Tuinen, Parken en Bossen
Jardim da Quinta dos 7 Castelos
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Av. Pedro Álvares Cabral
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Alentejo
Santarém
Portas do Sol
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Jardim das Portas do Sol - Santarém
Oktober/februari: 8.00 - 20.00 uur; Maart/september: 8.00 22.00 uur.;
Tegenwoordig is het plein Portas do Sol een door oude muren
omheinde tuin. Het is één van de belangrijkste uitkijkpunten van
de regio Ribatejo en ligt in het zuidoosten van de stad Santarém.
Hier vandaan kunt u Almeirim, Alpiarça en een deel van het
omringende broekland zien, doorkruist door de rivier de
Taag.Ten tijde van de christelijke Reconquista (12e eeuw), was
dit één van de acht toegangspoorten van de stad Santarém. Van
de oostelijke verdedigingslinie zijn de muren nog behouden, en
er zijn nog andere overblijfselen in Fonte das Figueiras en in
Torre das Cabaças. De rest is door de groei van de stad
vernietigd.

Azoren
Angra do Heroísmo
Parque do Monte Brasil
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Monte Brasil Angra do Heroísmo
Beschermd bos voor recreatiedoeleinden. Hoogte - 350-500 m .
Oppervlakte - 12 ha. Datum XX; Extend site functionality.;
Extend site functionality.;
De berg Monte Brasil is een groot, lommerrijk park met brede
lanen aan de rand en talrijke paden.In het park treft de bezoeker
meren, waterreservoirs, kwekerijen, een kinderspeelplaats, een
picknickplaats, grasvelden en enkele andere faciliteiten aan.In
dit park zijn verschillende bronnen en waterlopen. Wat de flora
betreft, komen hier vooral Japanse ceders, varens, fuchsia's,
azalea's en verschillende klimplanten voor.Bijzonder zijn de
kapel Capela de São João Baptista, een monument voor
emigranten, en de dierententoonstellingen (herten, zwijntjes,
konijnen, parkieten, enz.).Er zijn in het park tevens uitkijkpunten
met uitzicht op de eilanden Pico, Faial, Graciosa en Terceira.
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Horta
Jardim Botânico

Jardim Largo do Infante

Tuinen, Parken en Bossen

Tuinen, Parken en Bossen

Adres: Quinta de São Lourenço - Flamengos Horta - Ilha
do Faial

Adres: Largo do Infante Horta - Ilha do Faial

Juni t/m september: van maandag t/m vrijdag - van 9.00 tot
19.00 uur - Zaterdag, zondag en feestdagen - 10.00-13.00 uur en
14.00/17.30 uur Oktober t/m mei: van maandag t/m vrijdag
9.00-12.30 uur en 14.00-17.00 uur - Gesloten op zaterdag,
zondag en feestdagen; Gebied: 5.600 m2.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
Op de eilanden van de Azoren, kan de botanische tuin Jardim
Botânico dos Flamengos, in de stad Horta, beschouwd worden
als uniek voor de Azoren. De tuin is gewijd aan
wetenschappelijke studies betreffende conservatie, catalogisatie
en propagatie (reproductie) van botanische soorten.Hier kunt u
verschillende gespecialiseerde tuinen vinden, zoals die van
aromatische planten, medicinale soorten, zowel exotische als
inheemse soorten. Aan de westzijde is de tuin gewijd aan de
verzameling van Macaronesische planten, die inheems zijn op de
Azoren, met specimens uit Madeira en de Canarische eilanden.
Ook is er een gedeelte gereserveerd voor exotische
sierplanten.De tuin is opgedeeld in zones die op kleine schaal
habitats voorstellen van verschillende soorten planten: de
planten uit de kustgebieden en van laagvlaktes, de planten van
middelhoge gebieden en hoogvlaktes, en, in een ruimte met een
ravijn, de soorten uit het zeer natte Laurissilva, typerend voor de
middelhoge en hoge gebieden.De flora vertegenwoordigt bijna
de gehele Macaronesische vegetatie, inclusief 45 inheemse
soorten uit de Azoren, 6 gewone soorten uit de Azoren en
Madeira, 5 gewone soorten uit Madeira en de Canarische
eilanden en 2 gewone soorten uit Macaronesië.

Jardim da República

Vrije toegang.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
De Jardim Largo do Infante in de stad Horta is een plaats die u
moet bezoeken en die ook veel door de eigen bevolking wordt
opgezocht tijdens warme zomeravonden. Eén van de attracties
van de tuin is het uitzicht op de jachthaven Marina da Horta en
het eiland Pico.In de binnenste as van de tuin staat een sculptuur
gewijd aan de D. Henrique, Hendrik de Zeevaarder, waarmee zijn
rol tijdens de Portugese Ontdekkingsreizen wordt herdacht.Van
de soorten die in deze tuin groeien, zijn bijzonder: vier prachtige
exemplaren van de Canarische dadelpalm, enkele metrosideros
en tamarisken.

Parque Florestal do Cabouco Velho
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Cabouco Velho Salão - Horta - Ilha do Faial
Vrije toegang.; Hoogte: 500m. Gebied: 5 ha.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
In het Parque Florestal do Cabouco Velho kunt u op een hoogte
van 500 meter genieten van de natuur op haar mooist.
Wandelpaden, een picknickpark en een speelplaats voor de
kleintjes zullen u een aangenaam bezoek bezorgen.Als u van
bomen houdt, kunt u hier allerlei soorten vinden, zoals de
Japanse ceder, dennenbomen, cipressen en
kustmammoetbomen. Let speciaal op de inheemse soorten zoals
de ?folhado?, ?sanguinho?, ?cedro-do-mato? en ?pau-branco? en
verrijk uw botanische kennis.

Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Praça da República - Horta - Ilha do Faial
Vrije toegang.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
De Jardim da República, in Horta, is een aangename
vrijetijdsruimte met brede paden en prachtige grasveldjes, een
klein romantisch meertje, gehouwen uit lavastenen, en een
muziekpodium waar optredens en concerten worden gegeven.
Ontdek de belangrijkste botanische soorten zoals apebomen,
essen, gladde iepen, eiken, magnolia´s en waterlelies.In de buurt
van de tuin, kunt u de belangrijkste architectuur van de stad
leren kennen, zoals het pand van de Sociedade Amor da Pátria,
de Escola Primária Coronel Silva Leal en Império dos Nobres.

Parque da Alagoa
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Alagoa - Horta Ilha do Faial
Vrije toegang.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
Vlakbij het gemeentezwembad Piscina Municipal en het strand
Praia da Conceição in de stad Horta, ligt het Parque da Alagoa.
Hier kunt u heerlijke verpozen, wandelen over de paden en
genieten in het picknickpark of op de speelplaats met de
kinderen.Als u van botanica houdt, kunt u hier enkele soorten
vinden die op de Azoren overheersen zoals, de metrosidero, de
apebomen en de Canarische dadelpalmen.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

2/14

Ilha das Flores
Parque Florestal Luís Paulo Camacho
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Fazenda de Santa Cruz Santa Cruz - Ilha das
Flores
Van Maandag aan Vrijdag - Mei/Juni/Oktober - 9:00-17:00 uur;
Juli/Augustus: 9:00-20:00 uur; September: 9:00-19:00 uur.
Zaterdag, Zondag, Feestdagen: Mei/Juni - 11:00-18:00 uur; Juli
/Augustus/September - 9:00-20:00 uur; Oktober: 10:00-17:00
uur.; Extend site functionality.; Extend site functionality.; Extend
site functionality.;
Vlakbij de plaats Santa Cruz op het eiland Flores, ligt het Parque
Luis Paulo Camacho. Het wordt gekenmerkt door een
aanzienlijke verscheidenheid aan botanica, waarbij coniferen en
een aantal inheemse soorten bijzonder zijn.De bezoeker kan
genieten van een picknickruimte en een expositie van exotische
vogels als fazanten, bandvinken, papegaaien uit Nieuw-Zeeland,
valkparkieten en andere inheemse soorten en daarnaast nog een
aantal damherten.Tijdens uw wandeling mag u het uitkijkpunt
niet missen met een waanzinnig mooi uitzicht over de stuwdam
Barragem da Ribeira da Fazenda.

