introdução 

A presença do Jardim Histórico em Portugal sempre decorreu – a par de tantas 

outras disciplinas no nosso país – um passo atrás do desenvolver dos acontecimentos 

noutros vizinhos países europeus. O Jardim Português surge como resultado de junção de 

saberes e influências de diversas partes do mundo, adquirindo para si traços que o 

caracterizam e distanciam de qualquer outra cultura (Castel-Branco, 2010, p. 7). 

A inegável importância do Jardim Histórico como testemunho e referência de épocas 

passadas tem vindo a crescer em Portugal nas últimas décadas. O primeiro reconhecimento 

da importância do tema surge em 1941, quando Francisco Caldeira Cabral recebe, pelas 

mãos do Instituto para a Alta Cultura um subsídio para estudo dos JH. Nos anos 50 e 60 

surgem diversas obras dedicadas ao tema que vão reforçando o reconhecimento do seu 

valor e nos anos 90, o esforço levado a cabo pela sua protecção obteve como resultado o 

restauro de sete jardins portugueses – Jardim das Damas, Jardim Botânico da Ajuda, 

Palácio dos Carvalhos, Palácio da Olivã, Palácio de Estói, Palácio Real de Caxias e 

Convento da Arrábida. No início deste século e como reacção a um estudo realizado em 

1998 que conclui a degradação de muitos dos jardins em Portugal, surge a Associação 

Portuguesa de Jardins e Sítios Históricos (hoje Associação de Jardins Históricos) como 

primeira instituição exclusivamente vocacionada para as questões que envolvem a gestão, 

protecção e sensibilização do Jardim Histórico. Mais tarde, em 2006 um programa de 

financiamento europeu possibilitou a concretização de requalificação e reabilitação de 

alguns Jardins Históricos (Castel-Branco, 2002, pp. 19,20; Estadão, 2006, pp. 231, 234). 

 Apesar dos visíveis avanços e esforços levados a cabo relativamente à valorização 

do património dos Jardins Históricos, e embora muitos dos jardins se encontrem abrangidos 

por diferentes tipos de classificações legais, permanece inexistente legislação concreta que 

contemple directamente a sua salvaguarda, demonstrando que o seu valor se encontra 

ainda distante do reconhecimento público geral (Estadão, 2006, p. 234). 

 Presentes um pouco por todo o país, os Jardins Históricos pertencem em grande 

número a entidades privadas facto que, aliado a uma estrutura em geral pouco grandiosa, 

lhes atribui uma presença modesta que dificulta o seu reconhecimento por parte do público 

e limita, naturalmente, o número de visitas. A par deste tipo de limitação inerente à essência 

de cada jardim, as recentes alterações ambientais e sociais contribuíram de modo 

significativo, sobretudo a partir de meados do séc. XX, para o acelerar de processos de 

deterioração conduzindo à perda de interesse de potenciais visitantes e à crescente 

dificuldade de acesso a financiamentos que permitam a sua requalificação e manutenção 

(Atlee, 2008, p.7; Castel-Branco, 2002, p.11; Costa, 1990, p.155). 
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Partindo então da necessidade de uma gestão patrimonial eficaz – cuja acção se 

centre na sensibilização e transmissão do seu significado, do seu valor e consequente 

necessidade de protecção e preservação – surge a integração da actividade turística como 

possível proposta de concretização de alguns destes objectivos. O papel que a actividade 

turística desempenha quando directamente relacionada com o património favorece a sua 

salvaguarda ao atribuir-lhe um uso ou uma função, ao mesmo tempo que resulta num 

contributo indispensável para o desenvolvimento económico e social do país (Costa, 1990, 

pp. 153, 155, 160). 

 Hoje em dia, encontram-se disponíveis e em funcionamento algumas rotas turísticas 

e percursos organizados que integram na sua estrutura alguns Jardins Históricos - como o 

percurso Jardins dos Solares, o Itinerário Solares de Portugal, o roteiro Jardins de Portugal 

e rotas como a Rota das Camélias, dos Azulejos ou dos Vinhos Verdes - bem como 

algumas páginas na Internet, associadas ao turismo, onde por vezes são apresentados 

Jardins como locais de interesse para visita. O trabalho de valorização dos jardins em 

Portugal encontra-se longe de atingir os níveis de popularidade de alguns países europeus, 

não sendo contudo uma questão incontornável ou condenada à partida. O estudo realizado 

em 1998 pelo Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves e coordenado pela 

Professora Dra. Cristina Castel-Branco revela, para os Jardins Portugueses, um potencial 

inerente que os torna aptos à implementação de um turismo exigente, concluindo ainda a 

legitimidade da integração em actividades turísticas, como meio de valorização e promoção 

dos Jardins Históricos (Portugal Tours; TURIHAB; CEABN, 1998, p. 5). 

 Os objectivos primordiais do presente trabalho passam por diversos pontos de 

trabalho. O primeiro ponto passa pela análise da situação dos Jardins em Portugal através 

da composição de um Inquérito e recolha dos dados por este meio obtidos, de forma a obter 

um conjunto sólido de informação acerca do estado dos jardins. O propósito seguinte 

consiste num contributo para a criação de uma base de dados para a Associação de Jardins 

Históricos - estruturada a partir de uma selecção de dados obtidos através dos inquéritos – 

que agrupe numa só ferramenta o máximo de dados acerca dos jardins em Portugal e 

facilite a organização dos dados, o seu manuseio e a sua consulta. 

Para terminar, é desenvolvida uma proposta preliminar de Website que permita, a 

partir da recolha de dados que estrutura a Base de Dados da AJH, a possibilidade de 

criação de rotas turísticas, pelos Jardins Históricos, desenhadas segundo determinados 

critérios cuja escolha depende especificamente de cada utilizador. 

A estrutura geral do trabalho encontra-se dividida em três capítulos. O primeiro trata 

da existência dos jardins em Portugal, revelando a entidade original que neste território 
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assumem e que se manifesta em traços característicos comuns, fala da história do seu 

desenvolvimento particular no nosso país, e explora ainda a importância que o jardim 

histórico tem vindo a conquistar como entidade patrimonial. 

O capítulo que se segue diz respeito à integração dos jardins históricos na actividade 

turística e inicia-se com uma breve introdução às características gerais da actividade 

turística, depois da qual se analisam sumariamente as relações que o turismo estabelece 

com o ambiente, com o património e a cultura, e por fim com os jardins históricos. 

O capítulo final diz respeito ao desenvolvimento da proposta e dos objectivos do 

estudo já apresentados, onde é feita a descrição dos passos que conduziram ao modelo de 

inquérito desenvolvido e o esclarecimento de todos os passos que conduzem à recolha e 

análise dos dados, à criação da Base de Dados, e à proposta preliminar do Website. 

Relativamente às condições que de algum modo potenciaram a limitação do estudo, 

destaca-se a dificuldade de contacto com muitos dos proprietários dos jardins, justificada 

pela ausência de dados dos jardins em causa, como seja telefone, morada ou mesmo o 

desconhecimento da identidade de eventuais proprietários. 

Deste modo, a quantidade de inquéritos enviados revelou-se desde logo 

consideravelmente inferior ao número de jardins identificados; o número de respostas 

recebidas, que já se previa ser menor do que a quantia de inquéritos enviados acabou por 

resultar num número significativamente inferior ao inicialmente estabelecido. Da listagem 

inicial de 167 jardins, o contacto foi possível apenas em relação a 145, dos quais apenas 82 

enviaram resposta; deste ultimo grupo, 11 exerceram o direito a não participar no estudo, 

pelo que o resultado soma 71 respostas ao Inquérito. A amostra recolhida - não atingindo 

sequer metade do universo considerado - não pode assim ser considerada como 

representação da realidade existente em Portugal, de acordo com o que inicialmente se 

previa. 

 Os resultados assim obtidos não chegam a representar metade dos jardins 

inicialmente listados, factor que condiciona a análise global dos resultados, impossibilita a 

conclusão de resultados representativos da realidade actual e limita a extensão da Base de 

Dados. Apesar da limitação referida, a Base de Dados conta com 71 Jardins, dos quais 

cerca de metade não é associado da AJH. A proposta de Website não conta ainda com 

soluções semelhantes ao nível do trabalho realizado com os Jardins Históricos em Portugal, 

pelo que a sua aplicação prática poderá resultar num considerável contributo à dinamização 

do património paisagístico em Portugal.   
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2. O Jardim Português 

«Ao estudar os nossos jardins, não nos devemos preocupar em encontrar 

elementos originais, (…) mas também notar cuidadosamente todas as 

características comuns que (...) nos ligam a outros povos. Sem esse trabalho 

corremos facilmente o risco de fazer uma caricatura em vez de estabelecer o 

quadro exacto que procuramos» (Cabral, 2003, p. 129, 130). 

A história construída pelo povo Lusitano, repleta de conquistas, descobertas, 

batalhas e contactos com as mais variadas culturas, abre caminho ao que hoje se conhece 

como o jardim português, detentor de traços característicos que o distinguem e distanciam 

dos jardins de qualquer outra cultura (Castel-Branco, 2010, p. 7). 

Ao longo da história, assiste-se ao aparecimento de grande parte destes jardins, em 

geral em proximidade imediata com a casa de habitação, como uma expressão e sinal da 

riqueza e do poder das classes sociais e famílias mais prósperas. As designações atribuídas 

a estas entidades variam sendo conhecidas como Palácios (habitações nobres ou reais), 

Casas (termo aplicado a edifícios ornamentados de grandes dimensões), Solares (casas 

senhoriais de carácter habitacional e agrícola) e Quintas (casas rurais com propriedades e 

jardins). Importante notar que a existência dos jardins depende em grande medida da 

estrutura à qual se associam, com a qual existem enquanto complemento inseparável 

(Artigo 7, Carta de Florença) e à qual devem a sua identidade e resiliência ao passar dos 

anos (Atlee, 2008, pp.9, 10; Cabral, 2003, p. 126).  

De acordo com a tese defendida nos seus estudos pela Professora Dra. Cristina 

Castel-Branco, a essência do jardim português passa pela presença de quatro elementos 

que permanecem ao longo dos séculos: os grandes tanques (fig.1), os azulejos (fig.2), as 

vistas (fig.3) sobre as paisagens envolventes e uma enorme variedade de espécies 

arbóreas e arbustivas de flor (fig.4). Surgindo em cada jardim individualmente ou em 

conjunto, a permanência das entidades citadas resulta, não de uma predeterminação 

planeada, mas antes de uma sequência de acontecimentos políticos, sociais e económicos 

Fig.1 Lago da Quinta da Bacalhoa, Azeitão Fig.2 Azulejos do Jardim do Palácio dos 

Marqueses de Fronteira, Lisboa 



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

que, aliados à localização geográfica do país, entre Atlântico e Mediterrâneo, determinam a 

sua presença. Apesar da escassez de água durante os meses de verão, a precipitação 

anual geralmente abundante em especial no Norte do país garante extensas reservas de 

água que possibilitam a presença de exuberantes e refrescantes jardins (Atlee, 2008, p. 14; 

Castel-Branco, 2010, p. 7). 

Os grandes tanques, sinal indelével da presença de diversas culturas em Portugal – 

como a Islâmica, Mogol e Índia –, surgem num misto entre necessidade de recolha e 

distribuição da água dentro do jardim e amenização do ambiente e descida da temperatura, 

associado ao carácter decorativo da água através de grandes espelhos reflectores ou jogos 

de água (Castel-Branco, 2010, p. 8). 

A presença dos azulejos acrescenta ao jardim uma nova camada visual, ao prolongar 

a paisagem do jardim, como diferente fonte de entretenimento e estímulo intelectual, 

distinguindo-o de quaisquer outros jardins do mundo. A preferência pelos azulejos varia 

consoante a época; tendo sido esquecidos durante algum tempo, retomam mais tarde o seu 

lugar no jardim. A estruturação dos jardins, dada a frequentemente acidentada topografia, 

em terraços e a partir do topo de colinas, oferece a muitos dos jardins vistas desafogadas 

sobre a paisagem, o mar ou os vales, valorizando em grande medida o valor do próprio 

jardim (Atlee, 2008, p. 16; Castel-Branco, 2010, pp. 7, 8). 

Por fim, a abundante presença de árvores e arbustos de flor no jardim português 

surge como sinal de conquistas e trocas marítimas com os mais variados povos, de todos os 

continentes. O clima que aqui encontram, permite uma enorme diversidade e crescimento 

das espécies trazidas tanto de regiões temperadas como subtropicais que, uma vez 

naturalizadas, passam a fazer parte habitual dos quintais, jardins e quintas portuguesas. 

Entre as mais comuns encontram-se as laranjeiras (Citrus sinensis, L.), as cameleiras 

(Camelia japonica, L.), nespereiras (Eriobotrya japonica, Thunb.) e glicínias (Wisteria 

sinensis, Sims.), jacarandás (Jacaranda mimosifolia, D. Don), lúcia-lima (Aloysia citrodora, 

Fig.3 Vista panorâmica do Santuário do Bom Jesus 

do Monte, Braga 

Fig.4 Espécies herbáceas e arbustivas em flor 

na Quinta do Alão, Matosinhos 
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Fig.5 Divisão da Península Ibérica em Norte e 

Sul pelas serras que percorrem a região, de 

Coimbra e Medinaceli 

Palau) e até canas (Arundo donax, L.) plantadas em sebes e servindo de apoio a 

bordaduras florais (Carita, 1990, p. 38; Castel-Branco, 2010, p. 7). 

Desde a presença dos Cartagineses na 

Península Ibérica, no séc. XV a.C., que esta é 

comummente dividida em duas regiões, Norte 

e Sul, delimitadas pelas serras que percorrem 

a região, de Medinaceli a Coimbra, 

estabelecendo a divisão entre as bacias 

hidrográficas do Tejo e Douro (fig.5). De cada 

uma das zonas destacam-se características 

específicas a cada região que definem parte 

da originalidade própria dos seus jardins 

(Atlee, 2008, p. 17; Matoso, 2006, Volume II, 

p. 84).  

A Norte do rio Mondego e de Coimbra, a pedra dominante é o granito (à excepção 

dos terrenos xistosos do Vale do Douro), pelo que os jardins aí construídos apresentam 

trabalhos escultóricos relativamente simples, dada a dificuldade do trabalho de uma pedra 

densa e dura (fig.6). Pelo contrário, nos jardins para Sul do rio Mondego, a maioria 

localizada nos arredores de Lisboa, é utilizada em grande parte a pedra calcária (fig.7), mais 

fácil de trabalhar, que se manifesta em trabalhos mais elaborados e de maior pormenor 

(fig.8) (Atlee, 2008, pp. 17, 21).  

De notar o facto de, em Portugal, a arte dos jardins, a par da cultura e restantes artes, 

assistir a um constante atraso em relação à prática corrente na restante Europa e no mundo. 

Apesar da contínua ligação pelo mar que mantém com a Índia, África, América e Ásia, o 

isolamento, mais do que geográfico, é observado a nível cultural (Binney, 1987, p. 12). 

Fig.6 Estátua do Santuário 

do Bom Jesus do Monte, 

Braga 

Fig.7 Busto do Palácio do 

Marquês de Pombal, Oeiras 

Fig.8 Estatuária da Quinta da 

Regaleira, Sintra 
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2.1. História dos Jardins em Portugal 

«(…) o jardim não é tanto uma ideia de espaço, de uma forma que se entalha 

numa paisagem e se vive e frui, mas é mais um espaço onde se está na 

Natureza e com a Natureza, é um sentimento pela própria Natureza» 

(Carapinha,1995, p.17). 

Arte paisagista em Portugal – primeiros indícios 

Primeiramente habitada por tribos recolectoras, a Península Ibérica assiste à 

chegada de povos pastores vindos de África e Leste Asiático, ao desenvolvimento 

progressivo das primeiras técnicas agrícolas e, com estas, às primeiras marcas do homem 

deixadas e impressas na paisagem (Araújo, 1962, p. 17; Caldas, 1997, p. 13; Ribeiro, 1992, 

p. 11). 

O desenvolvimento comercial em torno dos povos que habitavam o Mediterrâneo 

conduz ao litoral uma série de povos, entre os quais Fenícios, Gregos e Celtas, cujos 

conhecimentos agrícolas, metalúrgicos e piscatórios possibilitam o desenvolvimento dos 

povos ibéricos nestes e noutros campos. (Caldas, 1997, p. 17; Caldas, 1998, p. 33).  

Nos últimos anos do século III a.C., antes dos quais «no território português não se 

pode falar verdadeiramente de arte paisagística, no sentido recreativo» (Carita, 1990, p. 17), 

desembarcam na Península Ibérica os exércitos romanos. Na procura do desenvolvimento 

urbano, promovem desde cedo o crescimento da estrutura urbana do Sul, em pequenos 

aglomerados, para cidades unidas por redes viárias estruturadas e sólidas pontes, onde nos 

espaços intersticiais surgem as villae 1. A presença actual das herdades no Alentejo, muitas 

identificadas como sendo da época manuelina, são na verdade antigas villae romanas, 

ocupadas durante a ocupação islâmica e mais tarde reconstruidas, como são disso exemplo 

a Herdade da Mitra e o Paço da Sempre Noiva em Évora (Araújo, 1962, p. 25; Caldas, 1997, 

p. 18; Carita, 1990, p.19; Ribeiro, 1992, p. 12). 

Com o tempo desenvolvem-se nas habitações, e em particular nas villae, complexos 

sistemas de circulação e armazenamento de água corrente e ainda complexos sistemas de 

rega. Nos peristilos e pequenos hortos das casas romanas, decorados com estátuas e 

arbustos, a água corrente permitia inclusivamente o abastecimento de fontes, banhos e 

caleiras como nos mostra a Casa dos Repuxos em Conímbriga (fig. 9) (Araújo, 1962, pp. 27, 

28; Castel-Branco, 2010, p. 15). 

                                                           
1  Unidades privadas de exploração agrícola com uma grande extensão de terras associada e um 

conjunto de edifícios que inclui a residência do proprietário, o alojamento dos escravos, 

trabalhadores e currais, para além dos armazéns, lagares e celeiros (Silva, 1983, pp. 179, 180). 



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

8 

 

 

A crescente importância e prestígio das villae conduziu, com o tempo, ao 

aperfeiçoamento das artes da escultura, pintura e arquitectura nestes locais, e junto das 

quais surgem a horta e o quintal. Nestes são demarcados com perfeito sentido ecológico os 

pomares, as vinhas, os olivais e os soutos e introduz-se e desenvolve-se a cultura do 

pêssego, do damasco, da cidreira, da cereja, da ginja e da ameixa. Dada a impossibilidade 

de alguns proprietários romanos de decorar os espaços exteriores das suas villae com 

esculturas de mármore, surge a topiária como arte de talhar arbustos, moldando-os em 

forma de esculturas, ou de sebes e em latadas (Araújo, 1962, pp. 30, 32; Caldas, 1997, pp. 

19, 20). 

Invasões bárbaras e queda do domínio Romano 

No ano 409 d.C. e daí em diante, a chegada de povos nómadas germânicos, de 

duros costumes e hábitos guerreiros, introduziu profundas alterações numa cultura 

sedentarizada e fortemente ligada à terra. As conhecidas villae de recreio entram em 

declínio, perdendo-se muita da arte da topiária, bem como muitas das espécies importadas 

nos séculos precedentes (Araújo, 1962, p. 35; Caldas, 1997, pp. 20, 21). 

