
Japão – Jardins do Japão na primavera 
De 25 de Março a 4 de Abril de 2015 
 
Tomar chá num sublime jardim tradicional, rodeado por arranha-céus de vidro e aço; esta é a 
essência de uma viagem memorável através dos Jardins japoneses. 
    

 

Breve panorâmica da viagem 
 

A origem do jardim Japonês encontra-se nas clareiras simples, cobertas de gravilha, onde os deuses 
se manifestavam. Ao longo dos séculos, os jardins evoluíram para se tornarem num reflexo 
idealizado da paisagem natural através da utilização cuidadosa de pedras, água, árvores, plantas e 
musgos. São lugares de uma beleza sublime, onde o nosso olhar é orientado para vistas 
perfeitamente enquadradas, muitas vezes tirando partido de paisagens distantes para a criação do 
cenário pretendido. Árvores e plantas são cuidadosamente escolhidas pelas suas formas, cores ou 
texturas, combinando-se para criar uma atmosfera de calma e de contemplação. Muitos dos jardins 
mais notáveis estão em Kyoto, antiga capital do Japão, e nas suas redondezas. Vamos dedicar quatro 
dias a explorar alguns dos seus jardins públicos e privados. Escolhemos uma variedade de estilos 
diferentes: jardins secos (karesansui), jardins paisagísticos e jardins de passeio, cada um com o seu 
particular encanto e beleza. Um dos mais conhecidos é o Kinkaku-ji, com o seu Pavilhão Dourado. 
De Kyoto, viajamos no comboio bala para Tokyo onde iremos visitar outros Jardins, incluindo o 
Hamarikyu. No Japão há muito mais pontos de interesse para além dos jardins, pelo que incluímos 
algumas outras visitas e excursões que reflectem a cultura única do país. Momentos altos incluem o 
Palácio Imperial em Tokyo e um dia inteiro em Kamakura, com uma visita ao Grande Buda e ao 
Templo Hase, terminando com um jantar de despedida ao estilo japonês num restaurante local. 

 
 



Programa detalhado 
 
Dia 1 –  Quarta-feira 25 / 3 
 
Partida de Lisboa via Frankfurt para o aeroporto Internacional Kansai em Osaka.  
 
Dia 2 – Quinta-feira 26 / 3 
 
Chegada a Osaka de manhã, transfer de autocarro para o ANA Hotel, em Kyoto. Todos os quartos em 
suite com TV, secador de cabelo, mini frigorífico, cofre e possibilidade de fazer chá/café. O hotel tem 
4 restaurantes e um centro de fitness.  
Tarde livre. 
    
Dia 3 – Sexta-feira 27 / 3 
                                      
Depois do pequeno-almoço, começamos por visitar o jardim paisagístico seco do  Ginkaku-ji ou 
“Pavilhão Prateado”, classificado como Património da Humanidade pela UNESCO em 1994. O jardim 
é enigmático e surpreendente com alguns elementos clássicos, como uma plataforma de areia 
branca penteada em linhas paralelas e, ao lado, um cone de areia com 1,80 m de altura e topo raso 
que pode representar o Monte Fuji ou uma montanha de arroz símbolo de prosperidade – ou 
apenas uma reserva de areia para repor na plataforma. O pavilhão não é prateado, mas de um 
austero preto e branco, e a intenção do Shogun que o mandou construir era de revesti-lo de folha de 
prata, tal como o avô tinha revestido Kinkaku-ji (ver Dia 4) de folha de ouro. Também se pode visitar 
o jardim de passeio clássico que complementa e contrasta com o jardim seco.  
 