Ilha de Santa Maria
Parque Florestal das Fontinhas
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Santa Bárbara Vila do Porto - Ilha de Santa Maria
Van maandag tot zaterdag: 09.00 - 18.00 uur; Hoogte: 400m.
Gebied: 3 ha.; Extend site functionality.;
Op de westelijke helling van Pico Alto, het hoogste punt van het
eiland Santa Maria, ligt het Parque Florestal das Fontinhas. Het is
een uitgestrekt gebied met kwekerijen en in het midden een
open plek, gedomineerd door Japanse ceders.Een frisse
atmosfeer en een weelderige vegetatie maken dit gebied
uitstekend geschikt voor recreatie. Geniet van het picknickpark
en de kinderspeelplaats die hier liggen.Tussen de vele
botanische soorten zijn de volgende overheersend: Japanse
ceders, coniferen, eiken, platanen, Afrikaanse lelie, varenbomen,
camelia´s en azalea´s.

Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República

Parque Florestal da Silveira

Tuinen, Parken en Bossen

Tuinen, Parken en Bossen

Adres: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge

Adres: Ribeira Seca - Calheta Ilha de São Jorge

Vrije toegang.; Gebied: 2.300 m2.; Extend site functionality.;
Extend site functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;

Vrije toegang.; Hoogte: 310-400 m. Gebied: 9 ha.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;

Gelegen aan het hoofdplein van het stadje Velas, heeft de tuin
een fraai architectonisch kader, door de panden van het
gemeentehuis en de Sociedade Filarmónica Velense.In deze
aangename vrijetijdsruimte, is het muziekpodium een
bevoorrechte plaats voor optredens en concerten.

Parque Florestal das Sete Fontes
Tuinen, Parken en Bossen

Het Parque Florestal da Silveira loopt langs een riviertje waar de
bezoeker ook watermolens, bruggen en een rijke exotische
vegetatie kan vinden.Het botanische erfgoed van het park
bestaat vooral uit de grote diversiteit van met name de
boomsoorten. Hier vindt u onder andere dennenbomen,
apebomen, tulpenbomen, varenbomen platanen en de
kardinaalshoed.Het park heeft tevens een recreatiegebied voor
kinderen, een picknickpark en een kleine dierentuin met
struisvogels, damherten, zwijnen, duiven, konijnen, parkieten,
cavia's en nog vele andere dieren.

Adres: Rosais Velas - Ilha de São Jorge
Vrije toegang.; Hoogte: 350-500m. Gebied: 12 ha.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
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Dit bospark Parque Florestal das Sete Fontes is één van de
belangrijkste van het eiland São Jorge en één van de grootste
met een oppervlak van 12 hectare. Het is dichtbegroeid met
bomen en heeft lange lanen en talrijke weggetjes die leiden naar
vrijetijdsgebieden zoals een kinderspeelplaats en een
picknickruimte. Onderweg komt u meren, riviertjes en
verschillende bronnen tegen.Bekijk de grote diversiteit aan
planten, die hier groeien zoals Japanse ceder, varens, fuchsia´s,
azalea´s en diverse klimplanten.In het midden van het park ligt
de kapel Capela de São João Baptista, een monument voor de
emigranten, een expositieruimte met dieren zoals damherten,
zwijnen, konijnen, parkieten enz..Ook zijn hier vele uitkijkpunten
die u niet mag missen met uitzicht over de eilanden Pico, Faial,
Graciosa en Terceira

Ilha de São Miguel
Jardim Antero de Quental

Parque Terra Nostra

Tuinen, Parken en Bossen

Tuinen, Parken en Bossen

Adres: Rua Aristides da Mota, Largo do Colégio Ponta
Delgada - Ilha de São Miguel

Adres: Largo Marquês da PraiaFurnas - Povoação - Ilha
de São Miguel

Vrije toegang.; Gebied: 4.000 m2.; Extend site functionality.;

April / Juli - 10.00 - 19.00 uur; Augustus - 10.00 - 19.30 uur;
September / Oktober - 10.00 - 19.00 uur; November / Maart 8.00 - 17.00 uur.; Gemiddelde hoogte - 200 m. Oppervlakte - 125
ha. Rondleidingen dienen vooraf geboekt te worden bij het Terra
Nostra Garden Hotel; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;

In deze tuin, die een hommage is aan Antero de Quental
(1841-1892), één van de belangrijkste figuren uit de Portugese
literatuur die op São Miguel is geboren. Hier vinden wij een
monument dat gewijd is aan de persoon en aan het werk van de
dichter.Ter decoratie van de tuin zijn art-deco elementen
aangebracht, zoals in het hekwerk en in de tekeningen van de
plavuizen die een speciale sfeer aan deze vrijetijdsruimte geven.

De geschiedenis van het park Terra Nostra is nauw verbonden
met de ontwikkeling van het dorp Furnas, een thermaal centrum
en badplaats.Deze botanische tuin in romantische stijl werd in de
18e-19e eeuw aangelegd en is één van de meest populaire
locaties op het eiland São Miguel. Het park wordt zowel door de
lokale bevolking bezocht als door buitenlanders, die
aangetrokken worden door het geothermaal zwembad, de
prachtige ligging en de verscheidenheid en rijkdom aan
exotische planten.Het park is onderverdeeld in twee zones: een
hooggelegen deel, dat lommerrijk en dichtbegroeid is, en een
laaggelegen deel, dat tussen de waterlopen Ribeira Amarela en
Ribeira Serpentina ligt en waar u wandelpaden, grasvelden en
fonteinen aantreft.Bijzonder zijn de thematische tuinen:
palmvarens, endemische planten, bloemen, camelia's en varens.
Ook mooi is de palmenlaan ?Avenida das Palmeiras? en de
?Avenida das Ginkgos?. De belangrijkste boomsoorten van het
park zijn de eiken, witte en zwarte populieren, Japanse ceders,
Araucarias, tulpenbomen, camelia's, boomvarens, hortensia's,
azalea's en rododendrons.

Ilha do Pico
Jardim Florêncio Terra

Jardim dos Serviços Florestais de São Roque

Tuinen, Parken en Bossen

Tuinen, Parken en Bossen

Adres: Largo da Misericórdia Horta - Ilha do Faial

Adres: Cais do PicoSão Roque - Ilha do Pico

Vrije toegang.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;

Vrije toegang.; Gebied: 1ha; Extend site functionality.; Extend
site functionality.;

De Jardim Florêncio Terra, gebouwd in de 19e eeuw is één van
de oudste van de stad Horta.Het is een aangename
vrijetijdsruimte, versierd met een muziekpodium, een klein meer
en een beeldencollectie. De bomen die hier groeien zijn zeker
het bekijken waard. Er zijn ook enkele grote bomen zoals vijf
drakenbloedbomen, waarvan de kronen zich vermengen met die
van een apeboom.

