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1. Bens classificados com tipologia “jardim” 
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Santo António Coord.X: 111650 Coord. Y: 195061

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

≈ 4 hectares

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Início em 1873, construído no século XIX-XX E.Goeze ("Classe "), J.Daveau ("Arboretum ")

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

Jardim Botânico de Lisboa 

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de 

Lisboa

Decreto n.º 18/2010, DR, 1.ª série, n.º 250, de 28-12-

2010 

Portaria n.º 221/2013, DR, 2.ª série, n.º 72, de 

12-04-2013

LOCALIZAÇÃO

Lisboa

Rua da Escola Politécnica nº 56-58, 1250-102, Portugal

ZEP dos imóveis classificados da Avenida da 

Liberdade e área envolvente, Portaria 529/96, de 1-

10-1996

Inscrição na lista de Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Universidade de Lisboa - MNHNC 213921800

Rua da Escola Politécnica nº 56-58, 1250-102 geral@museus.ulisboa.pt

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Recreativo/Científico Científico

Jardim botânico Segunda metade do século XIX até 1910
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Localizado atualmente em área urbana, o jardim botânico murado insere-se dentro do quarteirão 

delimitado pelos edifícios  das Rua de Salitre (a Norte), Rua Nova de São Mamede (Poente), Rua da 

Escola Politécnica e pelo Jardim Princípe Real (Sul), Rua da Alegria e da calçada da Patriacal, bem 

como o Parque Mayer (Nascente), aproximando-se do Jardim da Alegria e da Avenida da Liberdade.

O jardim botânico situa-se no Monte do Olivete, no antigo Alto da Cotovia, local com declives 

significativos; a exposição a nascente contribui para o microclima mais ameno; em toda a área 

envolvente existem outros imóveis classificados, ou em vias, com as respetivas zonas de proteção, e 

insere-se já na ZEP da Avenida da Liberdade.

Acessos

Planta de desenho formal e traçado biomórfico, onde se destacam duas áreas distintas: a "Classe ", 

na zona superior do jardim, e o "Arboretum ", na zona inferior do jardim. A "Classe", quadrangular e 

ortogonal, desenvolvia-se a apartir de dois eixos de simetria. Inclui um conjunto de canteiros de 

traçado atualmente orgânico que se organizam a partir de um lago central. O "Arboretum ", de forma 

trapezoidal, desenvolve-se numa encosta em canteiros de traçado orgânico, interrompidos por 

caminhos sinuosos,hierarquizados em torno de um anel circular. Integra, riachos, cisternas, tanques, 

lagos e cascatas abastecidos por um complexo sistema de minas, galerias e condutas que procurava 

suprir as deficiências de água locais.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológico/histórico, diversidade biológica, outros)

O jardim botânico está afeto ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência; Trata-se de um 

jardim murado. 

E1 e N6 

Acessos principais (A)

A5

Norte - entrada pela Rua da Escola Politécnica Pedonal

Composição

Traçado e componentes

As edificações correspondem em superfície a cerca de 1/4 do imóvel.

O jardim botânico é fundado pelo Conde de Ficalho e Andrade 

Corvo, com a intenção de dar apoio ao ensino da botânica na 

Escola da Politécnica.

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Contexto 

O jardim botânico foi maioritariamente envolvido por zonas agrícolas que vieram progressivamente a 

ser urbanizadas; destaca-se a urbanização do antigo Parque Mayer e a construção do Jardim do 

Princípe Real (antiga Praça de Dom Pedro  V).
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

"Classe" Zona superior do jardim

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Jacaranda Jacaranda mimosifolia

Pau-Branco Picconia excelsa

Saboeiro Quillaja brasiliensis

Tristânia Tristania conferta

Mocano Visnea mocanera

Gingko Gingko biloba

Iris-amarelo-dos-pantânos Iris pseudocorus

Planta-do-papiro Cyperus papyrus

Rabo-de-égua Hippuris vulgaris

Golfão-branco Nymphaea alba

Polígono-de-jardim Polygonum capitatum

Medronheiro Arbutus unedo

Foguetes Kniphofia uvaria

Palmeira-rainha Syagrus romanzoffiana

Dasilírio Dasyliriu serrafolium

Palmeira-do-méxico Washingtonia robusta

Palmeira-de-Guadalupe Brahea edulis

Figueira-da-austrália Ficus macrophylla

(Sem tradução em português) Ficus microcarpa

(Sem tradução em português) Ficus sur Forssk

Agapanto Agapanthus africanus

Clorófitos Chlorophytum elatum

(Sem tradução em português) Plectranthus ecklonii

Ofiopogão Ophipogon japonicum

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Figueira-da-austrália Ficus macrophylla Idade Raridade

Estrutra verde

       Dimensão

Classe



5

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Localização

"Arboretum" Zona inferior do jardim

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação possível Sem informação possível

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Ofiopogão Ophipogon japonicum

Palmeira-do-méxico Washingtonia robusta

Palmeira-de-kentia Howea forsteriana

Estrelíceas Strelitzia reginae

Chapéu-de-Napoleão Thevetia peruviana

Rosa-de-china Hibiscus rosa-sinensis

Roseira Rosa sp.