Apesar do choque de culturas, os povos germânicos mantêm a estrutura agrária 

estabelecida pelos romanos, e promovem a construção de novas villae com o alargamento 

das suas áreas de cultivo. No ano de 589 d.C., após a vitória dos Visigodos, é implementada 

a Religião Cristã em toda a Hispânia. Surgem então por esta altura os primeiros monges 

que, nos seus conventos criteriosamente localizados onde a disponibilidade de água seja 

abundante, mantêm os hortos onde recolhem uma grande diversidade de espécies 

medicinais e aromáticas que de outro modo se teriam perdido (Araújo, 1962, pp. 35, 44; 

Caldas, 1997, p. 21; Castel-Branco, 2010, p. 18; Ribeiro, 1992, p. 13).  

Fig.9 Ruínas da Casa dos Repuxos em Conímbriga, Condeixa 
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Fig.10 Pátio dos Leões, Paço Real de Sintra 

Domínio árabe 

No ano de 711 d.C., a invasão da Península pelos árabes vindos do Norte de África 

põe fim ao domínio germânico, e separa-a, em termos gerais, da evolução cultural do resto 

da Europa. Da diversidade da cultura muçulmana é importante destacar a existência de uma 

classe aristocrata culta e rica, proprietária de luxuosos palácios e residências de campo 

reaproveitadas das antigas villae romanas, cuja preocupação artística se estende aos pátios 

interiores e onde a presença da água assume importância, não só pelo valor estético que se 

lhe atribui, como por funcionar como fonte de evaporação e potenciar o aumento da 

humidade do ar e a descida da temperatura ambiente, tornando o espaço mais aprazível, 

ameno e agradável, associando-o a conceitos como conforto, repouso e bem-estar espiritual 

(Carita, 1990, p. 29; Castel-Branco, 2010, pp. 9, 10; Matoso, 2006, p. 80; Ribeiro, 1992, p. 

14). 

O Pátio dos Leões, no Paço Real de 

Sintra (fig.10) é o melhor exemplo a nível formal 

da permanência islâmica no território português 

sugerindo ainda hoje, apesar das transformações 

posteriormente sofridas, uma ideia do conceito 

do jardim-pátio islâmico, reservado a um grupo 

ou entidade particular, como a rainha, príncipes 

ou damas (Carita, 1990, pp. 238, 32). 

A Reconquista Cristã (1200-1450) 

Terminada a invasão árabe, no Norte do País permanece apenas uma vaga tradição 

da sua ocupação, que se adapta à organização Cristã, onde o Clero e a Nobreza asseguram 

o domínio sobre o povo e as terras. O Sul do território, integrado no mundo Islâmico, sob 

domínio do Califa 2, é dominado pela instabilidade política, assistindo-se à construção de 

redutos muralhados e castelos, assim como ao decréscimo da actividade agrícola (Caldas, 

1997, p. 21). 

No séc. VIII têm início as batalhas ibéricas entre os visigodos cristãos do Norte e o 

Sul Islâmico, que terminam apenas em 1212, quando as forças cristãs obrigam por fim os 

muçulmanos a retirar-se para o Norte de África, permitindo a conquista definitiva do Alentejo 

e do Algarve (Matoso, 2006, p. 215). 

                                                           
2
    Soberano temporal e espiritual entre os Muçulmanos; chefe (Costa, 1992, p. 280). 
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Após a reconquista e com o estabelecimento da corte em Lisboa, os reis incentivam 

o povoamento e cultivo das terras, dando origem ao emparcelamento do espaço das antigas 

villae de modo a facilitar a exploração agrícola, transformando-as em novas unidades de 

exploração - como disso são exemplo as quinta e os casais - localizando-se as hortas ao 

longo das linhas de água nos solos mais profundos (Caldas, 1997, p. 22; Ribeiro, 1992, p. 

15). 

Dos jardins das comunidades cristãs medievais chegam-nos os claustros, de 

estrutura irregular e não totalmente simétrica. A expressão da água é significativamente 

inferior à verificada em épocas anteriores, essencialmente devido à perda dos 

conhecimentos romanos de hidráulica. Regra geral, possuem contudo, uma fonte ao centro 

como símbolo de vida associada ao Paraíso (Castel-Branco, 2010, p. 18). 

O ordenamento dos espaços exteriores de recreio é muito influenciado durante o 

século XIV pelas ligações estabelecidas durante as cruzadas na Terra Santa, despertando 

nos senhores feudais o interesse pelos modos de vida luxuosos das culturas do oriente 

(Ribeiro, 1992, p. 17). 

Os Descobrimentos e os primeiros Jardins Portugueses – séc. XV 

Com a consolidação da Independência de Portugal no final do século XIV, o séc. XV 

marca o início de um período de grande expansão Ultramarina, que torna Portugal num dos 

países mais ricos da Europa. O contacto com a Índia e a cultura mogol 3 influenciou em 

grande medida o ressurgimento do interesse pelos jardins e a adopção de novos hábitos 

recreativos. O carácter regional desta ressurgência, sobretudo para o Sul da bacia do Tejo - 

Alentejo e Algarve -, estende-se essencialmente às zonas onde a tradição islâmica é mais 

acentuada. A Norte, a influência islâmica dilui-se perante a forte presença dos povos 

católicos (Araújo, 1962, p. 59; Atlee, 2008, p. 9; Carita, 1990, pp. 25, 113). 

Até este período, os espaços exteriores, tanto relativos a palácios reais como a 

simples casais, eram denominados de hortas, ou hortos, onde se dava primazia ao cultivo 

de plantas aromáticas, medicinais ou hortícolas, apenas ocasionalmente usados para 

recreio ou lazer e geralmente rodeados por altos muros e vedados de qualquer relação com 

o exterior (Araújo, 1962, p.60). 

Toda a estrutura do espaço exterior ganha gradualmente a partir do final do séc. XV 

diferente cuidado, onde à vegetação se juntam novos pontos de interesse e atracção. A 

presença da água, até à data tratada com pouca grandiosidade, começa a surgir em 

                                                           
3 Império asiático fundado em 1526 e extinto em 1857. 
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grandes espelhos de água decorativos e ornamentais que serviam também como meio de 

recolha e armazenamento das águas para rega. Por vezes, junto ao lago edifica-se a casa 

de fresco (que com este formava o conjunto polarizador do espaço), cujo precoce 

desaparecimento se deve à frequente construção destas estruturas em madeira (Araújo, 

1962, p.65; Castel-Branco, 2010, p. 139). 

Ainda no final do século chega de Sevilha a arte do azulejo, introduzida pelo Rei D. 

Manuel I (1495-1521), que rapidamente se tornam num dos elementos mais característicos 

dos jardins portugueses, cobrindo superfícies como paredes e bancos, lagos, fontes, 

degraus e canais. Da ligação com a Índia surge a tradição dos embrechados, também 

progressivamente introduzidos no ambiente do jardim – em arcos, nichos, grutas e casas de 

fresco (Araújo, 1962, p.60; Atlee, 2008, p. 16; Carita, 1990, pp. 15, 82). 

Período pós-expansão – Séc. XVI  

O jardim em Portugal – pela primeira reconhecido por este termo - ressurge no séc. 

XVI como expressão da glória de um povo conquistador e como sinal de riqueza e poder 

das grandes famílias burguesas e nobres, conciliando em si influências distintas, 

provenientes do renascimento Italiano, do contacto com o oriente e ainda da cultura islâmica 

oriunda do Sul de Espanha e Norte de África (Araújo, 1962, p. 100; Castel-Branco, 2008, 

p.21). 

Do renascimento Italiano chega uma nova estruturação do espaço dos jardins, onde 

a geometria determina o traçado sobre a paisagem e o espaço é dividido em terraços, o que 

atribui à água um novo enlevo, permitindo a sua condução por canais e cascatas e a sua 

manipulação em fontes e repuxos. É atribuído um novo sentido ao conceito recreativo, com 

a criação de espaços de estadia e circulação, que formam agora um todo com o edifício. O 

grande lago permanece como elemento fundamental do jardim, a partir do qual se 

desenvolvem os vários patamares, a cotas sucessivamente mais baixas. (Cabral, 2003, 

p.76; Castel-Branco, 2008, pp. 21, 22; Castel-Branco, 2010, p. 17; Ribeiro, 1992, p. 18). 

A cultura árabe deixa ao jardim português o conhecimento técnico que diz respeito 

às suas exigências específicas, relativas a sistemas de rega e plantações, bem como a 

sabedoria na área agrícola que detinham os Mouros que ainda habitavam no território. Do 

contacto com o Oriente e do fascínio pela cultura indiana são absorvidos alguns princípios 

como a presença privilegiada e muito variada da água, o entendimento do jardim como 

prolongamento da habitação e com propósitos recreativos, a divisão do jardim através de 

canteiros rectangulares, ou o uso de plantas perenes, que nos jardins islâmicos representam 

a eternidade (Castel-Branco, 2008, p.22; Castel-Branco, 2010, p.17). 
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Fig.12Painel de azulejo no pavilhão que 

acompanha o tanque da Quinta da Bacalhoa, 

Azeitão 

Fig.13  Parterre de 

buxo na Quinta da 

Bacalhoa, Azeitão 

Fig.11 Lago e Pavilhão da 

Quinta da Bacalhoa, Azeitão 

 

No jardim português, o encontro de culturas proporcionou o desenvolvimento de uma 

identidade muito própria, manifesta em jardins como a Quinta da Bacalhoa, em Azeitão onde 

se encontra um dos exemplares mais ricos de azulejaria do século (fig.11), conjugando no 

seu espaço vários elementos característicos do jardim português, como o vasto lago e 

pavilhão que acompanham a casa (fig.12), e o jardim em parterres de buxo topiado (fig.13). 

O pomar de citrinos – cuja inclusão se torna habitual durante o correr do século - e que 

originalmente ocuparia o patamar abaixo do parterre, já não existe, pelo que apresenta hoje 

diferente uso (Binney, 1987, p. 10; Carita, 1990, pp. 49, 113, 114; Castel-Branco, 2008, 

p.23; Castel-Branco, 2010, p. 20). 

No Norte do país, à medida que as pequenas Ermidas da Idade Média começam a 

ganhar relevo, tornando-se muitas vezes em grandes santuários palco de grandiosos 

festejos litúrgicos, a vegetação começa a aparecer e ganhar forma no espaço público em 

alamedas e vias públicas, terreiros ou junto de fontes e tanques, estendendo-se por fim 

além dos limites restritos dos claustros e jardins de palácios. (Araújo, 1962, pp. 67, 68, 102, 

104).  

Jardim Maneirista do Século XVII 

Terminada a próspera vaga de riquezas, Portugal atravessa uma série de 

contingências políticas que põe fim à chamada Primeira idade do ouro. A primeira metade 

do século XVII, marcada por guerras de restauração da independência, atravessa um 

período de contenção na criação de jardins, por natureza frutos de tempos prósperos e ricos 

(Atlee, 2008, pp. 9, 10). 

Durante a segunda metade deste século, o clima de nacionalismo provocado pelo 

domínio sobre os espanhóis conduz à construção de uma série de palácios e quintas de 

recreio, sobretudo em Lisboa e arredores, dos quais a maioria se perde nas vicissitudes da 

história. O Jardim do Palácio dos Marqueses de Fronteira em Lisboa destaca-se pela 

originalidade artística e pelas influências recebidas das artes italiana, francesa e islâmica. 
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Fig.14 Painel de azulejos no 

Palácio dos Marqueses de 

Fronteira, Lisboa 

Fig.15 Parterre de buxo do 

Palácio dos Marqueses de 

Fronteira, Lisboa 

Fig.16 Lago do Rei, Palácio 

dos Marqueses de Fronteira, 

Lisboa 

Todo o espaço se cobre de azulejos (fig.14) em muros, escadarias, bancos e alegretes; o 

jardim de buxo pode ser devidamente apreciado a partir da loggia que percorre o primeiro 

piso da casa (fig.15); de destacar ainda o grande lago do Rei (fig.16) e o isolamento dos 

diferentes espaços que compõem o jardim (Atlee, 2008, pp. 131-136; Castel-Branco, 2008, 

p.82; Carita, 1990, pp. 67, 225; Carvalho, 2010, p. 26). 

Apesar da influência italiana expressa sobretudo na decoração, a estrutura espacial 

dos jardins remete para uma tradição orgânica que prefere a qualidade vivencial à 

grandiosidade do espaço, onde a casa se adapta à paisagem e à forma do terreno, 

distanciando-se dos conceitos racionalistas e globalizantes da arte europeia (Carita, 1990, p. 

78). 

Contrariando um certo requinte dos jardins do Sul, o Norte tende a desenvolver 

ambientes de grande monumentalidade e volumetria, recorrendo ao uso de grandes fontes e 

da arte da topiária, trabalhada em buxo, mas também em cameleiras, também conhecidas 

por japoneiras, trazidas do Japão nos finais do século XVI, e mais tarde muito presentes nos 

jardins do Norte. Nas quintas de recreio, as árvores de grande porte assumem um papel de 

aproximação à casa em forma de grandes alamedas (Carita, 1990, p. 94). 

Segunda Idade do Ouro e Jardim Barroco do séc. XVIII  

Com a entrada no séc. XVIII chega a Portugal, no reinado de D. João V (1689-1750), 

uma nova vaga de riquezas, provenientes das descobertas no Brasil, de ouro e diamantes, 

em grande parte investidas em terras, propriedades e quintas, propiciando um novo 

ressurgimento da arte dos jardins. Dada a extensa emigração de populações nortenhas para 

o Brasil e seu regresso extremamente enriquecido a Portugal, muitas das grandes casas e 

jardins do Norte e em torno de Lisboa vão datar deste período, recebendo influências de 

França e Itália (Araújo, 1962, p. 155; Atlee, 2008, p. 10; Binney, 1987, p. 11). 

A par do carácter arquitectónico, a sua organização submete-se a critérios de 

hierarquização geográfica e social. Nos jardins-terraço o patamar de buxo posiciona-se em 
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maior proximidade com a casa, como o espaço mais requintado e privado, destinado ao 

usufruto das senhoras da casa. Uma certa descontinuidade marca a passagem deste 

patamar para os seguintes, organicamente distribuídos, acomodados à geografia do terreno. 

Os pomares de citrinos passam a ser, a partir deste século, tradicionalmente rodeados por 

uma sebe baixa de buxo, cuidadosamente aparada (Atlee, 2008, p. 15; Carita, 1990, p. 143). 

O escadório do Bom Jesus do Monte, em Braga é um magnífico exemplo da 

arquitectura paisagista nortenha desta época, composto por uma sucessão de degraus que 

sobem a encosta (fig.17), acompanhados em toda a extensão de camélias e buxos topiados 

e esculturas de figuras bíblicas que atribuem unidade visual ao espaço e acentuam a 

continuidade do percurso (fig.18) (Atlee, 2008, pp. 49-52; Carita, 1990, p. 159). 

No ano de 1755, um grande terramoto assola a região de Lisboa, reduzindo a cinzas 

muitos dos seus jardins. Muitas das grandes famílias abandonam as suas residências em 

Lisboa, passando a fazer, das quintas de recreio dos arredores, morada permanente 

despertando um novo interesse pelas quintas e seus jardins (Atlee, 2008, p. 11; Carita, 

1990, p. 199). 

Setúbal torna-se subitamente nesta época 

cidade de grande poder depois da rápida reconstrução 

após o terramoto. A Quinta das Machadas, construida 

nesta região, possuia inicialmente uma grande porção 

de terreno ocupada por laranjal, distribuido em talhões 

interrompidos por caminhos ornados de bancos, 

regadeiras e pérgolas; hoje fazem ainda parte da 

quinta, o jardim de buxo, a fonte e o lago barroco 

(fig.19) (Castel-Branco, 2010, pp. 101, 102). 

Fig.17 Escadório do Bom Jesus do 

Monte, Braga 

Fig.18 Presença de estatuária e topiária (buxo e cameleiras) 

ao longo do escadório do Bom Jesus do Monte, Braga 

Fig.19 Fonte ao centro do lago da 

Quinta das Machadas, Setúbal 
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Séculos XIX e XX - o Jardim Romântico naturalista 

O princípio do século XIX em Portugal marca o início de uma época conturbada, com 

a partida da corte para o Brasil e as invasões pelas tropas francesas verificando-se pois, no 

período seguinte, uma quebra no fabrico de azulejos e na construção de jardins. Só depois 

do fim da Guerra Civil (1828-1834) é que se dá o retorno da aristocracia liberal do exílio, 

chegando a Portugal novos conceitos na estruturação dos jardins. Por esta época vários 

privados compram conventos e mosteiros vazios um pouco por todo o país, renovando ou 

reconstruindo os jardins que lhes pertenciam (Atlee, 2008, pp. 12, 17; Caldas, 1997, p. 25). 

Entretanto surge na Europa, como reacção ao formalismo rígido Renascentista e 

Barroco, o movimento Romântico que traz consigo o sentimentalismo e a exaltação da 

natureza, proporcionando o desenvolvimento do estilo conhecido como “paisagismo” que 

procura o retorno da irregularidade do jardim medieval, expresso em caminhos tortuosos, 

eliminando a contenção de muros e adoptando a escala da paisagem. O desenvolvimento 

da arte paisagista a par das outras artes e das ciências, aponta para uma mudança de 

paradigma e de posição do homem face ao mundo (Cabral, 2003, p.77; Castel-Branco, 

2010, p. 19). 

 Em meados do séc. XIX o parque paisagista chega a Portugal com a intervenção de 

D. Fernando II na Serra de Sintra. O Parque da Pena, exemplar mais significativo do 

movimento paisagista, é palco de encontro de uma extensa colecção de árvores e arbustos 

trazidos de todo o mundo, num ambiente rigorosamente planeado e perfeitamente adaptado 

ao terreno, e que contudo aparenta um desenvolvimento espontâneo, reflexo de estudos 

cuidadosos a diferentes pontos de vista e perspectivas (fig.20). No Porto, destaca-se o 

jardim da Casa de Serralves, desenvolvido num amplo espaço onde se optou pelo 

ressurgimento geométrico inspirado nas linhas simples da fachada. Composto por uma 

sucessão de níveis, a água percorre-os por meio de uma cascata de linhas simples (fig.21), 

numa versão suavizada do modernismo; inclui ainda bosques, jardins formais e prados e 

relvados. (Castel-Branco, 2002, pp. 162, 166; Carita, 1990, pp. 288-291). 

Fig.20 Parque da Pena, Sintra Fig.21 Canal de água e lago do 

Parque de Serralves, Porto 
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Jardim do séc. XX 

A entrada do séc. XX traz, ao mesmo tempo que uma imagem do jardim em 

decadência (dado que o papel do jardineiro, apesar da inegável competência técnica, 

perdera a noção da forma), uma importante revolução. Com a decadência das classes 

burguesa alta e nobre no século precedente, verificada em particular depois da 1ª Grande 

Guerra, o jardim limita-se quase exclusivamente ao pequeno jardim burguês, novamente 

jardim de habitação procurando manter o conforto através do mínimo dispêndio (Cabral, 

2003, pp. 78, 79). 

A mudança de cultura e de hábitos de vida e recreação trouxeram aos jardins novos 

desafios. Numa época em que fica bem andar queimado e se considera indispensável ao 

bem-estar físico o contacto com a natureza e o ar livre, a vida desloca-se como nunca antes 

da casa para o jardim, este agora criado com o intuito de ser usufruído, mais do que apenas 

apreciado através da janela (Cabral, 2003, p.80). 