Gelegen bij het Regionaal Bosbeheer (Delegação Regional dos
Serviços Florestais), in São Roque, is deze tuin een aangename
ruimte om tot rust te komen. De compositie is vrij formeel met
bloembakken en paden begrensd door buxushagen en mirte en
bomen, gesnoeid in geometrische vormen.Een bezoek zeker
waard! Het uitzicht over de zee en het eiland São Jorge is
fenomenaal.In deze tuin vindt u inheemse flora zoals heide,
vuilbomen, drakenbloedbomen en exotische soorten als de
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Mata dos Dragoeiros
Tuinen, Parken en Bossen

apebomen, acacia´s en de witte paardenkastanje.

Adres: Rua do Carmo Madalena - Ilha do Pico

Parque Florestal do Mistério da Prainha

Van dinsdag t/m vrijdag: 09.15 - 12.30 uur / 14.00 - 17.30 uur.
Zaterdag en zondag: 09.15 - 12.30 uur. Gesloten op maandag
en feestdagen; Gebied: 1 ha; Extend site functionality.; Extend
site functionality.; Extend site functionality.;
Het is de moeite meer dan waard om een bezoek te brengen aan
de Mata dos Dragoeiros (het drakenbloedboombos) op het eiland
Pico, waar u de grootste concentratie op de Azoren kunt zien van
deze inheemse soort van de Macaronesië.Dit bos is onderdeel
van een rustiek landgoed met wijngaarden, dat uit de 18e eeuw
stamt en waar ook het wijnmuseum gehuisvest is. Leer de
geschiedenis kennen van de wijngaarden van Pico en waardeer
de kwaliteit van deze "Azoreaanse" nectar.

Parque Florestal do Mistério de São João
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Lajes - Ilha do Pico
Vrije toegang.; Hoogte: 0-275 m. Gebied: 212 ha.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
Op het eiland Pico, neemt dit park een groot deel van de
zuidelijke helling in beslag. Met een grootte van 212 hectare en
gelegen tussen de deelgemeenten S. Caetano en S. João, ook wel
bekend onder de naam Mistério.Hier kan de bezoeker een
vrijetijdsruimte vinden met een picknickpark en een speeltuin
voor de kinderen. Houdt u van planten dan moet u weten dat
hier voornamelijk wilde dennen groeien en Japanse ceders.

Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Prainha São Roque - Ilha do Pico
Juli t/m september: van maandag t/m vrijdag: 08.00 - 20.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen - 10.00 -20.00 uur. Oktober t/m
mei: maandag t/m vrijdag - 8.00 - 20.00 uur; Hoogte: 150-200m.
Gebied: 11,9 ha.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
In een gebied op het eiland Pico gelegen, dat bekend staat als
Mistério da Prainha, door de historische vulkanische activiteiten
die in 1562 en 1564 plaatsvonden, ligt het Parque Florestal. U
kunt hier nog altijd overblijfselen zien van lavastromen, stenen
van compacte lava en rotsformaties van vulkanische
oorsprong.Dit is tegenwoordig een plaats voor ontspanning met
verschillende recreatiemogelijkheden. Er is een speelplaats, een
sportpark en een picknickzone. Een net van wandelpaden neemt
u mee naar het grote grasveld, de baai Baía de Canas, het
Parque das Endémicas, de belvedère en biedt u een vegetatie
bestaand uit camelia´s, hortensia´s, dennenbomen en
beukenbomen.Vlakbij de weg is ook een traditionele wijnkelder,
waar u de karakteristieke wijn uit Pico kunt proeven.

Quinta das Rosas
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Madalena - Ilha do Pico
Juni t/m september - maandag t/m vrijdag: 08.00 - 20.00 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen - 10.00 - 20.00 uur. Oktober t/m
mei - Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.00 uur; Hoogte: 135-150
m. Gebied: 1,8 ha; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
De Quinta das Rosas, een bosreservaat vlakbij het stadje
Madalena, is een aangename locatie voor ontspanning met een
picknickzone, kleine meren en andere
recreatiemogelijkheden.Wat bijzonder is aan dit park, is een
?Maroiço?, een typerende structuur van het eiland Pico die
bestaat uit een losse steen die ontstaat wanneer de aarde zich
van overtollige stenen ?bevrijdt?.Bij de Quinta bevindt zich een
grote variëteit aan botanica, zoals bijvoorbeeld boomvarens,
afkomstig uit Australië, acuba´s, camelia´s, hibiscus,
doornappels en clivia´s. Ook zijn er fruitbomen te zien als de
avocadoboom, amandelboom en pruimenboom of grote bomen
als platanen, palmbomen, witte paardenkastanje, apeboom en
de drakenbloedboom.

Ponta Delgada
Campo de São Francisco

Jardim Sena Freitas

Tuinen, Parken en Bossen

Tuinen, Parken en Bossen

Adres: Campo de São Francisco Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel

Adres: Rua Marquês da Praia Ponta Delgada - Ilha de São
Miguel

Hoogte: 9m. Gebied: 1,2 ha. ;

Vrije toegang.; Gebied: 3.000m2;

Gelegen tegenover het oude franciscanerklooster, is de Campo
de São Francisco één van de oudste openbare wandelgebieden
van de stad en deze werd in de 19e eeuw gecreëerd.Het is één
van de plaatsen in Ponta Delgada waar´s avonds veel te zien is,
vooral in de zomermaanden als er verschillende muziekshows
zijn. Het muziekpodium, dat bedoeld is voor optredens van
philarmonische orkesten, is daar een uitstekende plaats
voor.Tijdens de vieringen van de Festas do Senhor Santo Cristo,
speelt de Campo de São Francisco een grote rol in het culturele
programma van de stad, als de binnenplaats zich vult met licht,

Gelegen in de benedenstad van Ponta Delgada, wordt de Jardim
Sena Freitas veel opgezocht voor ontspanning of voor een korte
wandeling tussen de gekleurde bloembedden.Rond de tuin staan
panden als Palácio do Marquês da Praia, Solar dos Medeiros e
Albuquerque en Palácio da Conceição, zetel van de Regionale
Regering van de Azoren. Onder de verschillende botanische
soorten van deze tuin bevinden zich onder andere de witte
paardenkastanje, de Canarische dadelpalm, een kronkelwilg, een
tulpenboom, een bolacacia, metrosideros, oleanders en een
judasboom.
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kleur en muziek.