Clorófitos Chlorophytum elatum

Trepadeira-de-arco Pandorea jasminoides

Palmeira-rainha Syarus romanzoffiana

Estrelícia Strelitzia nicolai

Cedro-do-Himalaia Cedrus deodara

Palmeira-moinho-do-vento-chinesa Trachycarpus fortunei

Palmeira-leque-de-saia Livistona australis

Os canteiros de traçado orgânico, que sucederam aos retilineos originais, delimitados por sebes de 

Buxus sempervirens (buxo) topiada, compreendem as principais famílias de monocotiledoneas e 

algumas gimnospérmicas, estando as espécies identificadas por placas informativas metálicas. Os 

canteiros enquadram o edifício da Direção, Biblioteca e herbário, o Observatório Astronómico e as 

estufas (atual Núcleo de Educação Ambiental). No interior do lago encontram-se caixas de betão 

submersas com espécies como o Iris pseudocarpus, Cyperus papyrus, Hippuris vulgaris e Nymphea 

alba . O edifício onde se encontra o Núcleo de Educação Ambiental é acompanhado por um canteiro 

retangular longitudinal, revestido por relvado e Polygonum capitatum , onde se encontram 

exemplares de Arbustus unedo, Kniphofia uvaria, Syarus romanzoffiana, Dasyliriu serrafolium, 

Washigntonia robusta e Brahea edulis . Adjacentes à fachada norte do museu, entre o arruamento sul 

e a classe, foram delineados canteiros rectangulares onde se encontram espécies como Ficus 

macrophylla (exemplar notável), Ficus microcarpa e Ficus sur Forssk. Entre estes e junto à fachada 

do edifício encontram-se canteiros semicirculares com Agapanthus africanus, Chlorophytum elatum, 

Plectranthus ecklonii e Ophiopogon japonicum . Nos canteiros da classe encontram-se Jacaranda 

mimosifolia, Picconia excelsea, Quillaja brasiliensis, Tristania conferta, Visnea mocanera e Gingko 

biloba , além de outras espécies.

Da autoria de E. Goeze (século XIX); no geral a conservação do local é insuficiente, destacando-se o 

mau estado da sebe de buxo que apresenta falhas ao nível da espécie. A listagem de espécies 

apresentada não corresponde à totalidade

Arboreto
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Dragoeiro Dracaena draco

Yuca-gigante Yucca elephantipes gigante

Pata-de-elefante Nolina recurvata

Figueira-da-índia Opuntia ficus-indica

Cato-do-peru Cereaus peruvianus

Acácias-do-Japão Sophora japonica

Faias Fagus sylvatica

Liane Quisqualis indica

Alegra-campo Asparagus asparagoides

Cila-do-Peru Scilla peruviana

Abrótea-da-primavera Asphodelus ramosus

Jacinto-de-água Eichhoronia crassipes

Clívea Clivea mineata

Jarro Zantedeschia aethiopica

Feto-ninho-de-ave Asplenium nidus

Bambu Bambusa tulda

Alpinia Alpinia zerumbet

Cica Cica revoluta

Cica-elegante Cica cicinalis

Cica-da-africa-do-sul Encephalartos villosus

(sem tradução em português) Encephalartos horridus

(sem tradução em português) Encephalartos lehmannii

Dion-de-sol Dioon edule

Escovilhão-vermelho Callistemon rigidus

Lagunaria Lagunaria patersonii

Cestro-púrpurea Cestrum elegans

Salgueiro-chorão Salix babylonica

Dombeia Dombeya x cayeuxii

Palmeira-das-vassouras Chamerops humilis

Palmeto Sabal palmetto

Plátano-bastardo Acer pseudoplatanus

Plátano Platanus x acerifolia

Castanheiro-da-india Aesculus hippocastanum

Costela-de-Adão Monstera deliciosa

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Estrelícia Strelitzia nicolai Idade Raridade

Dragoeiro Dracaena draco Idade Raridade

Yuca-gigante Idade Raridade

Pata-de-elefante Nolina recurvata Idade Raridade

Figueira-da-índia Opuntia ficus-indica Idade Raridade

       Dimensão

       Dimensão

       Dimensão

       Dimensão

       Dimensão

Yucca elephantipes gigante
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Cedro-do-Himalaia Cedrus deodora Idade Raridade

Cato-do-peru Cereaus peruvianus Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação do espaço Localização

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100 - 0 %  0 - 0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Palmeira-do-méxico Washignton robusta 

Palmeira-rainha Syagrus romanzoffiana

Plameira-moinho-de-vento-chinesa Trachycarpus fortunei

Palmeira-leque-de-saia Livistonia australis

Palmeira-das-canárias Phoenix canariensis

Os canteiros de traçado orgânico desenvolvem-se numa encosta e são interrompidos pelos caminhos 

sinuosos, lagos e cascatas; neles se encontram as principais famílias das monocotiledóneas, 

identificadas por placas informativas metálicas. Neste local predomina a vegetação arbórea. 