Por sua vez, o conceito de parque desenvolve-se em direcção ao domínio quase 

totalmente público, no sentido de facultar ao homem moderno o contacto com a natureza, de 

que a vida na cidade o afasta, ao introduzir zonas verdes no espaço urbano (Cabral, 2005, 

pp. 134, 135). 
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2.2. O Jardim Histórico como Património 

«(…) diríamos que um jardim histórico é uma criação espacial na qual 

elementos arquitectónicos e elementos vegetais formam uma unidade 

inseparável, constituindo um importante documento histórico, uma forma de 

grande valor estético (…)» (Añón, 1993, p. 312). 

De entre uma vasta quantidade de jardins existentes, o Jardim Histórico, testemunho 

e referência de épocas e culturas passadas, destaca-se simultaneamente como obra de arte 

e monumento vivo, um registo histórico que deve a todo o custo ser preservado, 

compreendido e defendido (Estadão, 2006, p. 231). 

Nos últimos dois séculos, este necessário reconhecimento dos Jardins Históricos 

como parte da herança cultural legada por culturas passadas tem vindo a crescer e a ganhar 

progressiva importância a nível Mundial.  

Durante o período decorrido entre finais do séc. XIX e o início do séc. XX, uma 

profunda crise relativa aos valores estéticos, sociais e políticos conduziu a uma drástica 

alteração de determinados conceitos, como a percepção da paisagem e a função do 

arquitecto, bem como a uma nova sensibilidade ecológica até então pouco explorada 

(Magalhães, 2001, pp. 82, 83). 

É neste contexto, no período entre a 1.ª Guerra Mundial (1914-1918) e a 2.ª Guerra 

Mundial (1939-1945), que em 1931 é elaborada a Carta de Atenas – Conferência 

Internacional de Atenas sobre o Restauro dos Monumentos –, declarando oficialmente a 

necessidade de criação de estruturas e organizações, a nível nacional como internacional, 

que tratem da preservação do património cultural existente, o qual, até então, é restrito a 

monumentos edificados e no qual o Jardim Histórico não é ainda contemplado (Carta de 

Atenas, 1931; Marques, 2006, p. 195). 

A nível internacional, a salvaguarda dos sítios e monumentos naturais, paisagens, 

jardins e espaços verdes, começa a ser discutida a partir da segunda metade do séc. XX, 

sendo fundada, em 1948 na Universidade de Cambridge, a Federação Internacional de 

Arquitectos Paisagistas (IFLA). 

No ano de 1964 foi criada uma nova Carta Internacional, sobre Conservação e 

Restauro dos Monumentos e Sítios, conhecida como a Carta de Veneza, elaborada com o 

intuito de alargar e aprofundar o alcance da Carta de Atenas. A Carta de Veneza propicia a 

criação do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS) organismo 

semelhante ao já existente Conselho Internacional dos Museus (ICOM) mas agora da área 
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do património, cujos objectivos se prendem com o uso, valorização, protecção e 

conservação de monumentos, conjuntos e sítios (Correia, 2007, p. 1; ICOMOS). 

Mais tarde, os dois organismos, ICOMOS e IFLA, promovem um encontro conjunto 

em Fontainebleau, no ano 1971, dando posteriormente forma ao Comité Internacional de 

Jardins Históricos e Sítios ICOMOS-IFLA, com o intuito de promover, através de simpósios, 

conferências e publicação de artigos, a protecção e valorização desta categoria de 

património cultural, do qual se destaca por representar uma estreita ligação entre património 

natural e qualidade de vida na cidade (Marques, 2006, pp. 196, 201). 

No ano seguinte, este mesmo Comité chega à definição de Jardim Histórico como 

«uma composição arquitectónica e horticultural de interesse para o público do ponto de vista 

histórico e artístico». Entre as décadas de 60 e 80 é iniciado o debate em torno da 

recuperação de jardins históricos, influenciado pela anterior discussão relativa à 

conservação de edifícios, mas incluindo agora os elementos próprios da natureza viva do 

jardim (Marques, 2006, p. 195). 

A Carta de Burra é criada em 1979 e dedicada à Conservação dos Sítios com 

Significado Cultural, abarcando em si os «sítios naturais, indígenas e históricos com valor 

cultural», descurando, contudo, a especificidade dos elementos dinâmicos inerentes à 

constituição de um jardim (vegetação, água e luz) (The Burra Charter, 1979). 

Surge, por fim, a Carta de Florença em 1981, como complemento da Carta de 

Veneza, relativa à necessária salvaguarda dos Jardins Históricos. «Jardim Histórico é uma 

composição arquitectónica e vegetal que, do ponto de vista histórico ou artístico, apresenta 

um interesse público. Como tal deve ser considerado um monumento» (Art.1 Carta de 

Florença) (Secretaria de Estado do Turismo, 1995, p. 3). 

Até ao século passado eram poucos os estudos e trabalhos de investigação sobre 

recuperação e requalificação de jardins históricos levados a cabo em Portugal. O primeiro 

estudo sobre os Jardins Históricos alguma vez realizado no país surge em 1941 entregue a 

Francisco Caldeira Cabral, por iniciativa do Instituto para a Alta Cultura. A partir dos anos 50 

e 60 começam-se a estruturar obras, trabalhos, congressos, publicações e inventários 

dedicados ao estudo do tema, demonstrando a importância cultural e patrimonial que lhe 

começa a ser reconhecida, como: O Jardim Português de Caldeira Cabral; A Arte Paisagista 

e dos Jardins em Portugal de Ilídio de Araújo, e as Intervenções na Quinta do Marquês de 

Pombal e na Quinta da Vidigueira, por Ribeiro Telles e Caldeira Cabral. São ainda de 

destacar algumas publicações como: o Inventário da Arte Paisagista em Portugal de Aurora 

Carapinha, Quintas do Concelho de Lisboa: inventário, caracterização e salvaguarda, do 
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Arq. Pais. Luís Paulo Faria Ribeiro, e o Levantamento e Avaliação de Jardins Históricos para 

Turismo, realizado pelo Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves (Castel-Branco, 2002, pp. 

19, 20; Estadão, 2006, pp. 231, 234). 

Em 1993 o prémio de Recuperação do Património Arquitectónico da União Europeia 

foi atribuído a sete jardins em Portugal, dando início ao seu restauro. Dois anos depois, foi 

empreendido um Projecto-Piloto de Valorização Cultural e Turística dos Jardins Históricos, 

levado a cabo pelo Ministério do Comércio e Turismo em colaboração com o Instituto 

Superior de Agronomia, envolvendo projectos de restauro, requalificação e abertura ao 

público de dois jardins, o Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa e o Jardim do Cerco, perto 

do Convento de Mafra (Secretaria de Estado do Turismo, 1995, pp. 2, 3). 

Em 2003 surge a Associação Portuguesa de Jardins Históricos (APJH), num 

movimento de junção dos proprietários do vários jardins em torno do tema da preservação 

dos Jardins Históricos em Portugal. Com o reconhecimento do estado degradado de muitos 

destes jardins, através de um levantamento feito em 1998, a Associação é criada com o 

principal objectivo de «promover a conservação e a valorização de jardins e sítios naturais e 

históricos, privados e públicos, entendidos como espaços de valor estético, cientifico, 

cultural, educativo e paisagistico» (AJH). 

Em 2006 foi concretizado um projecto de requalificação e reabilitação de Jardins 

Históricos, a partir da candidatura da então APJH ao programa Mecanismo Financeiro do 

Espaço Económico Europeu EEA Grants, obtendo deste modo o financiamento necessário, 

numa acção concreta de valorização do património paisagístico em Portugal (AJH). 

Nos dias de hoje, apesar de todos os esforços no sentido de integrar e divulgar as 

convenções a nível Internacional e de todo o trabalho já realizado em Portugal, permanece 

inexistente qualquer legislação que contemple directamente a salvaguarda de Jardins 

Históricos. A nível jurídico, estes podem contudo ser reconhecidos através de classificações 

como Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público ou Imóvel de Interesse Concelhio. 

É ainda possível a atribuição da Classificação como Árvores de Interesse Público a 

entidades arbóreas que pelo seu porte, desenho, antiguidade, ou raridade se distingam das 

demais, constituindo dessa forma património de enorme valor ecológico, histórico, 

paisagístico e cultural (Costa, 1990, p. 154; Estadão, 2006, p. 234; Varela, 1994, p. 164). 
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3. Turismo e Jardins Históricos 

3.1. Breve Introdução ao Turismo 

«Assim como o séc. XVIII deu origem à Revolução Industrial que transformou 

o mundo, também o séc. XX deu origem à Revolução Turística que produziu 

uma transformação fundamental da humanidade que ainda não estamos em 

condições de avaliar (…)» (Cunha, 2003, p. 30). 

Desde há muito que a curiosidade do Homem acerca do Mundo que o envolve o 

lança em expedições e viagens à descoberta do desconhecido. Esta tendência vem, desde 

o tempo de exploradores como Cristóvão Colombo ou Marco Polo, num constante crescente 

até aos dias de hoje (Goeldner, 2002, p. 18). 

À entrada do séc. XIX o turismo encontra as condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento com o aparecimento do caminho-de-ferro e barcos a vapor, acessíveis a 

um número cada vez maior de pessoas. Mais tarde, a invenção do automóvel, do avião a 

jacto e a criação de rotas aéreas dá origem a uma explosão de viagens tanto a nível 

nacional como internacional (Cabral, 1990, p. 23; Goeldner, 2002, p. 18). 

O crescimento do fenómeno turístico torna-o cada vez mais acessível às massas, 

deixando de ser privilégio restrito às populações mais abastadas. A sua crescente 

importância para a sociedade actual (elevado a direito, a par da saúde, liberdade e 

educação), associado ao peso que assume na economia de vários países, conduziu à 

declaração do ano de 1990 como Ano Europeu do Turismo. Os encontros e conferências 

sobre o tema desde então realizados têm sido numerosos, envolvendo Organizações 

Internacionais desde a World Tourism Organization (UNWTO), União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e Organização das Nações Unidas (ONU), entre outras 

(Guedes, 1990, pp. 28, 29; Goeldner, 2002, pp. 18, 19; Morbey, 1990, p. 9). 

 Mais recentemente, a actividade turística tem evoluído em novos sentidos, 

impulsionada pelo crescente número de hipóteses de destino, pelo crescente 

reconhecimento da importância que o ambiente tem ganho, e ainda com o desenvolvimento 

do turismo urbano, atraindo a atenção para as vilas como centros de cultura e 

entretenimento (L´AFIT, 2000). 

As últimas décadas, apesar de afectadas por graves crises políticas, económicas e 

sociais, assistiram ao crescimento continuado do turismo, fenómeno jamais verificado em 

outras actividades. As perspectivas futuras, baseadas na experiência dos anos passados, 
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alimentam a convicção de uma evolução constante, com fenómeno a nível mundial e 

integrante do modo de vida da maioria da população (Cunha, 2003, pp. 29, 30). 

3.2. Turismo e Ambiente 

«A satisfação das necessidades turísticas não deve constituir ameaça para os 

interesses sociais e económicos das populações das regiões turísticas, para o 

meio ambiente, para os lugares históricos e culturais. Todos os recursos 

turísticos pertencem ao património da Humanidade» (Declaração de Manila 

sobre o Turismo Mundial, 1980, Artigo 18). 

A vida do homem do séc. XX, cada vez mais envolta no ritmo da cidade e distante da 

natureza, desperta nele um crescente interesse pelo ambiente e pela paisagem. Durante as 

décadas que conheceram o primeiro crescimento da importância do ambiente, também o 

turismo assistiu a um desenvolvimento muito acentuado, que contribuiu significativamente 

para a destruição de muitas paisagens, ao atender com maior interesse a motivos e lucros 

económicos do que à identidade e valores culturais dos locais onde se implementara 

(Cabral, 1990, p. 24; Telles, 1997, p. 31). 

O cuidado pelo meio ambiente, que na verdade remonta há já várias décadas, 

nasceu do reconhecimento dos danos causados pela massificação turística iniciada nos 

anos 60 e da necessidade mútua de valorização entre ambiente e turismo. A década de 70 

trouxe às políticas ambientais uma importância até então nunca conhecida, abrindo caminho 

aos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável (Cunha, 2003, pp. 91, 92; 

Rodrigues, 2009, p.198). 

Nas últimas décadas, conceitos como a protecção da natureza, dos recursos 

naturais, da paisagem e do ambiente, têm vindo a ganhar peso e importância capazes de 

influir de modo significativo na mentalidade dos mais diversos sectores, incluindo o Turismo, 

já reconhecido como uma das maiores actividades económicas Mundiais. Um grande 

número de Convenções e Declarações tem vindo a ser desenvolvido e assinado, dos quais 

se destaca a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

de 1992, que reconhece no turismo, pela primeira vez, não só uma actividade 

economicamente relevante, mas também com a capacidade de promover a protecção e 

conservação do ambiente (Guedes, 1990, p. 30; Rodrigues, 2009, p.128). 

O autor do livro Perspectivas e Tendências do Turismo, Licínio Cunha, estabelece 

entre o turismo e o ambiente a realidade de uma relação ambivalente, na medida em que, 

podendo contribuir para o desenvolvimento económico e social e até como ferramenta de 

ensino, a actividade turística pode ao mesmo tempo resultar em efeitos nocivos e 
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prejudiciais para o meio ambiente. Estabelece assim, entre os dois conceitos, três 

parâmetros que sintetizam as causas/efeitos e relações entre um e outro. Se por um lado o 

meio ambiente e a paisagem justificam e fundamentam parte do desenvolvimento da 

actividade turística, por sua vez o turismo transforma o ambiente em recurso que permite o 

desenvolvimento económico e social. Não se pode, apesar de tudo, negar que o turismo 

desgasta e consome os recursos de que o ambiente dispõe, transformando-se em agente 

destrutor dos meios que inicialmente o originaram (Cunha, 2003, p. 219). 

Nos últimos anos a integração do ambiente na actividade turística tem assumido 

formas concretas, deixando de ser apenas um conceito ou teoria, dando origem a novos 

modos de estar e novas formas de turismo de proximidade com a natureza, como o 

ecoturismo, o turismo ecológico, turismo de espaço rural, entre muitos outros. O percurso 

verificado neste âmbito tem concorrido para a apreensão do ambiente como fonte de 

oportunidades e não mais como um constrangimento para o turismo (Cunha, 2003, pp. 220, 

221). 

É contudo necessário que a criação de produtos fundados na natureza ou na 

paisagem estabeleçam previamente uma série de indicadores cujo limite seja estritamente 

intransponível, como salvaguarda da integridade que lhe é inerente (Cunha, 2003, p. 224). 

A gradual abertura do turismo aos valores naturais e culturais da humanidade 

possibilitou a criação de novas abordagens de desenvolvimento, fundadas na criação de 

novos produtos e tipos de turismo, que procuram responder ao desdobrar dos motivos que 

dão origem à corrente turística (Cunha, 2003, p. 224). 

3.3. Turismo, Património e Cultura 

«O turismo cultural é a forma de turismo que tem por objectivo, entre outros 

fins, o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos. Exerce 

sobre estes um efeito realmente positivo, tanto quanto contribui - para 

satisfazer seus próprios fins - a sua manutenção e protecção» (Charter of 

Cultural Tourism, 1976, I). 

Das diferentes razões que originam os diversos tipos de turismo importa destacar, 

para o desenvolvimento desta dissertação, os que justificam o desenvolvimento do turismo 

cultural, quando entendido, segundo a definição proposta por Licínio Cunha, como viagem 

provocada «pelo desejo de ver coisas novas, de aumentar os conhecimentos, conhecer as 

particularidades e os hábitos de outros povos, conhecer civilizações e culturas diferentes, do 

passado e do presente, ou ainda a satisfação de necessidades espirituais» (Cunha, 2001, p. 

49). 
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Em 1976 o Património Cultural vê pela primeira vez os seus valores reconhecidos no 

mundo do turismo, com a criação da Carta de Turismo Cultural como meio de incentivo à 

protecção e valorização de monumentos e sítios, directamente envolvidos na actividade 

turística e sujeitas à sua acção e influência. A Carta defende, neste sentido, o estudo prévio 

de tais influências, de modo a que o turismo se desenvolva de forma sustentável (Charter of 

Cultural Tourism, 1976). 

Mais tarde, em 1999, a Carta Internacional de Turismo Cultural manifesta o desejo 

de um turismo sustentável que valorize e proteja os recursos patrimoniais para as gerações 

futuras, reconhecendo a actividade turística como «força positiva para a conservação natural 

e cultural», e admitindo a importante influência que poderá desempenhar na sociedade, 

desde que convenientemente gerida (International Cultural Tourism Charter, 1999, p. 2). 

 A gestão patrimonial apresenta como objectivo primário a transmissão do significado 

e da necessidade de protecção do património, tanto às comunidades às quais pertence, 

como aos seus visitantes. Para que o desenvolvimento cultural possa ser bem gerido, é 

necessário que haja o respeito devido aos valores e interesses das comunidades residentes, 

bem como pelas culturas que conduziram a evolução da entidade patrimonial (International 

Cultural Tourism Charter, 1999, p. 2). 

Dentro da actividade turística, o Turismo Cultural destaca-se pelo principal objectivo 

de dar a conhecer monumentos e sítios históricos e artísticos. No âmbito dos próprios 

interesses o efeito que exerce sobre as entidades patrimoniais acaba por ser na realidade 

positivo, uma vez que assegura a sua manutenção e protecção (Charter of Cultural Tourism, 

1976, I). 

 Os largos benefícios que esta categoria turística atrai a si - tanto a nível sociocultural 

como económico - justificam por si qualquer esforço ou dificuldade de manutenção e 

protecção exigidos à comunidade associada. Acarreta consigo, apesar de tudo, efeitos 

nefastos quando usado de forma massiva e descontrolada, dos quais não pode ser 

desligado (Charter of Cultural Tourism, 1976, I). 
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3.4. Turismo de Jardins Históricos em Portugal 

«Se todo o jardim se destina a ser visto e percorrido, então o seu acesso 

deve ser moderado em função da sua dimensão e da sua fragilidade, de 

forma a preservar a sua substância e a sua mensagem natural» (Carta de 

Florença, Artigo 18º). 

Se no passado a importância do turismo em Portugal se fundou na sua importância 

como actividade essencial à recuperação da economia nacional, no anos 90 do século 

passado assistiu-se à alteração dos comportamentos e preferências do turista em geral e à 

consequente perda do seu impulso e força iniciais. O modelo geral baseado essencialmente 

no conceito “sol e mar” tornou-se ultrapassado e necessitado de novo ímpeto capaz de 

responder às novas tendências turísticas, cada vez mais ligadas ao ambiente, à tecnologia e 

sobretudo cada vez mais interessadas na valorização humana e na preservação dos 

recursos naturais e da identidade cultural (Cunha, 2003, pp. 56, 58, 94; Matoso, 2006, p.55).   

Actualmente, o peso da actividade turística demonstra a contribuição essencial que 

representa na economia do país, demonstrando uma vez mais que as dificuldades pelas 

quais o país passa contam com o seu desenvolvimento. Em Portugal destacam-se, para 

além das muito conhecidas praias do Algarve, localidades de grande interesse histórico e 

cultural e importantes centros de peregrinação, que atraem a si milhares de visitantes todos 

os anos (Cunha, 2003, p.33; Mattoso, Volume I, 2006, p. 56). 