Jardim do Campo Mártires da Pátria
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Largo Mártires da Pátria Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel
Vrije toegang.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
De tuinen van Jardim do Campo Mártires da Pátria liggen in het
centrum van Ponta Delgada, vlakbij belangrijke panden in de
stad, zoals het cultuurcentrum Centro Municipal de Cultura, de
kerk Igreja da Conceição, die u gezien moet hebben, en het
regeringspaleis Palácio do Governo.Deze ruimte biedt vele
aangename wandelingen en een aantal trappen die worden
omgeven door struiken als de "Babus", met prachtige
heideplanten. In het centrum is een cafetaria met een terrasje
waar u even tot rust kunt komen.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Jardim do Paço Episcopal
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Rua Bartolomeu da Costa 6000-642 Castelo
Branco Tel: +351 272 344 277
Oktober - april: 09.00- 17.00 uur;april - oktober: 09.00 - 19.00
uur.;
De tuin Jardim do Paço Episcopal werd in het begin van de 18e
eeuw gebouwd in opdracht van bisschop D. João de Mendonça.
Het is een van de meest originele voorbeelden van de Portugese
barok en het visitekaartje van de stad Castelo Branco.De in
Italiaanse stijl aangelegde tuin bestaat uit verschillende niveaus
die door trappen met elkaar zijn verbonden. De tuin heeft ook
lanen en routes met een bepaald thema, die zijn afgelijnd met
gesnoeide buxushagen. De voornaamste attractie is ongetwijfeld
de trap met de reeks granieten standbeelden die de Portugese
koningen in chronologische volgorde voorstellen. Illustratief voor
de afkeer die men had voor de koningen tijdens de Spaanse
overheersing tussen 1580 en 1640 is dat deze koningen
aanzienlijk kleiner zijn afgebeeld dan de andere koningen.Langs
de lanen zijn er ook talrijke vijvers met waterpartijen en
fonteinen.Opmerkelijk zijn ook de andere allegorische
standbeelden rond diverse thema's, zoals de tekens van de

Coimbra
Jardins da Quinta das Lágrimas
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Quinta das Lágrimas - Coimbra
16 maart-15 november - dinsdag/zondag: 10h00-19h00;16
november-15 maart - donderdag/zondag: 10h00-17h00; Gesloten
in Januar;
Quinta das Lágrimas ligt in Coimbra, aan de linkeroever van de
rivier Rio Mondego, en beslaat zeker 18,3 hectare. In het midden
van het landgoed ligt het 19e eeuwse paleis, dat tegenwoordig
dienst doet als luxe hotel. Om het hotel zijn tuinen aangelegd
waar voornamelijk exotische plantensoorten groeien en bloeien;
sommige al meer dan tweehonderd jaar! De zuidzijde van het
landgoed bestaat uit bos en is ideaal voor lange wandelingen.
Recentelijk is er ook een middeleeuwse tuin aangelegd, de
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eerste in Portugal, ter nagedachtenis aan de geliefden Pedro en
Inês. Voor deze tuin, waar men vooral naar somberheid en
simpliciteit heeft gestreefd, werden 50 plantensoorten
uitgekozen waarvan men het bestaan ervan vóór het tijdperk
van de Ontdekkingen heeft kunnen traceren en bewijzen aan de
hand van gravures en documenten uit die tijd. In enkele van de
mooiste passages uit de Portugese literatuur wordt verwezen
naar Quinta das Lágrimas als het toneel van de verboden
romance tussen koning D. Pedro I en D. Inês de Castro. Maar het
is bijna zeker dat het liefdesverhaal zich niet hier heeft
afgespeeld. Echter, in de tuinen ligt een kanaal met de naam
?Cano dos Amores" - zoiets als de ?waterbuis der geliefden? waarlangs, volgens de legende, het water de liefdesbrieven van
de Quinta naar het Koninklijk Paleis voerde. Volgens de
overlevering zou datzelfde water later rood kleuren door het
bloed van D. Inês, die hier zou zijn vermoord. Volgens het volk
zijn er van dit drama op de rotsen nog sporen bloed te zien. Daar
bestaat echter een wetenschappelijke verklaring voor - het zijn
de rode algen ?Hildenbrandia Rivularis? die hier groeien, die die
kleur verspreiden. Tussen deze realiteit en fictie in, ademen de
tuinen van de Quinta das Lágrimas een romantische sfeer die
zeer de moeite waard is om te ontdekken.

Tomar
Mata Nacional dos Sete Montes
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Avenida Dr. Cândido Madureira - Tomar
Niet helemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers;
Het park Mata Nacional dos Sete Montes ligt in het centrum van
Tomar, vlakbij één van de twee belangrijkste lanen van de stad.
Het is ongeveer 39 hectare groot en is het belangrijkste park van
de stad. Langs dit park komt men bij het kasteel. Het park staat
ook bekend onder de naam Cerca do Convento (omheining van
het klooster) aangezien het vroeger behoorde tot het domein
van het klooster. Het gebied werd vroeger door de Christusorde
gebruikt voor het verbouwen van gewassen en ter afzondering.
Te midden van deze fraaie lommerrijke omgeving waar
cipressen, judasbomen, eiken en eeuwenoude olijfbomen
groeien, staat een miniatuurtempel met een cilindrische vorm,
dat ?Charolinha? wordt genoemd. Deze kleine tempel van
bewerkt steen, lijkt op een replica van een lichttoren van het
Christusklooster en is gebouwd volgens de tekeningen van João
de Castilho, de architect aan wie de renaissancebouwwerken van
het klooster werd toevertrouwd. De Charolinha staat in een
ronde watertank en is een koele opslagplaats (?Casa de fresco?),
die geïsoleerd van de wereld lijkt te zijn. Een geheime en
verborgen afzonderingsplek, waar men slechts via een stenen
bruggetje kan komen.

Viseu
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Parque do Fontelo - Viseu
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Avenida José Relvas

3500-001 Viseu

Een wandeling door dit ruim opgezette vrijetijdspark, waar het
natuurlijk en historisch erfgoed samenkomen, is een
ontspannende mogelijkheid tijdens uw bezoek aan Viseu.Hier zijn
zwembaden, een camping, een tennisbaan, een voetbalveld, een
paviljoen voor gymnastiek en een goed onderhouden weelderige
groene zone met eeuwenoude boomsoorten. Het onderhoud en
behoud van deze omgeving is in 1993 bekroond met de "Prémio
Quercus 1993 - Iniciativa Autárquica" van de milieuorganisatie
Quercus.De historie van dit prachtig gebied begint in 1149 toen
de bisschop van Viseu, D. Odório, het landgoed Herdade de
Fontelo kocht. In 1399 begint bisschop João Homem aan de bouw
van het paleis die door de volgende bisschoppen werd
voortgezet.Maar pas in de 16e eeuw kende het paleis zijn
grootste pracht toen op initiatief van bisschop D. Miguel da Silva,
een waardige vertegenwoordiger van de Kerk, die het pausdom
ambieerde en een groot vermogen had, het landgoed één van de
meest exotische en luxueuze recreatielandgoederen van
Portugal werd. Het was in de 16e eeuw erg in trek bij de adel en
de rijke clerus, door zijn landschappelijk uitstraling in Italiaanse
renaissancestijl.In diezelfde eeuw liet de bisschop D. Gonçalo
Pinheiro een kapel bouwen, Capela de S. Jerónimo (1563), die er
nog steeds staat en een griekse inscriptie heeft (Aan heremiet
Jeronimus, opgedragen door bisschop Pinheiro) en twee
portieken, daterend uit 1565, waar op één daarvan de wapens
van D. Gonçalo te zien zijn.Hoewel tegenwoordig het park een
kleiner formaat heeft en wellicht niet de pracht die het ten tijde
van D. Miguel da Silva had, is het Parque do Fontelo een
prachtige locatie voor ontspanning en sport en het is
toegankelijk voor iedereen die ervan wenst te genieten.