A seguir visitamos Heian Shrine, um exemplo raro de jardim de lago de grande dimensão, no recinto 
de um santuário Shinto. O santuário é relativamente recente, foi construído em 1895 para 
comemorar o 1100º aniversário da fundação de Kyoto como capital. Existem quatro jardins distintos 
construídos em volta dos edifícios principais do santuário e criados para passear. Com uma área de 
cerca de 33 000 m2, os jardins, representativos dos jardins da era Meiji (1868 – 1912), são 
classificados como Tesouro Cénico Nacional. Algumas das suas árvores têm mais de 100 anos. 
                    
Prosseguimos para o magnífico jardim do templo de Saiho-ji, famoso pelas 120 espécies diferentes 
de musgos que crescem em volta de um grande lago em forma de coração. Aqui poderá apreciar a 
diferença entre os Jardins Japoneses e os Jardins Chineses – os Japoneses acreditam firmemente que 
a natureza deve dominar o jardim enquanto a filosofia Chinesa é de manipulação da natureza para 
criar um estilo mais artificial. Com alguma sorte, poderemos também surpreender os monges nos 
seus cânticos rituais. 

                                               Saiho-ji 



 
A nossa última visita do dia é ao jardim privado Hakusasonsou, construído num terreno que foi um 
arrozal. O jardim foi criado por um pintor, Hashimoto Kansetsu, que fez mais de quarenta visitas à 
China. Comprou o terreno aos trinta anos e passou aqui o resto da sua vida a pintar e a desenhar os 
jardins e pavilhões de chá, coleccionando antigas lanternas de pedra, pagodes e Budas que adornam 
os caminhos. 
 
Também pode aproveitar para visitar a galeria de arte adjacente onde se encontram vários quadros 
de Hashimoto – algumas das suas obras mais notáveis estão no Boston Museum of Fine Arts e no 
Centro Pompidou em Paris. 
 
Dia 4 – Sábado 28 / 3  
 

                                                  Zuiho-in 
 
Após o pequeno-almoço, teremos hoje outro dia preenchido em Kyoto, visitando alguns dos seus 
principais jardins. O templo de Daisen-in é um jardim paisagístico seco do período Muromachi, que 
apresenta algumas formas clássicas abstractas de gravilha branca e que possui uma famosa rocha 
em forma de barco. O destino da humanidade, relação com a natureza e lugar no universo, tudo está 
representado nesta obra-prima de design de paisagem seca. 
 
Visitaremos em seguida mais dois jardins paisagísticos secos, Ryogen-in e Zuiho-in. Ryogen-in, 
fundado em 1502, tem quatro jardins em estilos diferentes enquanto que Zuiho-in, construído em 
1535, tem um jardim moderno apresentando rochas dispostas em forma de crucifixo. 

                          Kinkaku-ji 



A visita seguinte é ao templo Kinkaku-ji. O Pavilhão Dourado de três andares foi construído de 
origem em 1397, como local de repouso e reflexão para o Shogun Ashikaga Yoshimitsu e foi depois 
convertido em templo pelo seu filho. O templo foi reconstruído em 1955, após um ataque 
incendiário em 1950, e é hoje a principal atracção deste jardim de lagos e ilhas. Exerce uma força 
unificadora na vista expansiva do enorme Lago do Espelho que se estende sob o pavilhão, em parte 
devido à engenhosa colocação de penhascos e ilhas. Por trás, um trilho conduz-nos a uma frondosa 
floresta. 
 
Concluímos as visitas no templo Ryoan-ji, o famoso e enigmático jardim paisagístico seco que por 
vezes desconcerta o visitante ocidental. Criado em 1499 como um auxílio à contemplação para a 
Seita Rinzai do Budismo Zen, inclui cinco grupos de três pedras, num mar de gravilha em camadas 
orientado de Este para Oeste. Todas as pedras, com excepção de uma, parecem apontar para 
montante e todas as pedras, excepto uma, são visíveis de qualquer ponto de vista. Já houve muitas 
interpretações sobre o significado do jardim – ilhas, montanhas perfurando nuvens baixas, filhotes 
de tigre atravessando a água – e o visitante pode formular a sua própria teoria! Mas é consenso 
geral que a gravilha representa o vazio, sendo o vazio uma ideia central da filosofia Zen, e ao 
observar este despojado jardim o visitante é encorajado a preencher esse vazio com o fruto da sua 
imaginação e a deixar que a tranquilidade de Ryoan-ji espalhe a sua magia. 
 