Dentro da enorme variedade de oferta de destinos, qualquer um que fundamente a 

sua capacidade turística em atracções naturais, pode ser considerado e entendido como um 

núcleo receptor natural, dentro do qual se incluem destinos como parques e reservas 

naturais, jardins e paisagens protegidas. Dentro dos principais núcleos de atracção que 

fazem parte da actividade turística, o natural é um dos que movimenta maior número de 

pessoas (Cunha, 2001, pp. 264, 265). 

Dispersos um pouco por todo o país, os jardins históricos em Portugal - para além da 

acima comprovada importância e representatividade como destinos turísticos - são 

representativos de cada uma das épocas que constroem a sua história e que atribuem ao 

jardim português as características que definem a sua essência. São todavia muito pouco 

conhecidos e portanto naturalmente pouco visitados, uma vez que, ao facto de muitos 

pertencerem a privados, se junta uma estrutura, regra geral, pouco grandiosa (Atlee, 2008, 

p. 7; Castel-Branco, 2002, p. 11). 

 Durante muito tempo os factores de degradação dos jardins portugueses limitavam-

se quase unicamente aos danos provocados pelo passar do tempo e exposição aos 
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elementos. Foi a partir de meados do séc. XX que as alterações ambientais e sociais 

(resultado de progressos científicos, aumento demográfico e diminuição da população rural) 

tornaram o processo de deterioração mais rápido e consequentemente preocupante. O 

desgaste destes locais conduz naturalmente à perda de interesse por parte de potenciais 

visitantes, dificultando por sua vez o acesso a financiamentos que permitam a sua 

requalificação e manutenção (Costa, 1990, p. 155). 

Contudo, um sítio ou um jardim histórico dificilmente poderão ser salvaguardados se 

na sociedade actual não lhes for atribuída uma utilização ou função. Até finais do século 

passado, poucas pessoas experimentavam o contacto com o passado e a arte dos jardins 

portugueses, facto que nos últimos anos se tem alterado através de um crescente interesse, 

por uma população cada vez mais diversificada. Tal evolução deve-se à progressiva 

valorização e consciencialização de que espaços privilegiados como são os jardins, onde a 

arte se cruza com a história e a natureza, possuem tanto valor como uma qualquer obra de 

arte ou peça de museu (Costa, 1990, pp. 153, 155, 160). 

  O Código Mundial de Ética do Turismo, do final dos anos 90, atribui à actividade 

turística a capacidade de, ao fazer uso do património cultural, contribuir para o seu 

enriquecimento funcionando como factor de desenvolvimento sustentável (Artigos 3º e 4º). 

De facto, o crescente interesse do turista pelos jardins históricos pode contribuir 

significativamente para a sua sobrevivência na medida em que, como meio de divulgação e 

desenvolvimento económico, coloque em movimento financiamentos e organizações 

políticas que assegurem a sua salvaguarda (Costa, 1990, pp. 160, 161). 

 De acordo com o levantamento realizado em 1998 pelo Centro de Ecologia Aplicada 

Baeta Neves, é inerente aos jardins portugueses um potencial real para que possam ser 

preparados para a implementação de um turismo exigente. A sua preparação para a 

abertura ao público implicaria contudo conhecimentos e estudos aprofundados sobre cada 

um dos jardins, bem como a sua recuperação. Um dos modos segundo o qual se pode 

promover a valorização dos jardins históricos, é através da sua integração em actividades 

turísticas que já se encontrem em funcionamento, como sejam as rotas turísticas (CEABN, 

1998, p. 5).  

  

 

 

 



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

26 

 

Situação actual 

Existem actualmente em funcionamento alguns percursos e rotas turísticas que 

integram na sua estrutura alguns Jardins Históricos. Com referência específica à divulgação 

turística de jardins históricos, existe o Percurso Jardins dos Solares (fig.22), que propõe um 

tour por catorze jardins entre o Norte e a Região Centro de Portugal; o Itinerário Solares de 

Portugal (fig.23), em regime de alojamento e visita a três solares e respectivos jardins; e 

ainda o Roteiro Jardins de Portugal (fig.24) proposto numa viagem por cinco dias a oito 

Jardins do Norte (Portugal Tours; TURIHAB). 

 Para além destes exemplos de rotas especificamente direccionadas ao turismo de 

Jardins Históricos, existem outras iniciativas como a Rota das Camélias, Rota dos Azulejos, 

Rota dos Vinhos Verdes ou as Caminhadas no Norte de Portugal que, apesar de 

direccionadas para outras actividades, integram nos seus percursos a passagem ou estadia 

por diferentes Casas, Solares ou Quintas às quais se associam Jardins Históricos. 

Para além destes percursos organizados e turisticamente integrados, existem 

disponíveis na Internet (em sites, blogs) e páginas associadas ao turismo em que alguns 

Jardins Históricos são apresentados como locais de visita de interesse, o que representa 

desde já um ponto a favor da sua divulgação e conhecimento.  

 A valorização dos jardins em Portugal encontra-se ainda longe de atingir os níveis de 

divulgação de alguns países europeus, como os assinalados em França ou Inglaterra. Na 

década de 90 – anos marcados pelo aumento do interesse pela natureza e evolução do 

estilo de vida - os jardins franceses, apoiados pelas entidades públicas, assistiram a uma 

vaga de aberturas em massa. Os seus proprietários compreendiam então que a abertura 

das suas propriedades ao turismo poderia constituir um meio de preservação do património. 

Fig.22 Percurso Jardins 

dos Solares 

Fig.24 Roteiro Jardins 

de Portugal 

Fig.23 Itinerário Solares de Portugal 
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Hoje em dia, são sete as organizações Nacionais Francesas de parques e jardins, e cerca 

de vinte as que funcionam a nível Regional e departamental (Racine, 2002; CPJF). 

 O Reino Unido, como região europeia de maior tradição de jardins históricos, atrai a 

si mais visitantes que qualquer outra nação. Este facto deve-se ao fascínio de longa data 

pela natureza, expressão corrente do século XVIII, que levou a que os grandes proprietários 

interviessem desde logo numa gestão cuidada e atenta das suas propriedades. Durante o 

século XIX surge o Park Movement – que dá origem a grandes parques naturais e públicos 

em zonas rurais e em cidades, respectivamente - e é fundado o National Trust, actualmente 

o maior proprietário do país. Nos dias de hoje são mais de 15 as organizações Nacionais e 

Regionais Inglesas que têm a seu cargo a gestão e divulgação do património dos jardins 

históricos (Castel-Branco, 2002, p. 10). 

Gestão entre Património e Turismo 

A articulação entre preservação e divulgação dos jardins históricos e a actividade 

turística não dispensa contudo uma gestão correcta e cuidada, fundada no valor patrimonial 

de cada jardim e no profundo conhecimento das suas características e da sua identidade 

histórica. É indispensável o trabalho de sensibilização para com o reconhecimento do seu 

valor, bem como da divulgação e dinamização destes espaços, explorando e divulgando o 

interesse cultural que lhes pertence (Costa, 1990, pp. 160, 161). 

 O turismo, actividade acima de tudo económica, pode exercer sobre os jardins e 

sítios históricos grandes pressões que comprometam a sua sustentabilidade. As próprias 

áreas que os envolvem, sujeitas a extremas pressões urbanísticas, agrícolas ou industriais, 

repercutem os seus efeitos na qualidade dos espaços, interferindo ao nível da sua 

qualidade, da amplitude visual para o exterior, da incorrecta ocupação do solo, do uso 

desregrado de recursos ambientais que o rodeiam e que os preservariam do ruído e 

poluição (Costa, 1990, p. 155). 

 De igual modo, também a necessidade de infra-estruturas que suportem a actividade 

turística pode contribuir para a indesejada alteração dos valores próprios dos jardins 

históricos, pelo que é necessário o compromisso entre a capacidade de oferta do espaço e a 

natureza da procura do turista. Neste sentido, será sempre aconselhável o desenvolvimento 

de projectos que garantam a identidade e os valores intrínsecos do espaço, evitando ceder 

quanto possível aos interesses recreativos que desvirtuem e descaracterizem os espaços 

(Costa, 1990, pp. 160, 161). 
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Também a capacidade de recepção de cada espaço deve ser tida em conta aquando 

do seu desenvolvimento a par da actividade turística, garantindo a sua sobrevivência à 

pressão a que passa a estar sujeito. Apesar de se exercer de forma diferente nas paisagens 

em redor, a pressão do aumento de entradas e visitas a um jardim histórico traduz-se 

frequentemente numa ameaça à sua sobrevivência (Costa, 1990, pp. 155, 157). 

  A aptidão de recepção turística de um sítio pode ser respeitada através do 

cumprimento de uma série de critérios ou limitações, como a restrição de acessos, seja 

através da imposição de tarifários ou mesmo através de limitações físicas. O 

desenvolvimento de épocas ou períodos aos quais se restrinjam as possibilidades de visita, 

fragmentando o total de turistas e distribuindo a sua presença no tempo. A limitação do 

acesso automóvel através da disponibilização do espaço e mesmo com o desenvolvimento 

de meios de transporte públicos que permitam o acesso. A distribuição dos visitantes no 

espaço, através da sua concentração em zonas que permitam a preservação das áreas 

mais sensíveis, ou pelo contrário a máxima difusão possível no espaço (L´AFIT, 2000). 

 É essencial, portanto, assegurar para cada sítio ou jardim histórico individualmente, a 

gestão do equilíbrio entre a sua preservação e capacidade de recepção de elevados 

números de visitantes, sabendo à partida que qualquer núcleo receptor natural é 

naturalmente adverso à massificação turística (Cunha, 2001, pp. 265, 266). 
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4. Proposta e Conceito 

Metodologia 

O desenvolvimento do presente trabalho apresenta como objectivo três finalidades 

distintas: (1) por um lado, uma análise e discussão dos dados recolhidos através de 

inquéritos; (2) por outro, a estruturação de uma Base de Dados para a AJH - Associação de 

Jardins Históricos; (3) e, por fim, o desenvolvimento de uma proposta preliminar de um 

Website, que permita a escolha de uma rota turística personalizável a partir, precisamente, 

da recolha de dados que estrutura a Base de Dados da AJH. Sob a análise realizada 

encontra-se a metodologia graficamente sintetizada no diagrama de seguida apresentado 

(fig.25).  

 

 

  

Fig.25 Metodologia de trabalho aplicada 
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Listagem de Jardins Históricos 

 Dado que apenas se pode gerir aquilo que se conhece com algum rigor (Estadão, 

2006), o primeiro passo a dar no desenvolvimento da proposta passa pela recolha e análise 

do máximo de informação disponível sobre cada jardim. A informação recolhida através do 

envio dos inquéritos a cada jardim serve como base de partida para a selecção que se 

pretende efectuar, partindo do suposto que os dados recebidos correspondem à situação 

actual de cada jardim.  

O primeiro passo no desenvolvimento do trabalho consistiu na recolha e 

inventariação de Jardins Históricos existentes em Portugal Continental, categoria na qual, 

segundo Carmen Añón se incluem, “(…) sempre que reúnam valores históricos, artísticos ou 

tradicionais, parques, jardins, botânicos, claustros, cemitérios, ambientes de monumentos 

isolados, todos os espaços verdes incluídos nas cidades declaradas monumentos históricos, 

hortos significativos de determinados modos de vida, etc.” (Añón, 1993, p. 3). 

A partir da consulta de listagens realizadas por vários autores e associações de valor 

reconhecido, como o Levantamento e avaliação 

de Jardins Históricos para Turismo – volume 1, 

realizado pelo CEABN; a base de dados da 

APJH; a Arte Paisagista e Arte dos Jardins em 

Portugal, de Ilídio de Araújo; e ainda O 

esplendor dos Jardins em Portugal, de Helena 

Atlee, realizou-se uma recolha de Jardins 

Históricos, da qual resultou uma lista de 167 

Jardins Históricos, base de desenvolvimento dos 

processos posteriores do estudo em questão. 

Deste conjunto, 69 dizem respeito a Jardins da 

Zona Norte de Portugal, nos distritos de Braga, 

Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real; 

21 fazem parte da região Centro, incluindo os 

distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, 

Guarda, Leiria e Viseu; 61 na área de Lisboa e 

Vale do Tejo, presentes nos distritos de Lisboa, 

Santarém e Setúbal; e por fim 16 na região do 

Alentejo e Algarve, nas zonas distritais de Beja, 

Évora, Portalegre e Faro (fig.26). 

 

Fig.26 Distribuição nacional dos 167 

Jardins inicialmente listados 
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Inquérito “Jardins e Turismo em Portugal” 

Desenvolveu-se em simultâneo o Inquérito “Jardins e Turismo em Portugal” (Anexo 

1) com base na obra de Michel Racine, Le Tourisme de Jardins en France, e ainda numa 

ficha inventário utilizada na unidade curricular de Recuperação da Paisagem Cultural no 

primeiro ano do mestrado em Arquitectura Paisagista do Instituto Superior de Agronomia, 

leccionada pelas Professoras Cristina Castel-Branco e Sónia Talhé Azambuja. A estrutura 

do Inquérito divide-se em seis pontos de abordagem distintos, os dois primeiros respeitantes 

ao Jardim, sua localização, identificação e caracterização, explorando a pertença do Jardim 

e ocupação e uso actual; do terceiro ao sexto ponto, as questões incidem mais directamente 

sobre a relação entre o jardim e a existência de possíveis actividades turísticas, bem como 

nas condições e meios de que dispõe para a recepção de visitantes e ainda as actividades 

que já desenvolve ou às quais já se encontra associado. 

 Na base do desenvolvimento desta estrutura encontra-se o objectivo de recolha de 

dois tipos de informação: por um lado a distribuição actual e real dos Jardins Históricos em 

Portugal, que permitiria a confirmação e o confronto da história da sua existência no 

território Português; por outro lado, a recolha de dados sobre a situação actual em que cada 

um desses jardins se encontra, permitindo a conclusão de um ponto de situação geral dos 

Jardins em Portugal e uma avaliação da ocupação e utilização desta especificidade 

patrimonial em particular. 

 Envio e recolha de dados 

A primeira dificuldade na concretização dos objectivos previamente definidos 

relaciona-se com a falta de dados referentes a várias das identidades listadas. Da recolha 

inicial de 167 Jardins, o envio do Inquérito (através de correio ou correio electrónico) foi 

possível apenas em relação a 145. A impossibilidade de contacto com os restantes 22 

Jardins é justificada pela ausência de disponibilidade contactos - tanto na internet, como da 

parte de municípios e câmaras - por incontactibilidade da pessoa responsável pelo jardim, 

ou mesmo pela ausência de resposta a telefonemas ou e-mails. Todos os jardins para os 

quais o Inquérito foi enviado foram previamente contactados via telefónica, fornecendo os 

próprios, no âmbito do desenvolvimento do estudo, um contacto para o qual o Inquérito 

pudesse ser enviado. 
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Fig.27 Distribuição nacional dos 82 

Jardins contactados que responderam ao 

Inquérito 

Fig.28 Localização dos jardins que 

responderam ao Inquérito enviado 

Da selecção dos 145 Jardins para os quais o Inquérito pôde ser enviado, foram 

recebidas respostas de apenas 82 (fig.27) sendo que, destas, 11 exerceram o direito e 

opção de não participar no estudo, devolvendo o formulário por preencher; resulta assim a 

recolha de 71 respostas ao Inquérito, 32 da Região Norte, 10 do Centro do país, 24 de 

Lisboa e Vale do Tejo e ainda 5 do Alentejo e Algarve (fig.28). Em anexo poderá ser 

consultada a lista discriminada de todos os Jardins listados, contactados e participantes do 

estudo (Anexo 2). 
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4.1 Apresentação e discussão de resultados 

 Partindo da recolha de dados obtidos através do envio dos inquéritos a cada jardim, 

foi realizado o tratamento dos dados considerados mais relevantes. A exclusão das 

restantes questões colocadas no inquérito é justificada com o interesse relativo que 

representariam para o estudo em causa. A maior condicionante ao tratamento destes dados 

resulta do facto de não ter sido possível a recolha de uma amostra representativa do país 

uma vez que, dentro do universo de Jardins Históricos existentes em Portugal, os 71 

inquéritos recolhidos não corresponderem a metade do total inicial de jardins recolhidos, o 

que não permite, para qualquer dos dados, a recolha de conclusões significativas que 

ilustrem a realidade actual. 

 Jardins associados da AJH 

 A Associação Portuguesa dos Jardins e Sítios Históricos (hoje conhecida apenas 

como Associação dos Jardins Históricos) surge em 2003 como iniciativa de valorização e 

protecção dos Jardins Históricos em Portugal. Apesar da já referida pouca 

representatividade das respostas obtidas, é interessante verificar que, do total de 58 jardins 

associados, 32 responderam ao inquérito, o que corresponde a mais de metade do seu 

número total. Pelo contrário, dos 109 jardins não associados com os quais, em muitos casos 

não foi possível sequer entrar em contacto, recolheram-se apenas 39 respostas, 

correspondendo a apenas 34% do total. O Gráfico 1 mostra-nos que, apesar de o número 

de jardins associados ser ainda muito reduzido quando contabilizado no total dos jardins 

existentes em Portugal, a diferença verificada nas respostas recebidas reduz 

consideravelmente. Estes dados facilitam a 

compreensão de que, o facto de os jardins se 

associarem à AJH, facilita por um lado o 

contacto com os jardins ao mesmo tempo que, 

ao agrupar os proprietários em redor de um 

interesse mútuo como o é a Associação em 

causa, os torna consideravelmente mais 

susceptíveis de colaboração em estudos como 

o presente caso. 
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Distribuição por Região 

Apesar da já referida pouca representabilidade dos dados recolhidos, a comparação 

entre os gráficos de seguida apresentados (Gráfico 2 e Gráfico 3), revela que a distribuição 

dos jardins que responderam ao inquérito mantém aproximadamente a mesma distribuição 

da percentagem inicial dos jardins por região. Com relação à distribuição das respostas 

recebidas, o equivalente a 45% do total, pertence ao Norte do país, a região com maior 

percentagem de respostas obtidas. A região seguinte com maior número de jardins é a de 

Lisboa e Vale do Tejo, com percentagem de respostas (34%) inferior à percentagem de 

jardins existentes (35%), tal como acontece na região do Alentejo e Algarve, esta com 

apenas 7% das respostas. Por fim da região Central foram obtidos 14% do total de 

respostas, quantidade equivalente à percentagem de jardins existentes em Portugal.  