Madeira
Parque Natural da Madeira
Tuinen, Parken en Bossen
Website: http://www.pnm.pt/
Voor meer informatie over beschermde gebieden, habitat en
planten- en diersoorten op Madeira kunt u terecht op de website
van het natuurpark Parque Natural da Madeira.;
Deze archipel maakt deel uit van het biogeografisch gebied
Macaronesië en beschikt over natuurerfgoed van grote
wetenschappelijke waarde, het inheems laurierwoud van
Madeira “Laurissilva”, dat in 1999 door UNESCO werd erkend als
Natuurlijk Werelderfgoed - een unieke onderscheiding voor
Portugal - en biocultureel erfgoed voor de hele
mensheid.Madeira heeft met circa 22.000 hectare de grootste
oppervlakte van dit woud. Daarnaast bezit het eiland ook de
grootste variëteit aan fauna en flora met zeldzame exemplaren,
zoals de orchidee Dactylorhiza foliosa die nergens anders ter
wereld voorkomt. Hier vindt u ook grote boomsoorten die
behoren tot de laurierfamilie, zoals de stinklaurier (Ocotea
foetens), de laurier of de “vinhático” (Persea indica), naast
struiken, varens, mossen, korstmossen en andere kleine planten
die kenmerkend zijn voor de Laurissilva.Wat betreft diersoorten,
is binnen de avifauna de endemische Trocazduif (Columba
trocaz) bijzonder. Deze vogel is tevens het symbool van het
laurierwoud en van het natuurpark van Madeira.2/3 van het 741
km2 grote oppervlak van Madeira is aangemerkt als
natuurreservaat. Hier bevindt zich een aantal beschermde landen zeegebieden die deel uitmaken van het natuurerfgoed van
Madeira en die van de archipel een ecologische bestemming
maken.Om dit waardevol erfgoed te beschermen, werd in 1982
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het Parque Natural da Madeira opgericht. Dit natuurpark, dat is
aangemerkt als biogenetisch reservaat, wordt gekenmerkt door
de zeer waardevolle natuur, uniek in de wereld, en waarvan
enkele soorten met uitsterven zijn bedreigd. U kunt het
natuurpark het best te voet bezoeken, door de aangegeven
wandelroutes te volgen.Het natuurreservaat Reserva Natural
Ilhas Desertas bestaat uit drie eilanden: Ilhéu Chão, Deserta
Grande en Bugio. Het is de laatste woonplaats in de Atlantische
Oceaan voor de monniksrob (Monachus monachus), die beter
bekend is als de “Lobo Marinho” (zeewolf). Dit is ook de
belangrijkst reden voor de oprichting van dit reservaat. Om het
reservaat te beschermen werd een aantal maatregelen
genomen, zoals een volledig verbod op diepzeevissen. Daarnaast
mogen er aan het zuidelijk deel van het eiland geen boten varen.
Om met een boot aan te meren of om het eiland Deserta Grande
te bezoeken heeft u een speciale toestemming nodig van de
diensten van het natuurpark Parque Natural da Madeira. De
eilanden zijn alleen toegankelijk over zee, met privé- of
toeristische vaartuigen.Het Reserva Natural das Ilhas Selvagens
dat zich in het uiterste zuiden bevindt, wordt beschouwd als een
"ornithologisch heiligdom", wegens de omstandigheden die
zeevogels hier vinden om te broeden. Er zijn drie eilanden:
Selvagem Grande, Selvagem Pequena en Ilhéu de Fora. Op
Selvagem Pequena en Ilhéu de Fora werden nooit herbivoren
ingevoerd, zodat van de negentig soorten die hier voorkomen er
tien endemisch zijn. Dit reservaat is alleen toegankelijk over zee,
met privé- of toeristische boten. Er is ook toestemming vereist
van de diensten van het natuurpark Parque Natural da
Madeira.Het gedeeltelijk natuurreservaat Reserva Natural Parcial
do Garajau aan de zuidkust van het eiland Madeira wordt
beschouwd als een zeereservaat. Tussen de fauna die u hier kunt
observeren zijn er enkele grote vissoorten zoals de grote
zeebaars (Epinephalus guaza) of de reuzenmanta en de
“Jamanta” (Manta birostris, Mobula mobular), die door hun
omvang en gracieuze bewegingen van deze plaats een
internationale attractie hebben gemaakt. Er is ook een grote
verscheidenheid aan andere vissoorten die langs de kust leven.
Omdat ze gewend zijn aan de aanwezigheid van duikers, zijn de
vissen zo tam dat u naast de dieren kunt zwemmen en prachtige
onderwaterfoto’s kunt nemen. Binnen het reservaat is het
verboden te vissen en kan men alleen onder bepaalde
voorwaarden met een boot rondvaren. Het reservaat is te
bereiken over land via de kade Cais do Lazareto of het strand
Praia do Garajau.Het natuurreservaat Reserva Natural da Rocha
do Navio ligt in het noorden van het eiland Madeira, in de
gemeente Santana, en behoort tot het Europees netwerk Natura
2000. Het is uitsluitend een zeereservaat waarvan ook de
eilandjes Ilhéu da Rocha das Vinhas en Ilhéu da Viúva deel
uitmaken. Hier kunt u een aantal planten bekijken die inheems
zijn voor de natuurlijke macaronesische kliffen. Dit reservaat is
te bereiken via de uitkijkpost Miradouro da Rocha do Navio of
met de kabelbaan. Diepzeevissen en het gebruik van visnetten
zijn hier verboden. In het kader van milieueducatie is er een
programma met een bezoek aan het reservaat. U kunt
reserveren via het informatiecentrum van de SPNM.In het
uiterste oosten van het eiland Madeira ligt het natuurreservaat
Reserva Natural da Ponta de S. Lourenço dat een karakteristieke
flora en fauna heeft en over een observatiepost en een
milieueducatiecentrum beschikt.Het netwerk Rede de Áreas
Marinhas Protegidas da Ilha do Porto Santo bestaat uit het
grondgebied van de zes eilandjes die rond het eiland liggen en
uit het zeegebied rond de eilandjes Ilhéu da Cal en Ilhéu de
Cima. Ook het gebied waar het gezonken scheepswrak “O
Madeirense" ligt, een ideale plek om te duiken, behoort hiertoe.
Het hele landgedeelte wordt beschouwd als speciale
beschermingszone en maakt deel uit van het Europees netwerk
Natura 2000. U kunt het bereiken over zee, met een privé-boot
of met een van de toeristenboten. Om dit gebied te bezoeken
heeft u speciale toestemming nodig van de diensten van het
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natuurpark van Madeira (SPNM).De Núcleo de Dragoeiros das
Neves in São Gonçalo bestaat uit een aantal eeuwenoude
drakenbloedbomen en een tuin met inheemse planten van de
kust van Madeira.Sinds 2011 is heel het oppervlak van het
natuurpark van Madeira in de gemeente Santana door Unesco
aangemerkt als Wereldreservaat van de biosfeer omwille van de
rijkdom van het ecosysteem, waarbij men tracht het behoud van
de biodiversiteit te verzoenen met een duurzaam gebruik.

