Bacalhôa Buddha Eden (Bombarral)

Aceite o nosso convite e venha visitar a Quinta dos Loridos, onde se encontra o
maior jardim oriental da Europa, o impressionante Bacalhôa Buddha Eden.
Com cerca de 35 hectares, o jardim foi criado em protesto contra destruição dos Budas
Gigantes de Bamyan, naquele que foi um dos maiores actos de barbárie cultural,
apagando da memória obras-primas do período tardio da Arte de Gandhara.
Entre budas, pagodes, estátuas de terracota e várias esculturas cuidadosamente
colocadas entre a vegetação, estima-se que foram usadas mais de 6 mil toneladas de
mármore e granito para edificar esta obra monumental.
A escadaria central é o ponto focal do jardim, onde os Buddha dourados dão
calmamente as boas-vindas aos visitantes.
No lago central é possível observar os peixes KOI, e dragões esculpidos que se erguem
da água. Terá ainda a oportunidade de observar os cerca de 600 soldados de terracota
pintados à mão, cada um deles único, encontrando-se alguns enterrados, tal como há
2.200 anos.
O jardim de Escultura Moderna e Contemporânea proporciona um espaço tranquilo na
natureza para apreciar arte moderna. Peças selecionadas da Coleção Berardo, como
por exemplo de Joana Vasconcelos, Alexander Calder, Fernando Botero, Tony Cragg,
Lynn Chadwick, Allen Jones e muitos outros, encontram-se dispostas no jardim
rodeadas de plantas diversas.
Esta galeria em espaço aberto possui obras que são regularmente substituídas,
proporcionando ao visitante experiências novas e interessantes, em cada visita.
O jardim de arte de Esculturas Africanas é dedicado ao povo Shona do Zimbabué, que
há mais de mil anos esculpe pedra à mão transformando-a em obras de arte.
O povo Shona acredita em espíritos ancestrais conhecidos como "Vadzimu". As suas
esculturas demonstram a união entre estes dois mundos, o físico e o espiritual. Estes
incríveis escultores de pedra mantêm a crença de que cada pedra tem um espírito
vivo, que influencia aquilo em que ela se virá a tornar. O trabalho do artista é "libertar
o espírito da pedra".
Existem mais de 200 esculturas dispostas sob a sombra de 1000 palmeiras.
Venha conhecer um lugar único de paz e tranquilidade que o vai surpreender.

INDICAÇÕES PARA CHEGAR AO BACALHÔA BUDDHA EDEN:
Sair na saída 12 da A8 (Carvalhal / Delgada)
Virar à esquerda na saída (Para quem vem de Norte ou Sul)
Sair na segunda saída da rotunda
Seguir as indicações das tabuletas/sinais do Buddha Eden
O Bacalhôa Buddha Eden fica a cerca de 3 km da saída da A8.
COORDENADAS GPS:
39°16'33.24"N | 9° 8'24.23"O
Ponto de Encontro:
- Às 10h00 (Hora de Inicio do passeio) na Entrada Bacalhôa Buddha Eden.
O bilhete é válido para o dia todo desta forma quem quiser poderá continuar o passeio
ao longo do dia, podendo sair e tornar a entrar, desde que guarde o bilhete.
Horário: 9h00 ás 17h30

COORDENADAS GPS
39°16'33.24"N | 9° 8'24.23"O
Observações:
Não são permitidos piqueniques dentro do jardim, no entanto existe uma unidade de
restauração que funciona como cafetaria, snack-bar e restaurante.

Inscrições terminam a 18 de Junho.