Distribuição por Distrito 

No que diz respeito à distribuição dos jardins dentro de cada região, verifica-se uma 

vez mais uma distribuição equilibrada quando comparados os jardins inicialmente listados 

(Gráfico 4) e os jardins dos quais se recebeu resposta (Gráfico 5). O Norte é a região que 

regista um maior número de respostas em Braga, seguido pelo distrito do Porto e em 

seguida Viana do Castelo. Vila Real regista apenas uma resposta, sendo o resultado nulo 

para Bragança. A região do Centro mostra uma distribuição mais equilibrada dos dados 

recebidos, com três jardins de Viseu e Coimbra, dois de Aveiro, um do jardim de Castelo 

Branco e Guarda, e sem qualquer resposta de Leiria e Portalegre. Em Lisboa e Vale do 

Tejo, o distrito de Lisboa, com 19 respostas recebidas, destaca-se fortemente de Santarém 

e Setúbal (com dois e três jardins de cada distrito, respectivamente). Por fim, do Alentejo e 

Algarve, de todas as regiões, a que obteve menor número de respostas, chegam-nos duas 

respostas de Beja e três de Évora. 
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Épocas de construção 

 Relativamente à distribuição dos jardins por época de construção, o Gráfico 6 

mostra que 70% dos jardins indicam apenas uma data, enquanto 30% indica mais do que 

uma época, a data da sua construção e datas de intervenção posteriores. Da distribuição 

pelas diferentes épocas (Gráfico 7), o século XVIII surge como a data de construção mais 

referida, com 29 exemplares. O segundo período com maior valor de jardins edificados é o 

século XIX, com 12 jardins, seguindo-se os séculos XVII e XX com 10 e oito 

respectivamente. Abaixo deste valor encontra-se o século XVI com cinco jardins, o século 

XV com quatro, o século XXI com um, e por fim o século XIV e o período anterior, com 

apenas um jardim cada. 

 

Os dados recolhidos e apresentados nos Gráficos 8, 9, 10 e 11, confirmam em geral 

a história documentada dos jardins em Portugal; do período greco-romano são 

pouquíssimos os exemplares que chegam aos dias de hoje, dos quais as ruinas de 

Conimbriga são sem dúvida o melhor exemplar; dos séculos posteriores, até ao século XV, 

os perenes materiais utilizados tornam escassos os exemplos que os caracterizam. A partir 

do século XV, os Descobrimentos e influências islâmicas fazem ressurgir o interesse pelo 

jardim sobretudo a Sul do Tejo, facto que as amostras não demonstram, dado que dos 

poucos exemplares desta época, dois se situam no Norte, e outros dois nas regiões de 

Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e Algarve. O século XVI traz nova expressão ao jardim 

Português, agora povo conquistador e possuidor de grande riqueza que os dados recolhidos 

também não expressam. A arte dos jardins que surge a partir da segunda metade do século 

XVII, como celebração do domínio sobre os espanhóis, vai ter expressão sobretudo em 

Lisboa e arredores; os exemplares nortenhos desenvolvem-se também mas sob uma 

perspectiva barroca e mais formal (Araújo, 1962, pp.59, 100; Atlee, 2008, pp.9, 10; Carita, 

1990, pp.19, 25, 113).  

Gráfico 7 Épocas de construção Gráfico 6 Uma ou mais épocas de construção 
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Gráfico 8 Norte Gráfico 9 Centro 

Gráfico 10 Lisboa e Vale do Tejo Gráfico 11 Alentejo e Algarve 

A chegada do século XVIII com nova vaga de riquezas traz o ressurgimento da arte 

dos jardins expressa sobretudo nos arredores de Lisboa e Norte de Portugal; a crescente 

construção de jardins nesta época reflecte-se nos dados recolhidos, com o maior número de 

jardins quando comparado com outras épocas, e a maior incidência sobre os distritos do 

Norte e a região e Lisboa e Vale do Tejo e sem expressão nos distritos do Sul (Araújo, 1962, 

p.115; Atlee, 2008, p.10; Binney, 1987, p.11).  

 Os jardins do século XIX contam com dois tipos de expressão, o primeiro através da 

renovação e reconstrução de jardins de conventos e mosteiros abandonados um pouco por 

todo o país, o jardim-botânico e o jardim Romântico Naturalista, chegado da Europa e que 

se circunscreve a essencialmente duas regiões, Sintra e Norte do país (Carita, 1990, p.287); 

esta expressão sectorial manifesta-se nas respostas recebidas, onde os 12 jardins no Norte 

e 7 em Lisboa e Vale do Tejo contrastam com os 4 obtidos da região central e a ausência de 

jardins do Alentejo e Algarve. Durante o século XX desenvolve-se o conceito de parque, 

sobretudo de caracter recreativo e dos qual o Norte é a região melhor representada, seguida 

pela região de Lisboa e Vale do Tejo e por fim do Alentejo e Algarve, recolhendo nesta 

ultima região o maior número de jardins de uma só época. Por fim, do século XXI só não se 

encontra representado no Sul do país, com escassos exemplares em todas as restantes 

regiões. 
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Gráfico 13 Tipologia Gráfico 12 Uma ou mais tipologias 

Tipologias de construção 

 Quanto às diferentes tipologias de construção, o Gráfico 12 mostra-nos que um 

quarto dos jardins afirmam corresponder a uma única tipologia de construção, ao passo que 

os restantes 25% assinalam duas ou mais tipologias. A tipologia com maior 

representatividade da amostra recolhida é, com grande margem de distância das restantes, 

como mostra o Gráfico 13, o Jardim com 43 exemplares. Segue-se a Quinta de Recreio, e 

com valores semelhantes entre si, o Parque, a Cerca e o Jardim Botânico. Como tapada 

identificam-se apenas 3, e 2 como “outros”. Desta última categoria fazem parte um claustro 

e uma fortificação.  

  

Ambiente envolvente  

 No que diz respeito à envolvente do jardim (Gráfico 14), os principais ambientes 

referidos, com 32% das respostas recebidas, são o ambiente urbano e o rural. A 

envolvência natural surge logo a seguir em 16% dos jardins; 11% refere o ambiente 

simultaneamente um ambiente urbano e rural nas suas imediações, e 3% afirmam a 

presença de um ambiente natural e urbano. Apenas 2% referem uma mistura de ambientes 

rural e natural, sendo que os restantes 4% dos jardins afirmam a categoria “outro” como 

ambiente envolvente, sem no entanto, fornecer 

informação mais específica. A envolvência de 

cada jardim pode exercer sobre estes espaços 

efeitos que interfiram ao nível da ocupação do 

solo, da qualidade das suas vistas para o 

exterior, ou mesmo do uso não regrado dos 

recursos ambientais envolventes que os 

preservariam da poluição. 
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 Elemento construído associado ao Jardim 

 Um factor de considerável relevância é a associação, verificada em todos os jardins 

contactados, a um edifício ou estrutura construída, em conjunto com a qual existem. O 

Gráfico 15 ilustra a distribuição dos diferentes tipos de elementos construídos associados a 

um jardim, em que um quarto dos jardins em questão se encontra em estreita relação com 

uma Casa; 21% refere a presença de um Palácio ou Palacete, 16% existe junto de Solares 

ou Paços e 10% faz parte de uma Quinta. Estas três categorias em conjunto agrupam pouco 

mais de metade do total de 71 jardins, revelando uma predominante relação da existência 

do jardim em relação com um edifício de habitação. Os Mosteiros e Conventos representam 

de igual modo uma percentagem considerável, abrangendo 14% dos jardins. Com bastante 

menor representatividade aparecem os jardins associados Capelas e Santuários, Museus, 

Fundações ou Centros Culturais, Castelos e um 1% associado a um Polo Universitário. A 

associação dos jardins a estruturas edificadas pode implicar, para vários, uma motivação 

diferente para a visita que não seja especificamente o espaço exterior mas que, por se lhe 

associar, implique a visita e descoberta do jardim. 
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Superfície do jardim 

A dimensão dos jardins em estudo encontra-se em mais de metade dos casos, como 

demonstra o Gráfico 16, nas categorias de dimensão inferior a 2ha ou entre 2 a 10ha; 10% 

diz respeito a jardins com áreas entre os 10 e os 20ha, 4% entre os 20 e 30ha, e com 

representatividade de 13%, jardins com mais de 30ha. Cerca de 10% dos inquiridos não 

soube responder à questão colocada, e 1% 

não deu qualquer tipo de resposta. Neste 

ultimo caso, não foi possível obter qualquer 

informação através da pesquisa e correcção 

dos dados, efectuadas antes da análise de 

dados. A pouca grandiosidade da estrutura 

da maioria destes jardins pode justificar 

parcialmente, de acordo com alguns 

autores, o seu desconhecimento por parte 

do público em geral. 

 Classificação legal 

 Com relação à protecção de cada um dos jardins inquiridos por meio de algum tipo 

de classificação legal, os resultados obtidos dizem respeito, tanto a meios de protecção 

exclusivas do jardim, como a meios directamente relacionados com património edificado ou 

áreas protegidas que lhes são adjacentes, e segundo as quais os jardins beneficiam 

directamente de protecção, sem que no entanto lhes diga directamente respeito. Deste 

modo, o Gráfico 17 mostra que 71% dos jardins em estudo possuem, directa ou 

indirectamente, algum tipo de classificação; apenas 22% não se encontram abrangidos por 

qualquer tipo de protecção e 4% encontra-se de momento em vias de o ser. Cerca de 3% 

não sabe responder à questão colocada. O Gráfico 18 distingue, de entre os jardins sob 

algum tipo de protecção, quais os que referem vários tipos de classificação; de entre os 71% 

de jardins classificados, 72% diz respeito a jardins abrangidos por mais do que um tipo de 

classificação, facto que demonstra, de algum modo, o valor que lhes é inerente, ou que 

advém dos elementos que o envolvem e asseguram a sua necessidade de protecção. A 

importância do reconhecimento destas entidades através de algum tipo de classificação 

prende-se ainda com a necessária sensibilização que a medida cria em torno das 

problemáticas que envolvem este tipo de património. 
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 Relativamente aos diferentes tipos de classificação referidos e expressos no Gráfico 

19, o Imóvel de Interesse Público é o que abrange maior número de jardins, no qual se 

incluem 26; 14 jardins são incluídos em Zonas Especiais de Protecção e 11 encontram 

protecção na classificação de Monumento Nacional. Diferentes áreas protegidas incluem 

dentro da sua área seis dos jardins em estudo, e três entram na classificação de 

Monumentos de Interesse Público. Por fim, outras diferentes classificações envolvem os 

restantes jardins, como Monumento de Interesse Concelhio, Património de Utilidade Pública, 

Património Municipal, e Zona “non aedificandi”.  
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Estado global de conservação 

Quando inquiridos acerca do 

estado de conservação actual em que 

cada jardim se encontra, as respostas 

expressas no Gráfico 20 revelam que 

mais de metade, o equivalente a 63%, 

considera que o jardim se encontra de 

modo global em bom estado; 28% 

atribui a classificação de razoável, e 

7% revela que em geral o jardim está 

em mau estado. Nenhum dos 

inquiridos utilizou a classificação de 

ruína para definir a sua propriedade, 

embora 2% tenha optado por não dar 

qualquer resposta. 

 Alteração prevista 

Acerca da previsão de alterações a realizar nos jardins (Gráfico 21), mais de metade, 

65% dos jardins em estudo respondeu negativamente à questão; 34% admitiu a 

possibilidade de levar a cabo algum tipo de intervenção, dos quais 14 jardins referem 

(Gráfico 22) o trabalho de restauro de algum elemento, cinco jardins trabalhos de 

manutenção, quatro de recuperação, e dois de conservação, reestruturação e introdução de 

algum tipo de dinamização cultural. Por fim, um dos jardins refere a previsão de algum tipo 

de construção. 
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Vegetação de carácter notável ou de menção 

Em relação à existência de vegetação de carácter notável ou de menção em cada 

jardim, 79% das respostas recebidas foi positiva, como se pode constatar no Gráfico 23, 

20% respondeu que não possuía qualquer tipo de vegetação de relevância e o restante 1% 

não disponibilizou nenhuma resposta. O tipo de vegetação mais frequentemente 

mencionado (Gráfico 24) foram as espécies arbóreas: de porte notável, exemplares únicos 

no país, centenárias ou classificadas como de Interesse Público; as espécies com maior 

presença depois das arbóreas foram os buxos e murtas, em sebes, talhados ou de porte 

notável. Segue-se a presença das camélias, também referidas como japoneiras, presentes 

em grande número ou de porte notável em 13 jardins. Paralelamente às espécies referidas 

considerou-se importante salientar a referência de seis jardins a espécies classificadas. Por 

fim, 4 dos jardins indicam matas ou conjuntos arbóreos de interesse, e três referem outros 

tipos de vegetação, nos quais se incluem roseiras e um bambuzal com mais de 1ha.   

Com o cruzamento dos principais tipos de vegetação «com as diferentes regiões do 

país, realizou-se uma pequena análise da distribuição dos elementos vegetais notáveis mais 

representativos (Gráfico 25). A amostra recolhida demonstra a distribuição preferencial das 

cameleiras que, à medida que se avança para sul vão escasseando, não tendo qualquer 

referência nos distritos de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e Algarve, justificada pelas suas 

características climatéricas. A presença de buxos e murta, marca maior presença em Lisboa 

e Vale do Tejo e do Norte; é possível concluir, dada a díspar distribuição dos próprios jardins 

segundo os quais se desenvolve a análise, que a presença mais marcante destas espécies 

se relacione com o maior número de jardins representantes da zona. A referência a 

espécies arbóreas de menção é sem dúvida a mais frequente, uma vez mais, e no caso 

presente mais evidente, relacionada com o nº de jardins que representa cada uma das 

regiões. No Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo surgem algumas referências a matas ou 

conjuntos arbóreos de interesse, e por fim, as roseiras e o bambuzal, agregadas numa única 

categoria, e com baixa representatividade, a surgir nas regiões centrais do país. 
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Integração em Rotas Turísticas 

Acerca da relação dos jardins com a actividade turística, o Gráfico 26 esclarece que 

grande parte, o correspondente a 73% dos jardins inquiridos, não se encontra integrado em 

qualquer tipo de rota turística. Já neste trabalho se referiu a importante contribuição que a 

actividade turística pode exercer sobre o 

património paisagístico em termos de 

salvaguarda, preservação e divulgação, bem 

como o importante papel que pode representar 

em termos de desenvolvimento económico 

nacional. A baixa percentagem de jardins 

integrados em rotas é sinal representativo do 

trabalho que ainda há a ser feito no país. 
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Entidade proprietária 

Passando à questão da 

propriedade dos jardins (Gráfico 27), os 

dados recolhidos revelam que cerca de 

60% dos jardins pertence a entidades 

privadas, estando os restantes 40% em 

posse de Instituições; do total destes 40%, 

15% pertence a Instituições Públicas, e 

25% a Instituições Privadas.  

  

Tipo de uso atribuído ao jardim 

 De entre os jardins recolhidos, são vários os diferentes tipos de uso que hoje lhes 

são atribuídos. O Gráfico 28 mostra que, 26 referem um tipo de uso público; 20 são privados 

e usufruídos por um público restrito e 

19 são de uso privado. Destes 

últimos, cinco abrem ao público com 

restrições e apenas um jardim de uso 

privado está disponível para abertura 

ao público. A realidade de utilização 

privada e acesso restrito a grande 

parte dos jardins e consequente 

dificuldade de desenvolvimento é já 

reconhecida em trabalhos de outros 

autores sobre o tema e reforçado 

pelos dados recolhidos.  

 

Abertura ao Público 

 No que diz respeito à abertura dos jardins ao público (Gráfico 29), 70% encontra-se 

hoje aberto, 24% encontra-se interdito sem nunca ter estado aberto anteriormente e 6% 

encontra-se encerrado, apesar de já ter recebido visitas. Dos jardins hoje abertos ao público 

Gráfico 30), 34 estão abertos há mais de 20 anos e 12 estão abertos desde há 10 a 20 

anos. Um dos jardins está aberto por um período que dura entre os cinco e os dez anos, e 

três jardins entre um e cinco anos. Entre os jardins que encerraram após um período de 

abertura ao público (Gráfico 31), cada um dos quatro referiu um motivo diferente, que altera 
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entre aquisição recente, interesse do proprietário em encerrar o jardim, motivos de 

segurança, ou mesmo por não ter sido solicitada a abertura ao público. Entre os motivos que 

justificam o encerramento do jardim (Gráfico 32), o principal prende-se com o interesse dos 

proprietários em manter o jardim de uso privado; cinco jardins referem a falta de meios ou 

de oportunidade para abertura e dois jardins não abrem devido ao estado de degradação 

em que o jardim se encontra. 

 Relativamente aos jardins hoje encerrados (Gráfico 33), 12 dizem-se dispostos a 

abrir ao público, no caso de criação de condições favoráveis à sua abertura; os restantes 

sete manteriam a preferência de não abertura do jardim ao público. De entre as condições 

de abertura referidas pelos diferentes jardins é possível agrupá-los em dois critérios gerais, 

colocados de forma diferente por cada um dos jardins: por um lado oito jardins referiram o 

interesse em limitar as visitas segundo horários restritos, com um sistema de visitas 

condicionado, ou segundo um programa sazonal; 

por outro, houve quatro jardins a mencionar a 

necessidade de apoio financeiro para ajuda na 

manutenção ou de apoio promocional por parte 

de entidades públicas; um dos jardins referiu por 

fim a inexistência de um membro na família que 

se encarregasse do jardim. 
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 Períodos de abertura ao público 

Os períodos de abertura dos jardins ao público foram inicialmente divididos em duas 

categorias (Gráfico 34) que distinguem os períodos de abertura que se verificam durante 

todo o ano, dos períodos sazonais. Deste modo, dentro da categoria que verifica todo o 

período anual, seis dos jardins responderam apenas “todo o ano” sem outra especificação 

de horário; 21 estão abertos todos os dias, oito apenas aos fins-de-semana e sete apenas 

nos dias úteis. Os restantes jardins desta categoria, 8 ao todo, abrem durante outros 

períodos, encerrando entre um a dois dias por semana. Sazonalmente, e por vezes em 

paralelo com outros períodos de abertura ao longo do ano, 11 jardins referem que abrem 

todos os dias, e um apontou a abertura numa época muito especifica, que dura de Março a 

Outubro. Por fim, 14 jardins assinalaram a única possibilidade de visita sob condição de 

marcação prévia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições e preços de visita 

 Com relação às condições de visita dos jardins apresentados no Gráfico 35, 21% 

assinala a inexistência de visitas, e 6% possui visitas apenas para hóspedes do hotel ou 

instituição associados, ou permitidas apenas durante a realização de eventos; 19% dos 

jardins pode ser visitado apenas através de visita livre, e 23% apenas através de visitas 

guiadas; 31% dos jardins, com representação da maior fatia, dispõe de visitas livres e 

guiadas. 

 



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

48 

 

A imposição de preços de visita é prática em 69% dos jardins inquiridos, apesar da 

existência, dentro deste mesmo grupo de diversas modalidades de pagamento. A grande 

maioria apresenta descontos e variações de preços consoante a idade do visitante, dia de 

visita ou condições de visita.    

 

Equipamento disponível 

Qualquer proposta turística necessita da complementação por parte de serviços e 

equipamentos que cumpram a função de suporte das actividades desenvolvidas, atendendo 

às necessidades mínimas dos viajantes. Acerca do tipo de equipamento disponível em cada 

jardim (Gráfico 37), os mais referidos foram as instalações sanitárias e local de 

estacionamento; 18 dos jardins apontaram ainda a existência de zona de refeições e 7 

zonas de jogos para crianças; 14 dos jardins mencionaram ainda outros tipos de 

equipamento, como salas para diversos tipos de uso, auditórios e ainda um picadeiro; 3 dos 

jardins referiram ainda a inexistência de qualquer tipo de equipamento.  
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 Comércio associado ou actividade complementar 

Relativamente à associação de diferentes tipos de comércio a cada jardim (Gráfico 

38), mais de metade possui pelo menos um, sendo que 31% dos jardins possuem apenas 

uma actividade, enquanto 34% desenvolvem mais do que uma actividade complementar; 

10% assinalou a inexistência de qualquer tipo de comércio, ao passo que os restantes 25% 

não referiram qualquer tipo de resposta. Respeitante aos diferentes tipos de comércio 

mencionados (Gráfico 39), o aluguer de espaço ocupa o maior número, seguido pelos 

pontos de venda ou lojas associados ao jardim; em 15 jardins pode ainda ser encontrado um 

restaurante, e em sete pontos de venda de plantas; seis dos jardins encontram-se em 

propriedade de hotéis ou pousadas, e cinco associados a museus. Por fim, 22 jardins 

indicaram “outro” tipo de comércio, nos quais são referidos Adegas, desenvolvimento de 

Actividades Culturais, aluguer de barcos e esplanadas. O trabalho de dinamização destes 

espaços é indispensável para o reconhecimento do valor e interesse cultural que lhes são 

inerentes.  