Porto en het Noorden
Porto
Parque da Fundação de Serralves
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Rua de Serralves, 977 4150-417 Porto
Website: http://www.serralves.pt/pt/parque/
Winter (oktober / maart): dinsdag / zondag: 10.00 - 19.00;Zomer
(april / september): dinsdag / vrijdag: 10.00 - 19.00; zaterdag,
zondag, feestdagen : 10.00 - 20.00; Geslotem: maandag, 25
December en 1 Januari.;
Gelegen in het hartje van Porto, strekt het Parque de Serralves
zich uit vanaf het Casa de Serralves, langs 18 hectare tuin, bos,
rozentuin en een romantisch meer dat een heerlijk
toevluchtsoord is voor wie aan de drukte van de stad wil
ontsnappen.Dit park start bij het Casa de Serralves, zetel van de
stichting met dezelfde naam, en de "formele tuin", één van de
belangrijkste voorbeelden van landschappelijke architectuur van
de 20ste eeuw, strekt zich uit over een as van 500 m, in de
richting van de Douro-rivier en heeft aan het eind een lange trap
die leidt naar een romantische vijver. Het werd tussen 1932 en
1940 ontworpen door Jacques Gréber (1882-1962), Frans
architect en planoloog die voornamelijk werkzaam is geweest in
de Verenigde Staten en Canada voor de aanleg van tuinen in
Franse stijl voor miljonairs. Er zijn in dit park verschillende
interessante kernen, waaronder de rozentuin (die nu
gerestaureerd wordt), de Jardim do Relógio de Sol, Jardim das
Camélias (waar u aromatische kruiden en andere planten kunt
kopen).Een andere mooie reden om dit park te bezoeken is het
museum van hedendaagse kunst, Museu de Arte Contemporânea
de Serralves, door architect Álvaro Siza Vieira ontworpen, een
landschappelijk gebouw dat op harmonieuze wijze opgaat in het
omringende landschap.

Regio Lisboa
Lisboa
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Jardim Afonso de Albuquerque
Tuinen, Parken en Bossen

Jardim Botânico - Museu Nacional de História
Natural

Adres: Praça Afonso de Albuquerque Belém - Lisboa

Tuinen, Parken en Bossen

Extend site functionality.; Extend site functionality.;

Adres: Rua da Escola Politécnica, 58 1250-102 Lisboa
Tel: +351 213 921 800 - Fax: +351 213 970 882

Deze ongeveer 2 ha grote tuin, Jardim Afonso Albuquerque, heeft
in het centrum een monument ter ere van Afonso de
Albuquerque, Governeur van Portugees Indië tussen 1507 en
1515, van beeldhouwer Costa Mota en een neo-manuelijnse
basis van Silva Pinto.Ter gelegenheid van de Expositie van de
Portugese Wereld (Exposição do Mundo Português) in 1940, werd
het geheel onder handen genomen en kreeg het het uiterlijk dat
het nu heeft met vier fonteinen, die worden toegeschreven aan
de beeldhouwer Barata Feyo.

Jardim Botânico da Ajuda
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Calçada da Ajuda 1300-010 Lisboa Tel: +351 213
622 503 - Fax: +351 213 622 503
Website: http://www.jardimbotanicodajuda.com
Juli/september: 09.00 - 20.00 uur; september/juli: 09.00 - 18.00
uur. Gesloten: woensdag, 25 december en 1 januari.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
De oudste tuin van Portugal bevindt zich in Ajuda. De tuin werd
in 1768 als Koninklijke Botanische Tuin van Ajuda aangelegd op
last van de Marquês de Pombal.Het was de eerste botanische
tuin, bedoeld als museum, waarin botanische plantensoorten uit
alle uithoeken van de wereld gekweekt en tentoongesteld
werden. Vandaag de dag valt de tuin onder de
verantwoordelijkheid van de Landbouwhogeschool (Instituto
Superior de Agronomia) die tussen 1994 en 1997 de tuin
helemaal heeft opgeknapt met bijzondere aandacht voor het
behoud van de botanische oorsprong. De uitgebreide
verzameling planten die tentoon wordt gesteld roept de
bijzondere, wetenschappelijke geschiedenis van de Portugezen
die de wereldzeeën bevoeren in herinnering.Bij de
herstelwerkzaamheden werd ook de fontein van de 40 pijpen
(Fonte das 40 Bicas) gerestaureerd. Deze fontein staat midden
op het binnenplein van de tuin en biedt een prachtig schouwspel
van steen en water. De botanische verzameling werd opnieuw
opgebouwd met zaden afkomstig uit verschillende andere
botanische tuinen verspreid over de wereld en van Portugese
instituten. De nieuwe planten werden verdeeld over
fytogeografische zones - Brazilië en Zuid-Amerika, Australië en
Nieuw-Zeeland, de Macronesische regio, Centraal- en Atlantisch
Europa, China en Japan, Noord- en Midden-Amerika, het
Middellandse Zeegebied en Afrika - gebaseerd op de
geschiedenis van het verschijnen van de soort in Portugal en de
rol van de Portugese ontdekkingsreizen daarbij.Zeer de moeite
waard is ook een bezoek aan de geurentuin Jardim dos Aromas,
speciaal bedoeld voor blinden, met bordjes in braille en speciale,
verhoogde plantenbakken die het mogelijk maken te planten
goed te ruiken en te bevoelen.Verder vindt u in de tuin een
aantal kleine vijvers, een kas voor de productie van bloemen en
een amfitheater van gras waar optredens in de open lucht
worden gehouden.

Jardim da Praça do Império

maart/oktober, van maandag t/m vrijdag: 9.00-20.00 uur;
zaterdag, zondag, feestdagen: 10.00-20.00 uur;oktober/maart,
van maandag t/m zondag: feestdagen: 9.00 - 18.00 uur.
Gesloten: 25 december, 1 januari; Extend site functionality.;
Aangelegd in de 19e eeuw op een voormalig terrein van het
Koninklijk College van de Adel (Colégio Real dos Nobres), om de
studies ?Botanica? en ?Beginselen van de Landbouw? te
ondersteunen. Het maakt tegenwoordig deel uit van het
Nationaal Museum van de Natuurgeschiedenis van Lissabon en
bestaat uit een waardevolle uitstalling van planten en een
belangrijk reservaat van exotische soorten met
naamsaanduiding. Bijzonder is één van de grootste
verzamelingen van cycaspalmen, eeuwenoude planten uit de tijd
van de dinosauriërs, de verzamelingen palmen, vijgenbomen en
cactussen en vetplanten. Het is dichtbegroeid met bomen en
heeft een grootte van ongeveer 4 hectare met meren, bruggen
en standbeelden.

Jardim da Estrela ou Guerra Junqueiro
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Praça da Estrela - 1200 Lisboa
Elke dag van 07.00 - 24.00 uur; Extend site functionality.; Extend
site functionality.;
De tuin Jardim Guerra Junqueiro, bekend als de Jardim da Estrela,
ligt in de deelgemeente Lapa. Deze werd in de 19e eeuw
aangelegd (1842) op initiatief van de politicus Bernardo da Costa
Cabral, Markies van Tomar.Het is een naturalistische tuin met
een romantische inrichting geïnspireerd door de Engelse parken
en hij is omheind met hekken. Hier groeit interessante vegetatie,
zowel in kwantitatieve zin als door de diversiteit.De tuin heeft 2
meren, een muziekpodium met bewerkte ijzeren balustrade,
speeltuinen, één met ijzeren en één met houten speeltoestellen,
een kiosk en de gemeentelijke bibliotheek.