                               Ryoan-ji 
 
Dia 5 – Domingo 29 / 3 
 
De manhã, a seguir ao pequeno-almoço, faremos uma visita ao complexo do Templo Nanzen-ji, um 
templo Zen por excelência que irradia uma atmosfera de serenidade. Nanzen-ji tem estado no 
centro da história Japonesa Zen desde 1386. A maior parte das estruturas de Nanzen-ji datam do 
século XVII, com excepção do célebre aqueduto ao estilo ocidental de 1890, uma construção 
maravilhosamente incongruente que muitos japoneses acreditam ser uma das maiores atracções de 
Nanzen-ji.  
 
Regressaremos ao hotel à tarde, e teremos algum tempo livre para explorar Kyoto antes de 
prosseguir para o Templo Kodai-ji para uma visita nocturna. À noite, este jardim de passeio do séc. 
XVII  está iluminado com diferentes cores para criar um efeito mágico e são projectadas imagens a 
laser na areia branca e nos muros. 
 



Dia 6 – Segunda-feira 30 / 3  
 
De manhã, a seguir ao pequeno-almoço, partiremos para uma visita ao jardim do Templo de Tofuku-
ji , em Kyoto. Tofuku-ji é um grande templo Zen fundado em 1236 a mando do poderoso clã 
Fujiwara. O seu nome é uma combinação dos nomes de dois grandes templos em Nara, também 
ligados aos Fujiwara, o Templo Todai-ji e o Templo Kofuku-ji. O Portão Sanmon, com 22 m de altura, 
é o mais antigo do género, datado de 1425. Atrás do portão encontra-se o Hondo (salão principal), 
que sendo ainda maior é uma reconstrução recente, de 1934. Os jardins de Tofuku-ji são únicos 
porque rodeiam o edifício de todos os lados. Cada jardim tem um carácter diferente, através do uso 
de seixos, pedras grandes, musgo, árvores e padrões de xadrez.    
 
A tarde é livre, permitindo visitar Kyoto com vagar. 
 
Dia 7 Terça-feira 31 / 3 
 
A seguir ao pequeno-almoço faremos o check-out do hotel. Vamos depois visitar o Kyoto Handicraft 
Centre, que oferece uma boa variedade de objectos artesanais japoneses de grande qualidade, 
como leques, kimonos, gravuras e bonecas vestidas de kimonos tradicionais. À tarde, transfer para a 
estação central de Kyoto e partida no famoso Shinkansen ou “comboio bala”. Chegados à capital do 
Japão, Tokyo,  vamos de autocarro para o Prince Park Tower Hotel que está localizado perto do 
parque Shiba. 
 
Dia 8 Quarta-feira 1 / 4   
   

                                  
Hamarikiu e rio Sumida 

 
Hoje, depois do pequeno-almoço, iremos até Hamarikyu e visitaremos os jardins onde o General 
Grant se encontrou com o imperador em 1895, sendo nos nossos dias um local de lazer muito 
frequentado. É difícil imaginar um lugar de tanta tranquilidade mesmo no centro da agitação e 
movimento que é Tokyo. O Hamarikyu possui o único lago de água do mar em Tokyo e ostenta 
também um Pinheiro Negro com 300 anos – um dos maiores do país. O jardim fazia parte da cerca 
oficial de caça do ShogunatoTokugawa no século XVII e foi agora classificado pelo Governo Nacional 
como um Local Especial de Beleza. 
 