Meios de promoção e divulgação do jardim 

 A divulgação dos jardins, ao explorar e “divulgar” o interesse cultural que lhes 

pertence é indispensável e meio eficaz de sensibilização para com o reconhecimento do seu 

valor. Analisando os dados recolhidos (Gráfico 40), a maioria dos jardins recorre de facto a 

pelo menos um meio de divulgação, sendo de notar que 41% do total de jardins utiliza vários 

meios nesta actividade; 30% utiliza apenas um meio de divulgação, e 29% não utiliza 

nenhum. Entre os meios mais utilizados (Gráfico 41) destaca-se a adopção de sites na 

internet, o envio de e-mails e a distribuição de panfletos. Apenas um número ainda reduzido 
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menciona as redes sociais e os blogues; nove jardins referem ainda outro tipo de 

divulgação, através da imprensa, da televisão, rádio ou revistas, por meio de distribuição de 

newsletters, ou mesmo em associação à divulgação de alojamento associado. O uso da 

internet e em particular das redes socias, para além de muito divulgado também no meio 

turístico, têm mudado radicalmente a comunicação com os clientes ampliando cada vez 

mais vastos mercados.  

 Passando à análise dos meios de promoção associados, através dos quais este é 

indirectamente dado a conhecer (Gráfico 42), 52% dos inquiridos não possui qualquer forma 

de divulgação que se lhe associe; 25% possui apenas um meio e os restantes 23% contam 

com várias associações. Entre os meios mais comuns (Gráfico 43), destacam-se as rotas e 

itinerários, a relação com associações e ainda a proximidade a um local de importância 

reconhecida. Três dos jardins referiram outros meios, como a existência de um restaurante e 

de um viveiro e toda a divulgação e destaque da própria entidade proprietária. 
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Eventos realizados 

 Por fim, acerca da realização de eventos no jardim (Gráfico 44), apenas 25 jardins 

declararam não realizar qualquer tipo de evento. Dos restantes 46, vários acolhem diversos 

tipos de acontecimento, de entre os quais se destacam os concertos e a realização de 

festas. Apesar de acontecer em menor número, continua a ser considerável a quantidade de 

exposições acolhidas; 17 jardins referiram ainda a realização de outros eventos para além 

dos mencionados.  

 

 Turismo de Habitação 

O último dado a ser apresentado prende-se com a integração da actividade de 

turismo de habitação por parte das entidades proprietárias do edificado ao qual os jardins se 

associam. Deste modo, e a partir dos dados mencionados noutras respostas dadas nos 

inquéritos, foi possível recolher os dados apresentados 

no Gráfico 45, que revelam que a actividade se envolve 

com a existência de seis jardins. Esta situação em 

particular é relevante para o estudo, na medida em que 

funciona como condicionante à visita do jardim. Por 

outro lado, o seu uso e a atribuição de uma 

funcionalidade no seio da sociedade actual contribuem 

para a sua preservação e salvaguarda. 
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4.2. Contribuição para a constituição de uma Base de Dados 

 No âmbito do desenvolvimento de uma Base de Dados foi realizada, para a 

Associação dos Jardins Históricos e através do recurso ao programa informático Access, 

uma selecção inicial dos campos estruturantes do Inquérito, de modo a obter a informação 

de maior interesse para o objectivo em causa. 

 Do primeiro ponto, referente ao “Jardim”, são parte integrante da base de dados os 

critérios: Nome, Associação a elemento construído, Região, Distrito, Concelho, Freguesia, 

Lugar, Morada, Telefone, E-mail, Pessoa de contacto, Época de construção, Tipologia, 

Classificação e Vegetação de carácter notável ou de menção. A este primeiro ponto foram 

acrescentados, posteriormente à recolha de dados via inquérito, alguns dados considerados 

importantes na constituição da base de dados, como: ID jardim, que atribui a cada jardim 

uma identificação numérica inequívoca; Sócio AJH, que distingue os jardins associados dos 

que não o são; Coordenadas GPS, obtidas através da consulta da aplicação Google Maps; 

e por fim uma Breve descrição do jardim, construída através da recolha e cruzamento de 

informação disponibilizada por diversas fontes na internet. 

 O ponto seguinte diz respeito à “Propriedade do Jardim”, do qual foram 

seleccionados os três critérios: Entidade proprietária, Entidade ocupante e Tipo de uso, 

essenciais na actualização da informação referente à usabilidade, ou não, do jardim em 

questão, bem como a facilidade que poderá existir no contacto com cada jardim e na 

divulgação ao público de cada entidade em particular. 

 Através do ponto de seguida enunciado no inquérito, respeitante ao Desenvolvimento 

turístico dos jardins, são escolhidos os critérios Aberto, Encerrado – esteve aberto, 

Encerrado e Condições sob as quais abriria ao público, da maior relevância para o 

entendimento actual da situação de cada jardim, tanto em particular, como do panorama a 

nível nacional. 

 Das Condições de recepção ao público foram seleccionados os parâmetros Períodos 

de abertura ao público, Condições de visita, Duração média da visita, Equipamentos 

disponíveis e ainda Comércio associado ou actividade complementar. Foi ainda adicionado 

um novo critério – Preço por visita – preenchido através da consulta dos dados 

disponibilizados através dos sites de cada jardim e ainda do contacto directo através de e-

mails com alguns dos jardins. 

 Por fim, para o último ponto do inquérito, respeitante à Promoção e Representação, 

integram a base de dados os parâmetros Meios de promoção e divulgação, Meios de 

promoção e divulgação associados e ainda os Eventos realizados. A somar a estes 
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parâmetros juntam-se novos dados respeitantes à existência de Monumentos de interesse 

nas redondezas, Site na Internet oficial de cada jardim, o link da Ficha IGESPAR (quando 

existente) e ainda o nome e número identificativos das fichas disponibilizadas no site 

Monumentos SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitectónico). 

 Após a verificação da proveniência das respostas de muitos dos inquéritos – nem 

sempre dos proprietários – realizou-se, para cada um dos 71 jardins, uma pesquisa no 

inventário do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA) disponível na 

página oficial da internet, de modo a realizar um cruzamento de informação e correcção de 

quaisquer eventuais lapsos, no intuito de obter uma base de dados o mais fidedigna e 

coerente possível. Este cruzamento e correcção de informação foi possível apenas para os 

jardins cujo registo conste no inventário supracitado, cuja identificação se encontra 

devidamente assinalada na Base de Dados. 

 De modo a preservar a privacidade de cada jardim, a contribuição para a constituição 

de uma base de dados constará apenas do CD entregue em conjunto com o suporte escrito 

do presente trabalho. 
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4.3. Proposta preliminar para criação de website 

A proposta de criação de um web-site baseia-se numa necessária relação 

interdisciplinar a existir entre os Jardins Históricos, o Turismo e as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). 

Tal como já anteriormente se referiu, a relação entre Jardins Históricos e a actividade 

turística em Portugal resulta num conjunto de potencialidades e benefícios que 

fundamentam o desenvolvimento da proposta, como sejam, a salvaguarda, valorização e 

divulgação do Património Paisagístico; o importante recurso económico que a actividade 

turística representa a nível nacional; e ainda a promoção do interesse pelo Jardim Histórico 

como ponto de ligação entre património cultural e natural. (Estadão, 2006, p.; Mattoso, Vol. I, 

2006, p. 55; Secretaria de Estado do Turismo, 1995, p. 1). 

 Importância das TIC no desenvolvimento da actividade turística 

 A par da importância da relação entre turismo e Jardins Históricos, tem-se as 

tecnologias de informação e comunicação - como a Internet – cujo crescimento nas últimas 

décadas tem atingido níveis sem precedentes (fig.29), e que impõem à sociedade novos 

ritmos, novas formas de produção, diferentes modos de comunicar e naturalmente também 

de gerir (Machado, 2010, p.5). 

 Na história da indústria turística, a introdução das TIC tem constituído um dos 

acontecimentos mais marcantes de sempre, ao facilitar operações a nível global até para 

empresas de dimensões reduzidas. Esta revolução tecnológica provocou, por um lado, a 

procura de novos destinos e novas formas de lazer, e por outro também um modo distinto 

Fig.29 Uso Mundial da Internet e Estatísticas Populacionais 
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de introduzir no mercado os produtos e serviços das empresas de turismo, afirmando a 

actividade turística como um dos motores do sector terciário para a economia actual, e ainda 

como líder no uso das TIC, em especial da Internet (Machado, 2010, pp.5,8,19). 

 Com o intuito de dar a conhecer os seus produtos ao maior número possível de 

potenciais clientes, os profissionais da área turística desenvolveram, ao longo de décadas, 

variadíssimas técnicas de venda, através da impressão de material publicitário, do uso de 

correio directo ou da divulgação de informação pública. Hoje em dia, o recurso electrónico 

no âmbito comercial favorece o aumento da informação disponibilizada, facilita a recolha e 

disponibilização de informação que poderia levar horas a recolher, ampliando portanto, em 

larga escala, as hipóteses de escolha (Machado, 2010, pp.14,22).  

 Nos dias de hoje, o desenvolvimento on-line da actividade turística é muito popular, 

sobretudo porque facilita os processos de escolha e decisão, com um vasto leque de 

viagens, pacotes de férias e promoções de última hora constantemente em actualização. 

Desde 2003 os valores de vendas turísticas on-line quadruplicaram, só na Europa, 

mantendo a actividade em crescimento assinalável. Na verdade, estudos revelam que a 

maioria dos potenciais turistas é adepto assíduo das novas tecnologias, fazendo uso 

intensivo da Internet. (Machado, 2010, pp.13,15,21). 

 É importante ter em conta, contudo que, dado que as TIC e particularmente a internet 

são hoje acessíveis à grande maioria da população e das empresas, a sua utilização não 

garante por si só qualquer vantagem comparativa, pelo que o seu uso requer da parte da 

entidade turística o desenvolvimento de estratégias inovadoras e competitivas que vão ao 

encontro dos interesses do consumidor (Machado, 2010, p.13).  

 A adopção das tecnologias de informação e comunicação por parte das entidades 

turísticas permite por um lado que estas se mantenham a par dos últimos avanços 

tecnológicos e mantenham uma maior capacidade de resposta às necessidades e 

preferências do consumidor e, por outro, o aumento da eficiência operacional, o aumento de 

vendas e a minimização de custos, de modo a obter vantagens competitivas quer 

relativamente à diferenciação de produto, quer à redução de custos de produção (Machado, 

2010, p.16). 

 A adopção da Internet como meio de oferta de serviços pode constituir tanto uma 

oportunidade como uma ameaça, dada a quantidade de requisitos a ter em conta na 

construção de uma interface de sucesso. Entre as características essenciais a ter em conta, 

devem ser considerados aspectos como a estética do site (com implicação na facilidade de 

navegação), o interesse e o rigor da informação disponibilizada (necessitada de regular 
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actualização) a resposta rápida aos e-mails enviados por eventuais consumidores e ainda o 

esforço por causar “boa impressão”. É fundamental a criação de um modelo de negócio 

adequado ao nicho de mercado, às características do produto e às expectativas do cliente e 

acima de tudo, sustentável (Machado, 2010, p.15). 

 Hoje em dia dada a grande segmentação de mercados que se conhece, é necessário 

ainda um constante ajustamento do produto à enorme variedade de nichos existentes, na 

qual as ferramentas informáticas desempenham um papel fundamental, proporcionando 

muitas vezes utilizações quase sem restrições do produto em questão, e permitindo 

inclusivamente que o cliente desenhe e molde o produto de acordo com as suas 

necessidades e preferências (Machado, 2010, p.50). 

 Nas últimas décadas grandemente transformadas pelas TIC, em que se sabe que 

dois terços de população a nível global usam telemóvel e grande parte tem acesso a 

computador, tanto o sistema turístico como o próprio turista e os seus intervenientes se 

encontram também em ponto de mudança, pelo que é essencial o conhecimento do 

consumidor e seu comportamento, como as suas tendências e os factores que conduzem as 

suas decisões (Machado, 2010, p.63).  

Proposta 

 No seguimento da demonstração da importância da relação da actividade turística 

com as novas tecnologias de informação e comunicação, e tendo em conta a inexistência, 

em Portugal, de um sistema prático e acessível aos clientes, de um sistema de criação de 

rotas turísticas, foi desenvolvida uma proposta de Website. Este é baseado nos dados 

recolhidos para a AJH na Base de Dados anteriormente referida, e permite a criação de 

rotas turísticas através da escolha, por parte do utilizador, de Jardins a visitar em Portugal 

continental. 

A cada vez mais latente segmentação de mercados exerce sobre a oferta turística 

pressão de adaptação e ajuste da oferta ao cliente específico que se lhe apresente no 

momento; esta condição beneficia pelas potencialidades oferecidas através das ferramentas 

informáticas que muitas vezes permitem que seja o próprio cliente a moldar o produto às 

suas próprias condições e necessidades. A escolha do envolvimento dos Jardins Históricos 

com a actividade turística concretizada através do recurso a um Website, passível de ser 

usado através de dispositivos móveis, baseia-se na necessidade, já anteriormente exposta, 

de uma maior flexibilidade na oferta do produto, de modo a que este se adapte aos 

interesses dos mais variados tipos de cliente.  



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

57 

 

É apresentado em seguida o guião que ilustra a estrutura de desenvolvimento do 

Website e no qual todas as funcionalidades e objectivos serão detalhadamente expostos. 

Dada a complexidade inerente à criação de Website real, apresentar-se-á uma 

demonstração para um caso particular fictício, que exemplifique e ilustre o desenvolvimento 

da ideia e que, à semelhança da Base de Dados, constará apenas do CD entregue com o 

suporte escrito. Em anexo (Anexo 3) apresentar-se-á um guião que facilite a compreensão 

da demonstração. 

Guião de funcionamento do Website 

 Um dos primeiros aspectos a considerar no desenvolvimento da proposta é a 

necessária ligação a estabelecer com a AJH. Segundo a ideia defendida por Luiz Pinto 

Machado, em Inovação e Novas Tecnologias (2010), os sites constituem, na maior parte das 

vezes, a primeira imagem que os potenciais clientes estabelecem com uma empresa. A 

proposta passa por uma estreita relação com a Associação dos Jardins Históricos pelo que, 

ao ser criada, a sua gestão e manutenção ficaria dependente e ao cargo daquela. Do 

mesmo modo, o acesso ao Website far-se-á única e exclusivamente a partir do acesso ao 

site oficial da AJH.   

1) Menu inicial 

O primeiro contacto com o Website proposto é feito através de um Menu Inicial no 

qual surgem dois botões interactivos cujas legendas “Conheça os nossos jardins” e “Crie a 

sua rota” oferecem ao utilizador, por um lado a possibilidade de consultar os jardins de 

Portugal (que fazem parte da Base de Dados da AJH), e por outro a liberdade de escolha de 

uma rota pelos jardins de acordo com os critérios seleccionados pelo cliente. 

Tendo em conta a crescente globalização da actividade turística, potenciada em 

parte pelo uso de Tecnologias de Informação, propõe-se a possibilidade de escolha de 

diferentes idiomas de consulta, dentro dos quais se consideraram como hipótese o 

Português, o Espanhol, o Inglês e o Francês.  

2) “Conheça os nossos jardins” 

Optando por consultar em primeiro lugar os Jardins disponibilizados pela aplicação, 

surge um mapa de Portugal com cada um dos distritos demarcado e seleccionável; surge 

ainda a indicação “Seleccione um distrito para consultar os jardins”. A procura por jardins 

possível apenas para cada distrito individualmente dada a grande proximidade espacial que 

existe entre alguns jardins e que, com a extensão do país num ecrã seja de computador, ou 
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tablet, torna difícil a leitura imediata da distribuição dos jardins em alguns distritos em 

particular. 

Ao seleccionar um distrito, aparecerá o mapa desse distrito apenas, mas já com 

todos os jardins que nele existem assinalados. Ao lado do mapa, aparecerá uma lista de 

todos os jardins que fazem parte do distrito em questão. Ao seleccionar um dos nomes, 

aparecerá identificado no mapa o jardim que lhe corresponde. O contrário também se 

verifica quando, ao seleccionar um jardim no mapa, aparece identificado na lista lateral o 

nome que lhe corresponde. Neste mapa encontram-se desde logo identificados por cores 

distintas os jardins abertos ao público dos que se encontram encerrados e não podem ser 

visitados. 

Seleccionando novamente o jardim já em destaque surge, no local onde previamente 

se encontrava a listagem de jardins do distrito correspondente, uma janela onde é 

disponibilizada uma selecção de diversos tipos de informação (que integram a Base de 

Dados) sobre o jardim escolhido. Nesta janela são fornecidos dados como: nome; morada; 

coordenadas GPS; tipologia; fotografia; link para site oficial do jardim e época de 

construção; outros links (SIPA); breve descrição do jardim; classificação; condições de 

visita; períodos de abertura ao público; duração média de visita; equipamentos disponíveis. 

É importante salientar o facto de esta informação se encontrar disponível, mesmo no caso 

de pesquisa sobre um jardim que se encontre encerrado ao público. 

3) “Crie a sua rota” 

Regressando ao menu inicial, e depois de concluída a consulta aos jardins, o 

utilizador pode passar à opção “Crie a sua rota”. Ao activar esta opção, aparecerá de novo 

um mapa de Portugal e ao lado deste um novo quadro com dois botões de escolha no topo, 

correspondendo a “Critérios de escolha” e “Localização de património”. À medida que cada 

uma das duas opções for sendo utilizada, o resultado da escolha aparece materializada no 

mapa de Portugal que permanece sempre presente e visível. 

Escolhendo a hipótese que aparece em primeiro lugar, os “Critérios de escolha”, 

aparece um conjunto de critérios que permitem ao utilizador, mediante uma escolha, fazer 

uma selecção dos jardins que pretende visitar. Os critérios disponibilizados para pesquisa 

são: Nome, Região, Distrito, Concelho, Freguesia, Época de construção ou Tipologia. A 

escolha permite a selecção de múltiplos critérios em simultâneo. A título de exemplo, numa 

pesquisa de jardins do séc. XVIII na região de Lisboa basta que sejam seleccionados ambos 

os critérios. Concretizada a selecção, aparecerão assinalados no mapa de Portugal todos os 

jardins abrangidos pelos parâmetros escolhidos. 
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 4) “Localização de património” 

 Terminada a selecção por critérios, o utilizador passa ao passo seguinte, opcional, 

que lhe permite localizar património de interesse nas imediações dos jardins já 

seleccionados. A disponibilização de diferentes atractivos na proposta apresentada pretende 

de algum modo alargar a capacidade de resposta a diferentes tipos de motivação do 

visitante e contribuir para o aumento da capacidade de atracção de visitantes. 