Jardim da Torre de Belém
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Av. Brasília Belém - Lisboa
Extend site functionality.; Extend site functionality.;
Op de plaats waar nu de Jardim da Torre de Belém staat, stond
vroeger, tot halverwege de 20ste eeuw, de gasfabriek "Fábrica
do Gás de Belém". De herinrichting van deze zone met
palmbomen, symbool voor de nieuwe wereld ontdekt door de
Portugezen, kwam tot stand rond de tijd van de Expositie van de
Portugese Wereld (Exposição do Mundo Português) in 1940,
waarbij het visitekaartje van Lissabon, Torre de Belém, door ruim
opgezette tuinen werd omgeven. In de buurt ligt de Doca do
Bom Sucesso voor recreatieboten.Hier treft u een monument aan
ter gedachtenis aan de heren Gago Coutinho en Sacadura
Cabral, die de eerste oversteek van de Atlantische Oceaan in een
watervliegtuig waagden, en ook een monument dat de soldaten
gedenkt, die gestorven zijn tijdens de overzeese oorlogen.

Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Praça do Império - Belém - Lisboa

Jardim do Campo Grande

Extend site functionality.; Extend site functionality.;

Tuinen, Parken en Bossen

De Jardim da Praça do Império werd gebouwd ten tijde van de
Expositie van de Portugese Wereld (Exposição do Mundo
Português) in 1940, een evenement dat de 800ste verjaardag

Adres: Campo Grande - 1700 Lisboa
Website: http://www.jardimdocampogrande.pt
Extend site functionality.; Extend site functionality.; Extend site
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van de Portugese onafhankelijkheid vierde en de 300ste
verjaardag van het herstel van de onafhankelijkheid. Uit deze
tijd stamt ook ?De Verlichte Fontein? (Fonte Luminosa).De tuin
bestaat uit een verzameling van 32 wapens in mozaïek, waarvan
de tekeningen van struiken en planten de oude provincies van
het Portugees imperium voorstellen en 4 meren, die omgeven
worden door twee imponerend beeldengroepen met mythische
paardenfiguren met staarten van zeedieren.Aan de zijkant van
deze prachtige tuin staat één van de visitekaartjes van Lissabon:
het klooster Mosteiro dos Jerónimos en het cultureel centrum
Centro Cultural de Belém, een centrum voor exposities en shows.

Jardim das Amoreiras ou Jardim Marcelino Mesquita
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Praça das Amoreiras - 1200 Lisboa
Vrije toegang. ; Extend site functionality.;
Officieel heet deze tuin Jardim Marcelino Mesquita, naar de
dramaturg, dichter en schrijver met dezelfde naam, en hij ligt in
de deelgemeente S. Mamede. De tuin werd ontworpen en
geopend door de Markies van Pombal (Marquês de Pombal) in
1759 en heeft 331 moerbeibomen. De tuin werd aangelegd met
het doel om de zijde-industrie in Portugal te bevorderen waarvan
een fabriek rond het plein met de tuin stond. In deze kleine tuin
zijn 10 verschillende boomsoorten te zien, onder andere
prachtige exemplaren van de moerbeiboom, een mooie
verzameling ginkgo's en een gewone esdoorn.Aan de buitenzijde
is de tuin omgeven door huizen uit de 18e eeuw, die bedoeld
waren als onderkomen voor de zijdeproducenten, door het
Museu Arpad Szénes - Vieira da Silva (in het gerestaureerde
gebouw van de zijdefabriek), dat een hommage is aan de
hedendaagse Portugese schilderes Maria Helena Vieira da Silva
en haar echtgenoot, een Hongaarse schilder, Arpad Szénes, door
decoratieve panelen van de Rua das Amoreiras en door de kapel
Nossa Senhora de Monserrate in de bogengangen van het
aquaduct.Onderdeel van deze tuin zijn ook een
kinderspeelplaats, een klein meer, een terrasje en een kiosk.

Jardim do Príncipe Real ou Jardim França Borges
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Praça do Príncipe Real - Lisboa
Extend site functionality.; Extend site functionality.; Extend site
functionality.;
De tuin Jardim França Borges, zo genoemd als hommage aan de
republikeinse journalist met dezelfde naam, ligt in de
deelgemeente Mercês en staat ook wel bekend als de ?Jardim do
Princípe Real?.De tuin is ontworpen naar een romantisch Engels
model en heeft als visitekaartje een monumentale en
eeuwenoude "cedro-do-Buçaco" (inheemse ceder) van meer dan
20 meter hoog. De paleisjes in de tuin getuigen van het
romantische Lissabon uit de 19e eeuw. Uit deze tijd stamt ook de
Reservatório da Patriarcal, ondergronds gebouwd en
tegenwoordig in handen van het watermuseum Museu da Água
van EPAL.Hier vinden we ook verschillende beeldengroepen;
bijzonder is het beeld van Mestre Lagoa Henriques, ter
nagedachtenis van het 1ste Centenarium van de dood van
Antero de Quental. Er zijn kiosken, een eettentje, een meer, een
speeltuin met verschillende ludieke spellen en een
ontspanningszone met tafelspellen.

Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Av. de Berna, 45-A 1067-001 Lisboa

functionality.;
De Jardim do Campo Grande is gelegen in de deelgemeente
Campo Grande en beslaat een groot gebied. Het was een
Openbare Promenade (Passeio Público) in de 16e eeuw toen de
tuin bekend stond onder de naam Campo de Alvalade.In het
begin toen de Campo de Alvalade werd aangelegd, was deze
geïnspireerd door de klassieke Romantische Promenade uit de
19e eeuw. Hier zijn in 1816 de eerste paardenrennen gehouden
en daarvan zijn in de omgeving nog sporen te zien in de vorm
van een hippodroom voor het concours hippique.In 1945
ontwikkelde architect Keil do Amaral een project voor de
herinrichting en de vergroting van de tuin en hij introduceerde
nieuw materieel waardoor het park ook ludieke en recreatieve
aspecten kreeg.

Jardim-Museu Agrícola Tropical
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Largo dos Jerónimos 1400-171 Lisboa
21 363 70 23 - Fax: +351 21 362 02 10

Tel: + 351

10.00 - 17.00 uur; Gesloten op feestdagen; Extend site
functionality.;
De tuin Jardim Museu Agrícola Tropical werd in 1912 aangelegd
op de vroegere uiteinden van de terreinen om het Paleis van
Belém op initiatief van Henry Navel met als doel het promoten
van de studie van de flora uit de oude Portugese kolonies.
Tegenwoordig valt de tuin onder het Instituut voor
Wetenschappelijk Onderzoek (Instituto de Investigação
Científica).In deze goed onderhouden tuin, met meren, beelden
en kleine ontspanningszones, kunnen vele tropische en
subtropische soorten bekeken worden, zelfs een paar die met
uitsterven bedreigd worden. Bijzonder is de collectie van
lauriersoorten, de inheemse soorten uit de Azoren en Madeira en
ook de prachtige Washington palmenlaan.In 1940 maakt de tuin
deel uit van de Expositie van de Portugese Wereld (Exposição do
Mundo Português), georganiseerd op verzoek van dictator
Salazar die de plantensoorten uit de voormalige kolonies wilde
tonen.