Faremos depois um cruzeiro no Rio Sumida de Hamarikyu até Asakusa. Aqui, visitaremos o Templo 
Senso-ji, o templo mais sagrado de Tokyo. No seu interior está uma imagem dourada de Kannon (a 
deusa budista da misericórdia) que foi alegadamente retirada das águas do vizinho rio Sumidagawa 
por dois pescadores, em 628. A imagem tem permanecido sempre no mesmo sítio ao longo de 
sucessivas reconstruções do templo. Em frente do templo está um grande caldeirão em bronze 
queimando  incenso: diz-se que o seu fumo proporciona boa saúde e poderão ver visitantes 
esfregando-o na pele e nas roupas. 
 
Directamente em frente do Templo Senso-ji  está a rua Nakamise-dori, a área de compras do 
recinto, onde haverá tempo livre para flanar pelas tendas que vendem de tudo, desde pentes, 
adereços e quimonos, até perucas e genuíno artesanato Edo. Há até uma tenda onde poderá 
comprar algas marinhas acabadas de ser raspadas – e com sorte até poderá assistir a essa operação! 
 
Visitaremos ainda os Jardins Koishikawa Korakuen, um dos melhores jardins de passeio de Tokyo. A 
construção do jardim teve início em 1629 e terminou cerca de 30 anos mais tarde. O jardim 
representa paisagens em miniatura incluindo uma recriação do Rio Kiso do Japão e Rozan, uma 
famosa montanha cénica Chinesa. No centro do enorme lago está a ilha Horai, uma bela composição 
de pedra e pinheiros. 
 
Terminamos nos Jardins Leste do Palácio Imperial. O primeiro shogun Tokugawa começou a 
construir um castelo aqui em 1590 que, ao longo dos anos e após sucessivas modernizações se 
tornou no maior castelo do mundo. Actualmente, o Imperador e a Família Real Japonesa vivem na 
parte ocidental dos terrenos, no Palácio Imperial reconstruído depois de o anterior ter sido 
bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Só parte do parque está aberta ao público. Há também 
uma exposição dos artefactos oferecidos aos imperadores ao longo dos tempos. O próprio jardim 
tem uma coleção preciosa de bambus e de rebentos de Primavera japoneses. 
 
Dia 9 – Quinta-feira 2 / 4 
 
Partimos de autocarro depois do pequeno-almoço para uma excursão de dia inteiro, à histórica 
cidade costeira de Kamakura, que foi a capital do Japão de 1185 a 1333. A cidade está ladeada em 
três lados por montanhas arborizadas e a sul pela Baía Sugami. Aqui, visitaremos o Grande Buda, o 
segundo maior a seguir ao de Nara. Fundida em 1252, a estátua de bronze tem 13,5 metros de 
altura. Tendo sobrevivido a tsunamis, terramotos, fogos e tufões tem agora amortecedores de 
choque na sua base. Pagando uma pequena quantia, poderá entrar dentro do próprio Buda. 
 
Prosseguimos para o Templo Hase Kannon. Simples e elegante, este templo alberga uma magnífica 
Kannon, deusa da Misericórdia, de 11 faces, que diz-se datar do século VIII. É comum a crença de 
que as 11 faces permitem a Kannon, sempre atenta aos que precisam da sua ajuda, lançar o olhar 
em todas as direcções. Ao lado do templo situa-se o repositório sutra – diz-se que rodar os sutras 
tem tanto mérito como lê-los. O sino de 1264 é o mais velho da cidade. Por baixo há um espaço 
dedicado a Jizo, guardião das crianças, rodeado por incontáveis estátuas de crianças que morreram. 
 
A nossa próxima visita é ao Santuário Tsurugaoka Hachimangu, uma das grandes atracções de 
Kamakura, a que se acede por entre dois lagos de lótus. O santuário é dedicado ao Deus da Guerra e 
tem um gingko que data do século XIII, por baixo da qual houve um famoso assassinato político em 
1219. 
 