Deste modo ao seleccionar a opção “localização de património”, surge nova página 

(ao lado do mapa de Portugal que nunca deixa de ser visível) onde é pedida uma nova 

escolha de parâmetros, segundo os interesses do visitante, como Região, Distrito, Concelho 

ou Freguesia. Uma vez mais, a selecção de múltiplos parâmetros de escolha é permitida, 

podendo por exemplo ser escolhidos dois concelhos numa mesma pesquisa. Os locais de 

interesse que surgirem na pesquisa vão depender da área seleccionada: deste modo ao 

seleccionar uma pesquisa por distrito não aparecerão todos os elementos patrimoniais de 

todos concelhos, freguesias ou localidades, sendo seleccionados apenas os pontos 

turísticos mais característicos ou conhecidos da zona. Pelo contrário, se a pesquisa for 

realizada por freguesia, aparecerão apenas, logicamente, locais ou zonas de interesse 

patrimonial de importância local, mas não necessariamente os mais reconhecidos a nível 

concelhio ou distrital. 

O resultado da escolha aparece numa lista com a identificação de cada um dos 

locais que fazem parte da região seleccionada; no caso o utilizador pretender incluir um 

desses pontos no seu roteiro basta simplesmente seleccionar o nome que surge na lista, 

submeter a escolha, e este passa de aparecer seleccionado no mapa. 

5) “Desenhar rota” 

 Terminada a selecção de todos os locais que pretendem ser visitados, este é por fim 

o último passo que, ao ser seleccionado, estabelece uma ligação directa com o Google 

Maps abrindo uma página com todos os locais a visitar assinalados, e entre os quais se 

estabelece uma hipótese de rota. Nesta ultima fase, e de acordo com as funcionalidades do 

programa, utilizador pode por exemplo alterar a ordem segundo a qual a rota foi desenhada 

e dispõe de todas as informações das quais necessita para se deslocar entre os diferentes 

destinos. A opção de introduzir na última fase do Website uma ligação directa ao Google 

Maps prende-se com o facto de o programa em questão desempenhar todas as 

funcionalidades que se pretendiam obter, pelo que se considerou que não acrescentaria 

qualquer valor ao Website o desenvolvimento de ferramentas destinadas a executar 

precisamente as tarefas que o Google Maps desempenha. 
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5. Conclusões 

Os Jardins Históricos, como Património Histórico-Cultural do nosso país, merecem o 

empenho para a sua protecção, valorização e salvaguarda, de modo a que a sua presença 

se perpetue na nossa sociedade, como pertença efectiva de quem é responsável pela sua 

defesa.  

Relativamente à situação actual dos Jardins em Portugal, no âmbito desta 

dissertação foram recolhidos vários dados que necessitam de ser considerados. A recolha 

de dados através do envio de Inquéritos permitiu, apesar da pouca representatividade, 

recolher algumas conclusões. A primeira, relativa ao número de respostas recebidas e à sua 

relação com a AJH, revela que a existência de uma Associação de Jardins Históricos facilita 

consideravelmente o contacto e o acesso aos respectivos proprietários, tornando-os mais 

susceptíveis de colaboração em estudos como o presente, tornando mais fácil e mais eficaz 

qualquer programa que envolva a sua colaboração e sensibilização. 

A escassa legislação específica relativa à protecção dos jardins históricos em 

Portugal dificulta o reconhecimento do seu valor aos olhos da população em geral apesar 

de, na prática, muitos jardins se verem protegidos por variadíssimas classificações que, 

apesar de não contemplar directamente estes espaços, ao proteger Monumentos ou 

Imóveis, protegem inclusivamente as suas imediações, onde muitos jardins acabam por ser 

contemplados. 

 A relação entre os Jardins e os elementos construídos pode introduzir, para muitos 

jardins, um outro motivo de visita que não especificamente o espaço exterior, factor que 

facilita desde logo a disponibilização de múltiplos atractivos e contribui para um potencial 

aumento da capacidade de atracção de visitantes. 

 A análise das dimensões médias dos jardins apontou para valores reduzidos, 

situados entre os 2ha e os 10ha, confirmando as ideias defendidas por alguns autores, que 

apontam a modesta presença dos jardins como um dos motivos para a sua fraca visibilidade 

por parte do público em geral; o segundo motivo apontado neste contexto relaciona-se com 

um presumível estado geral de degradação dos jardins. Os resultados recolhidos revelam 

um resultado global distinto, em que mais de metade considera os jardins em bom estado. 

Tal disparidade de resultados pode dever-se, por um lado à pouca representatividade dos 

dados recolhidos, e por outro à execução de obras, restauros e reestruturações de diversos 

espaços nos últimos anos, que contribuiu para um melhor estado geral de conservação dos 

jardins. Relativamente à previsão de alterações a efectuar nos jardins, mais de metade 

afirma também não existir qualquer previsão de alteração. 
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Com relação à existência de vegetação de carácter notável nos jardins, uma grande 

percentagem - correspondente a 79% - afirmou possuir pelo menos um exemplar ou um tipo 

de elemento vegetal digno de menção. O facto de esta ocorrência se manifestar em tão 

grande parte dos jardins inquiridos renova o valor que é inerente aos elementos que o 

constituem e tantas vezes passa desapercebido, e que possui todo o potencial para 

funcionar como ponto de atracção e de engrandecimento dos jardins nos quais estes 

elementos existem. A análise da distribuição vegetal pelas diferentes regiões demonstra 

algumas potencialidades e pontos de atracção específicos em cada uma das zonas, como a 

já conhecida e imponente presença das cameleiras no Norte do país ou a forte presença 

dos parterres de buxo em Lisboa que por si só apresentam potencial de criação de rotas 

temáticas baseadas nestas características. 

A integração dos jardins em rotas turísticas permanece ainda pouco representativa, 

com 73% dos inquiridos sem qualquer integração ou relação a rotas turísticas. Dentro da 

actividade turística há ainda seis jardins envolvidos em turismo de habitação, o que resulta 

num factor benéfico de preservação e salvaguarda, mas que, neste caso particular, funciona 

ainda como restrição à sua visita, disponível apenas para hóspedes das instalações.  

A averiguação da abertura dos jardins ao público revelou sinais positivos, com cerca 

de 70% dos inquiridos actualmente disponíveis para recepção de visitantes. De entre os 

motivos que justificam o estado encerrado do jardim, o principal relaciona-se com o 

interesse dos proprietários em manter o jardim de uso privado; é ainda referida a falta de 

meios ou de oportunidade para abertura ou mesmo o estado de degradação em que o 

jardim se encontra. 

Dentro do grupo de jardins encerrados ao público, mais de metade consideraria abrir 

caso fossem criadas condições favoráveis para que tal pudesse acontecer, de entre se 

referem a necessidade de financiamento para custos de manutenção e a abertura do jardim 

sob um sistema de visita condicionado. 

 Avaliando sucintamente as condições de recepção turística que os jardins já 

possuem, os resultados mostram que os equipamentos de maior necessidade ao bem-estar 

do visitante – instalações sanitárias e local de estacionamento – são os dois equipamentos 

com maior presença actual. 

 O comércio associado aos jardins, já adoptado em mais de metade dos jardins 

inquiridos é um factor de importância fulcral para a própria auto-sustentabilidade do jardim 

enquanto núcleo, enquanto entidade própria, para além de se revelar como meio divulgação 

e atracção de visitantes ao próprio espaço.  



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

62 

 

 O papel das acções de divulgação é indispensável no trabalho de valorização dos 

jardins, ao assegurar de algum modo a sua subsistência na sociedade como bens culturais. 

O trabalho de sensibilização da população é um dos factores fundamentais para uma 

correcta gestão sustentável dos jardins, ao formar e informar acerca do seu valor 

documental e histórico, contribuindo para o conhecimento e reconhecimento das qualidades 

artísticas e ambientais que lhe estão associadas, das suas potencialidades culturais, e 

sobretudo relativamente aos riscos associados à sua degradação e destruição (Estadão, 

2006). De facto, dentro dos jardins inquiridos esta consciência existe já com alguma 

significância, considerando que mais de metade recorre já a pelo menos um meio de 

divulgação, onde se destaca essencialmente o uso da internet e ainda a distribuição de 

panfletos. 

 A par da importância da divulgação, é ainda considerado da maior relevância que a 

cada jardim seja atribuído um uso, uma função, que promova por um lado a sua 

manutenção, e por outro assegure a sua salvaguarda. Nos últimos anos tem-se verificado 

um crescente, ainda que modesto, aumento do contacto com a arte dos jardins em Portugal 

por populações cada vez mais diversificadas, conseguida através de uma progressiva 

valorização e consciencialização do seu valor. 

 Deste modo, a integração dos jardins em rotas turísticas surge como solução ao seu 

problema de desconhecimento e de não valorização, pois ao mesmo tempo que os insere 

numa das indústrias mais estáveis da sociedade actual, atribui a cada jardim um propósito e 

um uso muito específicos. A capacidade de integração dos jardins numa indústria que 

necessita sempre de uma gestão cuidada é justificada pelas conclusões retiradas do estudo 

realizado em 1998 pelo Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves, que nos aponta, para os 

jardins portugueses, um real potencial para que possam ser preparados e integrados num 

turismo exigente; um dos meios segundo o qual a promoção dos jardins históricos pode ser 

conseguida é, tal como referido no mesmo estudo, a sua integração em rotas turísticas. 

 As recentes tendências turísticas cada vez mais direccionadas para valores como o 

ambiente, a tecnologia, a valorização humana, a preservação dos recursos naturais e a 

identidade cultural não dispensam, contudo, de uma cuidadosa gestão. O turismo como 

actividade sobretudo económica pode exercer sobre os jardins ou sítios históricos fortes 

pressões que ponham em causa a sua integridade; é por isso indispensável que seja 

fundada no valor patrimonial de cada jardim, que trabalhe especialmente no sentido da 

sensibilização para com o reconhecimento do seu valor, bem como da divulgação e da 

dinamização dos espaços, sabendo à partida que qualquer núcleo receptor natural – como o 

são os jardins e sítios históricos – é naturalmente adverso à massificação turística. 
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 Actualmente existem em funcionamento alguns percursos e rotas turísticas que 

integram na sua estrutura Jardins Históricos, bem como outras iniciativas que, apesar de 

direccionadas para actividades distintas, incluem nos seus percursos a passagem ou 

estadia por diferentes Casas, Solares ou Quintas às quais se associam Jardins. Para além 

destes percursos organizados, é ainda possível encontrar na Internet, blogs, sites ou 

páginas associadas ao turismo onde alguns jardins são apresentados como locais de 

interesse para visita. 

 Nos dias de hoje não se conhece ainda, contudo, qualquer instrumento que agrupe 

num mesmo sistema toda a informação relativa aos Jardins Históricos em Portugal, pelo que 

a execução da proposta de criação do Website poderia constituir um importante meio de 

pesquisa e de divulgação. A concretização da proposta apresentada não dispensaria 

contudo uma gestão prévia e cuidada relativa a cada um dos jardins contemplados, de modo 

a garantir a sua salvaguarda, considerando sempre a suas verdadeiras aptidões e 

capacidades para integrar o projecto. 

 Neste contexto, a necessidade de infra-estruturas indispensáveis ao suporte do 

turismo necessita também de uma cuidadosa gestão, que salvaguarde os valores e a 

identidade de cada jardim histórico ao mesmo tempo que explora a capacidade de oferta do 

espaço em benefício dos interesses turísticos (Costa, 1990, pp. 160, 161). 

No âmbito deste estudo, o “apelo da diferença” (segundo o autor Licínio Cunha, uma 

das características nas quais reside o maior ou menor poder competitivo da actividade 

turística) funda-se na essência do Jardim Português. Tal como se verificou inicialmente, 

apesar das inúmeras influências culturais recebidas e absorvidas, o Jardim Português 

define-se através da conjugação de traços e características peculiares que o tornam único e 

singular relativamente aos jardins de qualquer outra cultura. Este factor em particular, em 

estreita relação com a actividade turística, por si só de considerável relevo para a situação 

económica portuguesa, define o conceito que estrutura a proposta: um percurso turístico, 

desenvolvido com base no património Paisagístico existente, e cujo núcleo de interesse é a 

própria identidade do Jardim Português.  

O desenvolvimento da constituição de uma Base de Dados está estruturado e pronto 

para utilização para os 71 jardins integrantes. Este é, porém, um trabalho cujo 

desenvolvimento posterior pode e deve ser acrescentado; a Base de Dados apresentada 

não pretende, portanto, constituir um elemento estático, mas apenas um ponto de partida, 

susceptível de alterações, melhoramentos e acrescentos à medida que se conseguir o 

contacto com maior número de jardins. 
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O trabalho de valorização dos jardins históricos em Portugal conta já com 

importantes contribuições e iniciativas e os resultados recolhidos neste trabalho 

demonstram-no, pois apesar da sua pouca representatividade, tornaram possível a criação 

de um contributo inicial para a constituição da Base de Dados e um Website de uso viáveis. 

Há porém ainda muito trabalho de sensibilização e gestão a ser feita, individualmente em 

cada Jardim. O presente trabalho pretende ser uma pequena contribuição no mundo de 

soluções relativas à sua valorização em Portugal. 
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Anexo 1 – Inquérito “Jardins e Turismo em Portugal” 

 

Jardins e Turismo em Portugal  

 

Criação de uma base de dados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exm.o(a) Sr.(a) 

No âmbito do desenvolvimento de uma tese de mestrado de Arquitectura Paisagista no 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, este questionário tem 

como finalidade a criação de uma base de dados dos Jardins, Parques e Sítios Históricos de 

Portugal continental. 

Procurando contribuir para a sistematização da informação relativa ao património 

paisagístico de Portugal, está a ser elaborado com o apoio da Associação Portuguesa de 

Jardins e Sítios Históricos. 

Deste modo, agradecia se pudesse despender de 5 minutos para responder ao inquérito, 

respondendo com o máximo de rigor e honestidade, autorizando a utilização dos dados 

fornecidos na tese em desenvolvimento. Por favor, certifique-se que responde a todas as 

secções, de forma a contribuir para o levantamento de todos os dados necessários. 

Grata pela atenção dispensada, agradeço desde já a sua colaboração. 
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1) O Jardim 

 

1.1 Nome do Jardim:  

 

1.2 O Jardim possuiu anteriormente nome, ou identificação, distinta da actual? 

 (   ) Sim  Qual? 

 (   ) Não  

 (   ) Não sabe 

 

1.3 Distrito: 

Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

(   ) Braga  (   ) Aveiro (   ) Lisboa (   ) Beja 

(   ) Bragança (   ) Castelo Branco   (   ) Santarém (   ) Évora 

(   ) Porto (   ) Coimbra (   ) Setúbal (   ) Faro 

(   ) Viana do Castelo (   ) Guarda  (   ) Portalegre 

(   ) Vila Real (   ) Leiria   

 (   ) Viseu   

 

1.4 Concelho:  

 

1.5 Freguesia:  

 

1.6 Nome do lugar: 

 

1.7 Nome da Rua e número de Polícia atribuídos:  

 

1.8 Contactos 

 1.8.1 Número de telefone 

 1.8.2 Correio electrónico  

 1.8.3 Pessoa de contacto  

 

1.9 Qual a época da sua construção?  

(   ) Greco-Romano  (   ) Séc. XVII 

(   ) Séc. XV   (   ) Séc. XVIII 

(   ) Séc. XVI   (   ) Séc. XIX 

(   ) Outro Qual? 

(   ) Não sabe 

 

1.10 Em que tipologia se enquadra? 

(   ) Jardim   (   ) Cerca Conventual 

(   ) Quinta de Recreio  (   ) Parque 

(   ) Tapada   (   ) Jardim Botânico 

 (   ) Outro Qual?  
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1.11 A quem se atribui a autoria da sua construção?  

 

1.12 Como caracteriza o ambiente envolvente do jardim? 

 (   ) Urbano 

 (   ) Natural 

 (   ) Rural 

 (   ) Outro Qual?  

 

1.13 O jardim encontra-se associado a algum elemento construído? 

 (   ) Sim  Qual?  

 (   ) Não 

 

1.14 Qual a superfície total do jardim? 

 (   ) 2 a 10 ha   (   ) >30 ha 

(   ) 10 a 20 ha   (   ) Não sabe 

(   ) 20 a 30 ha 

 

1.15 O jardim possui algum tipo de classificação legal? 

 (   ) Sim  Qual?  

 (   ) Não 

 (   ) Não sabe 

 

1.16 Qual o estado global de conservação em que o jardim se encontra actualmente? 

 (   ) Bom 

 (   ) Razoável 

 (   ) Mau 

 (   ) Ruína 

 

1.17 Está previsto para o jardim algum tipo de alteração de uso, demolição ou restauro? 

 (   ) Não 

 (   ) Sim  Que tipo de alteração? 

   Para quando está previsto?  

 

1.18 O Jardim possui algum tipo de manutenção? 

 (   ) Sim  Qual?  

 (   ) Não  Porquê?  

 

 

1.19 Quais os custos de manutenção (anuais) do jardim? 

 

1.20 Existe algum tipo de vegetação de carácter notável ou de menção? (Atributos paisagísticos) 

 (   ) Sim  Qual?  

 (   ) Não 
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1.21 Qual (quais) a(s) época(s) mais bonita(s) para visitar o jardim? 

 

1.22 Tem em sua posse informação – fotografias, dados históricos, levantamentos (topográficos, 

solos, vegetação, ventos) ou projectos antigos - que possam ser fornecidos para base de dados? 

 (   ) Sim  Quais?  

 (   ) Não 

 

1.23 Indique quais os elementos constituintes do jardim: 

Elementos Quantidade Estado de Conservação * 

Elementos de água 

Aquedutos  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Cascatas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Fontes  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Jogos de água  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Lagos  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Poços e noras   (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Tanques  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Regadeiras e muros  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Vegetação 

Alamedas e 
arruamentos com 
arbustos e/ou 
árvores 

 

(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Latadas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Sebes  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Labirintos de buxo  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Laranjais  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Vegetação de 
carácter notável 

 
(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

            Quadro extraído e adaptado de ficha-inventário da autoria da Prof.
ª
 Dr.

ª 
Cristina Castel-Branco 

* Estado de conservação: B – Bom; Ra – Razoável; M – Mau; Ru – Ruína;  
 

Elementos construídos 

Gaiolas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Painéis de azulejos  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Pérgolas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Mirantes ou 
atalaias 

 
(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Moinhos ou 
azenhas 

 
(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Casas de fresco  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Gradeamentos 
trabalhados 

 
(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Oratórios  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Capelas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Cruzeiros  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Estátuas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Balaustradas  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Muros de suporte  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Muros de vedação  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Portões  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Pombais  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Espaços exteriores Zonas de estadia  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  
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 com mesa 

Recintos de jogos  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Pátios  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Terreiros de 
entrada 

 
(   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  

Claustros  (   ) B (   ) Ra (   ) M (   ) Ru  
            Quadro extraído e adaptado de ficha-inventário da autoria da Prof.

ª
 Dr.

ª 
Cristina Castel-Branco 

* Estado de conservação: B – Bom; Ra – Razoável; M – Mau; Ru – Ruína;  
   

 

2) Propriedade do Jardim 

 

2.1 Qual a entidade proprietária do jardim? 

(   ) Privado  Nome:  

(   ) Instituição Pública Qual?  