Parque Eduardo VII
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Parque Eduardo VII - Lisboa
Extend site functionality.; Extend site functionality.;
De tuin Parque Eduardo VII ligt in de deelgemeente São
Sebastião da Pedreira, in het verlengde van Avenida da
Liberdade, en biedt een prachtig uitkijkpunt over de stad. Het
werd eerst het ?Vrijheidspark? (Parque da Liberdade) genoemd
en werd later herdoopt met de naam van de Engelse koning
Edward VII toen hij Lissabon in 1903 bezocht. Dit park is al sinds
het ontstaan een locatie voor markten, exposities en
vermaak.Zijn structuur, met een centrale grasstrook, begrensd
door paden met Portugees straatwerk, is ontworpen door de
architect Keil do Amaral en is een belangrijke mijlpaal geweest
voor de urbane ontwikkeling van de stad.Hier vinden we het
sportpaviljoen Pavilhão dos Desportos, gebouwd in 1932 in de
stijl van D. João V, dat vandaag Pavilhão Carlos Lopes heet als
hommage aan deze grote Portugese atleet. Ook ligt in dit park
een koude kas Estufa Fria met een enorme variëteit aan planten
uit de hele wereld, alsook meren, een beeldengroep waarvan de
buste van Edward VII van Engeland bijzonder is en de sculptuur
ter herinnering aan de Anjerrevolutie van 25 april 1974 door João
Cutileiro.In dit park zijn ook een speelplaats, een picknickzone bij
het paviljoen en Clube VII, met een tennisbaan, gymnastiekzaal,
zwembad en een restaurant, te vinden.

09.00 - 20.00 uur; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.; Extend site
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functionality.;
De tuinen van Calouste Gulbenkian omringen het gebouw van
deze stichting. De Fundação Calouste Gulbenkian heeft zalen
voor optredens en expositieruimtes, een centrum voor moderne
kunst (Centro de Arte Moderna), een museum met een
bibliotheek en een bar/restaurant.De tuinen werden in de jaren
50 aangelegd ter ere van zijn stichter - Calouste Gulbenkian - en
zijn ruim opgezet in een gebied bedoeld voor ontspanning en
cultuur. Het geheel wordt gekenmerkt door hangende tuinen en
een diverse flora.Het ontwerp van het park, binnentuinen en
beplante terrassen werd toevertrouwd aan de
landschapsarchitecten Gonçalo Ribeiro Teles en António Viana
Barreto die nauw hebben samengewerkt met de architecten van
de gebouwen van de Fundação, Alberto Pessoa, Pedro Cid en
Ruy Athouguia.

Parque Recreativo dos Moinhos de Santana

Parque do Monteiro-Mor
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Largo Júlio Castilho, 2 (Museus do Traje e do
Teatro) 1600-495 Lisboa
Juni/september: 10.00 - 19.00 uur; oktober/mei: 10.00 - 18.00
uur. Gesloten op maandag, 1 januari, Goede Vrijdag en
Paaszondag, 1 mei en 25 december .; Extend site functionality.;
Extend site functionality.; Extend site functionality.;
Parque dom Monteiro-Mor ligt in de deelgemeente Lumiar naast
het kledingmuseum ?Museu Nacional do Traje? en het
theatermuseum ?Museu Nacional do Teatro?. Dit park stamt uit
de 18e eeuw en is ingericht door de botanicus Domingos
Vandelli.De tuin bestaat uit verschillende niveaus waarbij de
bovenste zone bestaat uit hoge en dicht bebladerde bomen en
de onderste zone bestaat uit jonge bomen.Hier vinden we ook
een kleine moestuin, een beekje en enkele kunstmatige
meertjes.

Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Rua Tristão Vaz - Alto do Restelo 1400-353 Lisboa
April/september: 09.00 - 20.00 uur Oktober/maart: 09.00 - 18.00
uur; Extend site functionality.; Extend site functionality.;
Het Parque Recreativo dos Moinhos de Santana beslaat een
gebied van 5 ha en heeft grote grasvelden, talrijke bomen en
struiken en een continue aanwezigheid van water - in meren en
watervallen. Er zijn een aantal sport- en speltoestellen die
bestemd zijn voor verschillende leeftijden.Ook onderdeel van het
park zijn een picknickzone, een speelplaats, een skatebaan, een
schaatsbaan, een amfitheater in de open lucht met een
capaciteit van 80 mensen en een muziekpodium.

Tapada das Necessidades
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Largo das Necessidades 1399-051 Lisboa
10.00 - 18.30 uur. Gesloten: 24, 25 en 31 december, 1 januari en
Paaszondag. ; Extend site functionality.;
De tuin Tapada das Necessidades ligt in de deelgemeente
Prazeres en dateert uit 1604. In 1742 liet D. João V de grootste
kapel bouwen, een klooster en een paleis als residentie, toen hij
het omringende land kocht.In 1843 liet D. Fernando de tuin
opnieuw ontwerpen en liet de groentetuin ombouwen tot een
tuin in Engelse stijl, uitgevoerd door Bonard. Van 1855-1861 laat
D. Pedro V (19e eeuw) de ronde kas bouwen en koning D. Carlos
(eind 19e eeuw) geeft opdracht tot het aanleggen van een
tennisbaan en een paviljoen, dat bekend staat als Casa do
Regalo, dat als schilderatelier diende voor koningin D.
Amélia.Tegenwoordig is hier het Estação Florestal Nacional
geïnstalleerd. Er zijn drie meren: Palmeira, Estrelícias" en Duque
de Lafões, omgeven door exotische vegetatie, een waterval, een
fontein en een bassin. Eén van de mooiste beeldengroepen van
de tuin is het "estatuária das Virtudes".
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Oeiras
Parques dos Poetas
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Rua S. Salvador da Baía, 2780 Oeiras
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Sintra
Parque da Pena
Tuinen, Parken en Bossen
Adres: Estrada de Monserrate

2710-405 Sintra

Winter (25 oktober/1 maart): 10.00 - 18.00 uur (laatste ticket
17.00 uur); Zomer (2 maart/24 maart) 9.30h - 20.00 uur (laatste
ticket 19.00 uur).; Extend site functionality.; Extend site
functionality.; Extend site functionality.;
Geboren uit de inspiratie van D. Fernando II, is het Parque da
Pena het resultaat van intellectuele en artistieke tendensen uit
de 19e eeuw, ten tijde van de Romantiek. Met medewerking van
architect baron van Eschwege en ingenieur baron Kessler,
ontwierp D. Fernando het hele park, dat het paleis later zou
omringen.Door de strakke, formele vormen van de klassieke
tuinen te negeren en naar het bergachtige gebied, het
vruchtbare groen, het unieke klimaat en de horizonten te kijken,
ontwierp D. Fernando II dit park teneinde een perfecte
natuurlijkheid te simuleren. Daartoe liet hij zich inspireren, net
als de architecten die met het ontwerp van het paleis Palácio da
Pena bezig waren, door operascenario's en verre landen. Hij
wilde een park creëren met verschillende en contrasterende
sferen, waarbij de aanwezigheid van het ongewone en het
exotische aanzienlijk moest zijn.Hij tekende meren die in elkaar
overgingen door watervallen en importeerde voor de bossen en
de wouden die hij in gedachten had, representatieve planten uit
alle hoeken van de wereld - Japanse ceders, varens uit NieuwZeeland, ceders uit Libanon, apebomen uit Brazilië, en westerse
levensbomen uit Noord-Amerika - naast de Portugese
exemplaren; in totaal meer dan twee duizend soorten. Hij
verspreidde door het park paviljoens gebouwd in de meest
uiteenlopende architectonische stijlen, fonteinen, verscholen
hoekjes en belvederes.Een bezoek aan het park duurt circa 1 ¼
uur (ongeveer 4 km).Als u bij Sintra aankomt, staan er borden
die u richting het park leiden. Daarnaast is er ook openbaar
vervoer naar het Parque da Pena vanaf Sintra.
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