Dia 10 –  Sexta-feira  3 / 4  
 
A seguir ao pequeno-almoço faremos uma visita turística de dia inteiro a Tokyo, começando com 
uma visita ao Museu Shunkanen Bonsai, onde poderemos apreciar a beleza e a dureza da natureza 
que se esconde nos bonsai, uma forma de arte japonesa icónica e esotérica. 



 
A visita seguinte de hoje é  ao jardim de Kyu Furukawa, que pertenceu em tempos ao Munemitsu 
Mutsu, um herói da era Meiji, mas que passou a ser propriedade da família Furukawa quando o 
segundo filho de Munemitsu se tornou genro do grupo financeiro Furukawa. A casa e o jardim ao 
estilo ocidental foram desenhados pelo arquitecto britânico Josaia Conder – a casa é inspirada no 
modelo de uma mansão aristocrática inglesa e podia perfeitamente encaixar-se numa paisagem 
britânica ou europeia. É uma obra-prima do design moderno, combinando o autêntico estilo japonês 
com um estilo de jardim italiano em terraços cheio de rosas. No centro do jardim Japonês está o 
Lago Shinji. Uma cascata e grandes lanternas de pedra realçam a atmosfera serena do jardim. 
  
Regressaremos ao hotel a meio da tarde e o resto do dia é livre. À noite terminaremos com um 
jantar de despedida num restaurante local de especialidades japonesas. 
 
Dia 12 – Sábado 4 / 4 
 
Com muita pena, faremos o check-out do hotel e iremos de autocarro para o Aeroporto de Narita , 
para o nosso voo de regresso, estando a chegada a Lisboa prevista para as 23h00. 
 

Notas:  
 
1 - A Vera Nobre da Costa, cuja contribuição para a elaboração deste itinerário foi fundamental,  
oferece-se para uma realizar uma sessão de preparação  da viagem para os inscritos. Daremos 
notícias em Janeiro. 
2 - Para os tempos livres iremos propor programas alternativos para quem o desejar. 
 

 
 
 

Preço para sócios: 4.250 € 

 
O que está incluído no preço: 

 Cinco noites com pequeno-almoço no Hotel ANA, em Kyoto e quatro noites com pequeno-
almoço no Hotel Prince Park Tower, em Tokyo. 

 Jantar de despedida. 

 Voo de Lisboa para Osaka (via Frankfurt), regressando por Tokyo (ligações regionais aéreas 
ou upgrades dos voos a pedido) em classe económica. 

 Transporte em autocarros confortáveis e viagem no Comboio Bala de Kyoto para Tokyo 

 Visitas aos jardins de Kinkaku-ji, Templo de Ginkaku-ji, Kinkaku-ji, Daisen-in, Zuiho-in, 
Ryogen-in, Kodai-ji, Ryoan-ji, Nanzen-ji, Hakusansonsou, Saiho-ji, Tofuku-ji; Santuário de 
Heian  e Handicraft Centre (Kyoto); Museu Shunkanen Bonsai, Kyu Furukawa, Koishikawa 
Korakuen, Hamarikyu (Tokyo), Jardins do Palácio Imperial, Templo de Sensoji, rua 
comercial Nakamise-dori, Cruzeiro no rio Sumida (Tokyo), excursão de dia inteiro a 
Kamakura, incluindo o Grande Buda, o Templo Hase e o Santuário Tsurugaoka Hachiman. 

 Acompanhamento local por guias de língua inglesa. 

 Em Kyoto, acompanhamento (em inglês) por uma arquitecta paisagista  de Kyoto (ver CV de 
Sanae Kumakura (*) 

 
O que não está incluído no preço: 

 Suplemento de quarto single  850 €  

 Seguro de viagem 

 Refeições  (excepto os pequenos-almoços e o jantar de despedida). 
 



Para quem o desejar podemos tentar organizar voos com datas/origens diferentes, ou um “upgrade” 
de classe. 
 
(*) 

      