(   ) Instituição Privada Qual? 

 (   ) Outra  Qual?  

 

2.2 Qual a entidade ocupante do jardim? 

(   ) Privado  Nome:  

(   ) Instituição Pública Qual?  

(   ) Instituição Privada Qual?  

 (   ) Outra  Qual?  

 

2.3 Que tipo de uso se atribui hoje ao jardim? 

 (   ) Privado 

 (   ) Público restrito 

 (   ) Público 

 

3) Enquadramento da Região 

 

3.1 O jardim encontra-se actualmente incluído nalguma rota turística (por exemplo Rota dos 

Vinhos, Rota dos Sabores, Rota do Fresco, Rota do Mármore, Rota do Azeite, Rota do Queijo)? 

Qual?  

 

4) Desenvolvimento turístico dos jardins 

 

4.1 O jardim está, ou esteve no passado, aberto ao público? 

 (   ) Sim e permanece aberto 

 (   ) Sim, mas encontra-se hoje encerrado 

 (   ) Não 
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4.2 Caso tenha respondido Não: 

 

4.2.1 Por que motivo? 

 (   ) Estado de degradação do jardim 

 (   ) Interesse do proprietário/ ocupante em manter o jardim privado 

 (   ) Falta de oportunidade 

 (   ) Outro Qual?  

 

4.2.2 Na eventualidade de criação de condições de dinamização do espaço para abertura ao 

público, abriria o jardim ao público? 

 (   ) Sim 

 (   ) Não 

 

 4.2.3 Sob que condições abriria o jardim ao público? 

 

4.3 Caso tenha respondido em Sim, mas encontra-se hoje encerrado: 

 

4.3.1 Por que motivo encerrou? 

 (   ) Falta de financiamento 

 (   ) Degradação do jardim 

 (   ) Número de visitantes insuficiente para manter o seu funcionamento 

 (   ) Outro  Qual? 

 

4.4 Caso tenha respondido em Sim, mas encontra-se hoje encerrado, ou Sim e permanece aberto: 

 4.4.3 Durante quanto tempo permaneceu aberto? 

 (   ) < 1 ano 

 (   ) 1 a 2 anos 

 (   ) 2 a 5 anos 

 (   ) 5 a 10 anos 

 (   ) 10 a 20 anos 

 (   ) Outro Qual?  

 

5) Condições de recepção ao público 

 

5.1 Quais os períodos e duração de abertura do jardim ao público? 

(   ) Todo o ano 

 (   ) Todos os dias 

 (   ) Fins-de-semana 

(   ) Sazonalmente Em que época?  

 (   ) Todos os dias 

 (   ) Fins-de-semana 

(   ) Sob aviso prévio 

(   ) Outro Qual? 
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5.2 Quais as condições de visita? 

 (   ) Só visita livre 

 (   ) Só visitas guiadas 

 (   ) Visitas livres e guiadas 

 (   ) Não tem visitas 

 (   ) Outro Qual?  

 

5.3 Preço das visitas: 

 (   ) Gratuito 

 (   ) Outro  Qual?  

 

5.4 Duração prevista das visitas: 

 (   ) Meia hora 

 (   ) De meia a uma hora 

 (   ) De uma a duas horas 

 (   ) Mais de duas horas 

(   ) Outro Qual?  

 

5.5 O Jardim possui no seu recinto algum destes equipamentos? 

 (   ) Estacionamento 

 (   ) Instalações Sanitárias 

 (   ) Zona de jogos para crianças 

 (   ) Zona de refeições 

 (   ) Outro Qual? 

 

5.6 O jardim possui algum comércio associado ou actividade complementar? 

 (   ) Pelo menos um 

 (   ) Venda de plantas 

 (   ) Loja ou ponto de venda 

 (   ) Restaurante 

 (   ) Aluguer de espaço 

 (   ) Nenhum 

 (   ) Outro Qual?  

  

5.7 Número de pessoas a trabalhar para o jardim 

 (   ) Número de guias 

 (   ) Número de pessoas na recepção 

 (   ) Número de jardineiros 

 (   ) Outro  Qual 

 Total:  
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6) Promoção e representação 

 

 

6.1 Meios usados na promoção e divulgação do jardim  

 (   ) Cartazes 

 (   ) Panfletos 

 (   ) E-mails 

 (   ) Site na internet 

 (   ) Outro Qual?  

 

6.2 Meios de promoção de divulgação associados 

 (   ) Rotas e itinerários turísticos  Qual?  

 (   ) Promoção ligada a associações 

 (   ) Promoção em ligação com proximidade a um local de importância reconhecida 

 (   ) Outro Qual?  

 

6.3 Eventos realizados no Jardim 

 (   ) Festas Qual? 

 (   ) Exposições  Qual? 

 (   ) Concertos Qual? 

 (   ) Outro  Qual? 

 

Muito obrigado pela sua colaboração 

  



Jardins e Turismo em Portugal  2014 

Maria Miguel Araújo Ribeiro 
 

80 

 

Anexo 2 - Listagem de Jardins Históricos em Portugal 

Norte - 69 

Casa da Boavista (Braga) Casa do Campo (Braga) 

Casa de Juzam (Porto) Casa do Vinhal (Braga) 

Casa do Alto (Braga) 
Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães 
(Braga) 

Casa do Proposto (Braga) Jardim Botânico da F.C. do Porto (Porto) 

Quinta (convento) de Cabanas (Viana do Castelo) Jardim da Casa de Mateus (Vila Real) 

Casa da Gandarela (Braga) 
Jardim da Casa de Santo António de Vessadas 
(Braga) 

Casa da Lage (Viana do Castelo) Jardim de Tormes (Fundação Eça de Queiroz) 
(Porto) 

Casa de Assade (Braga) Jardim do Centro Cultural de Vila Flor (Braga) 

Casa de Simaens (Porto) Jardim do Mosteiro de Santa Maria de Landim 
(Braga) 

Casa dos Condes de Campo Belo (Porto) Jardim do Museu dos Biscainhos (Braga) 

Cerca do Convento de Ganfei (Viana do Castelo) Jardins do Bom Jesus do Monte (Braga) 

Jardim da Casa de Vila Pouca (Braga) Paço da Glória (Viana do Castelo) 

Jardim do Mosteiro de Santa Marinha da Costa 
(Braga)  

Paço de Calheiros (Viana do Castelo) 

Mosteiro de S. Simão da Junqueira (Porto) Paço de S. Cipriano (Braga) 

Paço de Lanheses (Viana do Castelo) Paço de Vitorino das Donas (Viana do Castelo) 

Parque Nacional Peneda Gerês (Braga) Paço do Cardido (Viana do Castelo) 

Quinta da Bouça (Porto) Parque da Ponte (Braga) 

Quinta da Granja (Braga) Parque de Serralves (Porto) 

Quinta da Torre de Lanhelas (Viana do Castelo) Parque Villa Moraes (Viana do Castelo) 

Quinta de Curvos (Braga) Quinta da Aveleda (Porto) 

Quinta de Mourães (Porto) Quinta da Boa Viagem (Viana do Castelo) 

Quinta de Pindela (Braga) Quinta da Brejoeira (Viana do Castelo) 

Quinta de Santo Inácio (Quinta de Fiães) (Porto) Quinta da Cancela (Braga) 

Quinta do Paço de Palmeira (Braga) Quinta da Macieirinha (Museu Romântico) (Porto) 

Quinta do Rego (Braga) Quinta de Vilar d´Allen (Porto) 

Santuário da Nossa Senhora de Porto d´Ave 
(Braga) 

Quinta do Alão (Porto) 

Santuário da Nossa Senhora do Pilar (Braga) Quinta do Convento da Franqueira (Braga) 

Santuário da Senhora da Peneda (Viana do 

Castelo) 
Casa da Compostela (Braga) 

Santuário de Nossa Senhora da Falperra (Braga) Casa da Coutada (Viana do Castelo) 

Solar do Souto(Braga) Casa de Caneiros (Braga) 

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe (Braga) Casa do Ameal (Viana do Castelo) 

Casa Barbot (Casa da Cultura) (Porto) Casa do Calisto (Viana do Castelo) 

Casa de Juste (Porto) Mosteiro de Grijó – Casa de Amorim (Porto) 

Casa de Nossa Senhora da Aurora (Viana do 

Castelo) 
Santuário da Senhora da Abadia (Braga) 

Casa de Pascoaes (Porto)  

 

 

mailto:infogeral@casadocampo.pt
mailto:info@casadejuzam.pt
mailto:mlandres@fc.up.pt
mailto:elisabethagullo@yahoo.com
mailto:anasofiapulido@gmail.com
mailto:noronhatavora@sapo.pt
mailto:info@feq.pt
mailto:mbiscainhos@ipmuseus.pt
mailto:geral@jf-junqueira.pt
mailto:info@pacoscipriano.com
mailto:ccoutinho@ie.uminho.pt
mailto:martaoram@sapo.pt
mailto:geral@quintadagranja.com.pt
mailto:Quinta%20da%20Aveleda:%20filomena.andre@aveleda.pt
mailto:jose@quintadaboaviagem.com
mailto:fm.mgas@hotmail.com
mailto:recepção@palaciodabrejoeira.pt
mailto:jandresenguedes@gmail.com
mailto:dmpc@cm-porto.pt
mailto:jamgallen@sapo.pt
mailto:solardosouto@hotmail.com
mailto:quintadoameal@netcabo.pt
mailto:pelourodaculturapress@mail.cm-gaia.pt
mailto:casadejuste@hotmail.com
mailto:casadepascoaes@clix.pt
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Lisboa e Vale do Tejo - 61 

Quinta da Fonteireira (Lisboa) Quinta do Frade (Lisboa) 

Quinta da Infanta (Lisboa) Quinta dos Azulejos (Lisboa) 

Quinta da Penha Verde (Lisboa) Santuário do Cabo Espichel (Setúbal) 

Quinta da Piedade (Lisboa) Tapada da Ajuda (Lisboa) 

Quinta da Ribafria (Lisboa) Castelo dos Mouros (Lisboa) 

Quinta de Espadeiros (Setúbal) Parque de Monserrate (Lisboa) 

Quinta de Molha-Pão (Lisboa) Quinta da Francelha de Cima (Lisboa) 

Quinta de Nossa Senhora do Carmo (Setúbal) Casa dos Patudos (Museu) (Santarém) 

Quinta de Santo António (Lisboa) 
Claustro do Convento de N. S. do Bom Sucesso 
(Lisboa) 

Quinta do Almisquer (Lisboa) Convento da Arrábida (Setúbal) 

Quinta do Murraçal (Lisboa) Convento dos Capuchos (Lisboa) 

Quinta dos Foios (Setúbal) Jardim Botânico da Ajuda (Lisboa) 

Casa da Pérgola (Lisboa) Jardim Botânico Tropical (Lisboa) 

Jardim Botânico da Faculdade de Ciências 
(Lisboa) 

Jardim da Tapada Nacional de Mafra (Lisboa) 

Jardim das Damas (Lisboa) Jardim do Convento de Cristo (Santarém) 

Palácio da Mitra (Lisboa) Jardim do Palácio da Independência (Lisboa) 

Palácio de Seteais (Lisboa) Jardim do Palácio do Correio-Mor (Lisboa) 

Palácio Nacional de Queluz (Lisboa) Jardins da Gulbenkian (Lisboa) 

Quinta da Bacalhoa (Setúbal) 
Jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira 
(Lisboa) 

Quinta da Bemposta (Lisboa) 
Jardins do Palácio dos Marqueses de Pombal 
(Lisboa) 

Quinta da Capela (Lisboa) 
Paço de Belas - Quinta do Senhor da Serra 
(Lisboa) 

Quinta da Fidalga/ Quinta de Vale de Grou 
(Setúbal) 

Palácio Nacional de Queluz (Lisboa) 

Quinta da Granja (Lisboa)  Parque Botânico do Monteiro-Mor (Lisboa) 

Quinta da Princesa (Lisboa) Parque da Pena (Lisboa) 

Quinta da Tala de Cima (Lisboa) Quinta da Cerca (Setúbal) 

Quinta das Conchas (Lisboa) Quinta da Regaleira (Lisboa) 

Quinta das Laranjeiras (Lisboa) Quinta de Santo Amaro (Setúbal) 

Quinta das Machadas (Setúbal) Tapada das Necessidades (Lisboa) 

Quinta das Torres (Setúbal) Quinta Alorna (Santarém) 

Quinta do Bonjardim (Lisboa) Quinta de Vale de Lobos (Santarém) 

Quinta do Calhariz (Setúbal)  

 

 

 

 

mailto:colegio@cmb.pt
mailto:amonteiro@isa.utl.pt
mailto:francisco.patricio@abreuadvogados.com
mailto:martinerebelodecarvalho@gmail.com
mailto:agnesmandersen@gmail.com
mailto:ana.paula.matos@sapo.pt
mailto:francoisebaudry@sapo.pt
mailto:geral@quintadagranja.com.pt
mailto:mntraje@imc-ip.pt
mailto:quintavilar.lx@mail.telepac.pt
mailto:regaleira@mail.telepac.pt
mailto:mariadapurezademello@gmail.com
mailto:macuineill@gmail.com
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Centro - 21 

Casa dos Condes da Anadia (Viseu) Casa de Santar (Viseu) 

Quinta de S. Mateus (Guarda) Conímbriga (Coimbra) 

Casa da Quintela (Castelo Branco) Jardim Botânico de Coimbra (Coimbra) 

Casa das Fidalgas (Viseu) Jardim da Casa da Portela (Aveiro) 

Casa do Cruzeiro (Guarda) Jardim do Paço Episcopal (Castelo Branco) 

Jardim da Manga (Coimbra) Mata e Hotel do Buçaco (Aveiro) 

Parque de Sta. Cruz - Jardim da Sereia (Coimbra) Quinta das Lágrimas (Coimbra) 

Paço dos Cunhas de Santar (Viseu) Quinta de S. José (Guarda) 

Quinta da Ponte (Guarda) Solar 3de Almeidinha (Viseu) 

Quinta de Vale Abraão (Hotel) (Viseu) Quinta da Comenda (Viseu) 

Casa da Ínsua (Viseu)  

 

Alentejo e Algarve - 16 

Quinta da Sempre Noiva (Évora) Quinta de São Vicente (Braga) 

Quinta do General (Évora) Tapada Real de Vila Viçosa (Évora) 

Solar da Oliveira (Évora) Castelo do Alvito (Beja) 

Casa do Álamo (museu) (Portalegre) Convento do Espinheiro (Évora) 

Castelo de Montemor-o-Novo (Évora) Herdade da Mitra (Évora) 

Jardim do Castelo dos Marqueses de Ficalho 

(Beja) 
Lugar do Olhar Feliz (Setúbal) 

Jardim do Palácio de Estói (Faro) Quinta da Amoreira da Torre (Évora) 

Jardim do Visconde de Olivã (Portalegre) Convento da Serra d´Ossa (hotel) (Évora) 

 

Legenda: 

Cinzento: Jardins cujo contacto não se conseguiu estabelecer. 

Preto: Jardins com os quais se estabeleceu contacto, via telefónica ou através de correio 

electrónico, e para os quais o Inquérito foi enviado, mas dos quais não se recebeu 

qualquer resposta. 

Verde: Jardins contactados cuja resposta via Inquérito foi recebida. 

Encarnado: Jardins contactados aos quais o Inquérito foi enviado e cuja resposta retornou 

com o seu preenchimento por efectuar, declarando o interesse na não participação 

do trabalho em estudo. 

  

mailto:casasantar@santar-sa.pt
mailto:jardim@bot.uc.pt
mailto:gsaraiva@sapo.pt
mailto:bussaco@almeidahotels.com
mailto:aquapuradouro@aquapurahotels.com
mailto:jp@brigand.net
mailto:sousa.cunhal@sousacunhal.pt?subject=mensagem%20enviada%20por%20amoreiradatorre.com
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Anexo 3 – Guião da Demonstração do Website proposto 

1. Menu inicial 

 

 

2. Selecção botão “Conheça os nossos jardins” 
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3. Menu “Conheça os nossos jardins”

 

 

4. Selecção do distrito de Lisboa 
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5. Distrito de Lisboa com jardins assinalados no mapa e listagem correspondente 

 

 

6. Selecção do “Jardim do Palácio do Correio-Mor”
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7. Abertura de janela de informação respeitante ao “Jardim do Palácio do Correio-Mor” 

 

 

8. Janela de informação respeitante ao “Jardim do Palácio do Correio-Mor”
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9. Fechada a janela do “Jardim do Palácio do Correio-Mor”, regressa-se ao distrito de Lisboa 

 

 

10. Selecção da “Tapada da Necessidades”
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11. Abertura de janela de informação respeitante à “Tapada das Necessidades” 

 

 

12. Janela de informação respeitante à “Tapada das Necessidades” 
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13. Fechada a janela da “Tapada das Necessidades”, regressa-se ao distrito de Lisboa 

 

 

14. Regresso ao menu inicial 
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15. Selecção botão “Crie a sua rota” 

 

 

16. Menu “Critérios de escolha” 
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17. Selecção do critério “Região”

 

 

18. Selecção opção “Norte”
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19. Selecção opção “submeter”

 

 

20. Depois de submetido critério, surge resultado da escolha no mapa lateral 
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21. Nova selecção do critério “Região”

 

 

22. Selecção opção “Lisboa e Vale do Tejo”
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23. Selecção de vários critérios em simultâneo (demonstração da possibilidade)

 

 

24. Selecção do critério “Região”
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25. Nova selecção opção “Lisboa e Vale do Tejo” para que não conste nos critérios 

escolhidos 

 

 

26. Região Norte como única selecção 
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27. Selecção do critério “Época de construção”

 

 

28. Selecção opção “Séc. XVII” 
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29. Critérios “Norte” e “Séc. XVII” seleccionados 

 

 

30. Selecção opção “submeter “
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31. Depois de submetido critério, surge resultado da escolha no mapa lateral 

 

 

32. Selecção do botão de seta para continuar 
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33. Menu “Localização de património”

 

 

34. Selecção do critério “Distrito”
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35. Selecção opção “Braga”

 

 

36. Opção “Braga” seleccionada 
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37. Nova selecção do critério “Distrito”

 

 

38. Selecção opção “Porto”
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39. Distritos “Braga” e “Porto” seleccionados 

 

 

40. Selecção opção “submeter“
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41. Listagem dos locais turísticos ou patrimoniais no distrito “Braga”

 

 

42. Listagem dos locais turísticos ou patrimoniais no distrito “Porto”
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43. Listagem dos locais turísticos ou patrimoniais no distrito “Braga”

 

 

44. Selecção de “Castelo de Guimarães, Guimarães”
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45. Selecção opção “submeter”

 

 

46. Depois de submetido, surge resultado da escolha no mapa lateral 
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47. Selecção de “Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, Braga”

 

 

48. Selecção de “Citânia de Sanfins, Paços de Ferreira” e “Museu de Serralves, Porto”
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49. Selecção opção “submeter”

 

 

50. Depois de submetido, surge resultado da escolha no mapa lateral 
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51. Depois de submetido, surge resultado da escolha no mapa lateral 

 

 

52. Selecção opção “desenhar rota” 
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53. Ligação ao Google Maps onde surgem, como parte de uma rota, todos os locais 

anteriormente seleccionados 

 

 