Destacam-se as coleções de cicadófitas, araucárias, figueiras tropicais e palmeiras. A zona do lago 

de baixo encontra-se enquadrada por Platanus x acerifolia, Chamaerops humilis, Cycas revoluta, 

Howea forsteriana, Aesculus hippocastanum, Monstera deliciosa e Strelitzia nicolai. A este do jardim 

das monocotiledóneas, delimitadas por sebe e atravessado por riacho, apresentam-se Asparagus 

asparagoides, Scilla peruviana, Asphodelus ramosus, Eichhronia crassipes, Clivea mineata, 

Zantedeschia aethiopica, Asplenium nidus, Bambusa tulda e Alpinia zerumbe. A zona dedicada às 

plantas xerófitas integra exemplares de Dracaena draco, Yucca elephantipes gigante, Nolina 

recurvata, Opuntia ficus-indica e Cereaus peruvianu. No largo da escadaria dupla destaca-se o 

Cedrus deodora pelo porte notável. A enquadrar a mesma estão o Ophiopogon japonicum, 

Washingtonia robusta, Howea forsteriana, Strelitzia reginae, Thevetia peruviana, Hibiscus rosa-

sinensis, Rosa sp. e Chlorophytum elatum . No canteiro oval da escadaria encontra-se Syarus 

romanzoffiana, Strelitzia nicolai - exemplar notável - e Washingtonia robusta . O lago do meio é 

envolvido por Callistemon rigidus, Lagunaria patersonii, Cestrum elegans, Salix babylonica  e um 

grupo de palmeiras de várias espécies. A zona central do arboretum é rodeada por Dombeya x 

cayeuxii, Chamaerops humilis, Sabal palmetto, Acer pseudoplatanus , entre outras.

       Dimensão

Caminho do "Arboretum"- lado Oeste 

Da autoria de Jules Daveau (final do século XIX - início do século XX); no geral a conservação do 

local é insuficiente. A listagem de espécies apresentada não compreende a totalidade.

Alameda das Palmeiras ou Alameda do Conde 

Ficalho

       Dimensão

Alameda



8

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Palmeira-das-canárias Phoenix canariensis Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Avenida arborizada com diferentes espécies de palmeiras

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Museu Nacional de História Natural e da Ciência Século XIX 

Forma Estilo Dimensão

Geometria retângular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Apresenta etiqueta de identificação de espécie botânica. A praga do escaravelho vermelho está a 

afetar esta Alameda, tendo alguns exemplares sido cortados. 

Elementos construídos 

O Museu apresenta um jardim/claustro de forma retângular centrado por uma fonte. A composição 

geométrica define-se a partir de 2 eixos de simetria, na realidade caminhos pavimentados que 

delimitam quatro canteiros.

O MNHNC sucede institucionalmente à antiga Faculdade de Ciências no século XX (criada em 1911), 

antes Escola Politécnica no século XIX,  Real colégio dos Nobres no século XVIII e Casa do 

Noviciado de N.Srª da Assunção da Cotovia cuja instituição remonta a finais do séc. XVI mas que só 

veio a ser elevada no séc. seguinte; A Escola Politécnica foi criada em 1837, o edifício de inspiração 

neoclássica foi realizado segundo os projetos de Silva e Costa Monteiro e Pézerat, e concluído em 

1878. Sucedeu ao Real colégio dos Nobres reconstruido e adaptado por Carlos Mardel na sequência 

do terramoto de 1755, o qual veio a ser devastado por um incêndio em 1843. A Casa do Noviciado de 

N.Srª da Assunção da Cotovia foi construída segundo o risco de Baltazar Álvares na antiga Quinta do 

Monte do Olivete e transformada no posterior Colégio pelo Marquês de Pombal aquando a expulsão 

dos Jesuitas; Situa-se no limite sudoeste do Jardim Botânico e inclui o Laboratório e Anfiteatro de 

Química e os Museus de Bocage, Mineralógico e Geológico; É Monumento de Interesse Público 

desde 14 de Abril de 2013 (Portaria n.º 287/2013, DR, 2.ª série, n.º 92); Atualmente apresenta-se em 

bom estado de conservação; A fachada norte do museu estabelece a ligação com a "classe", a 

Nascente confina com a Avenida da entrada principal do jardim botânico e o limite Sul estabelece 

ligação com a Rua da Escola Politécnica, sendo possível a partir dai o acesso ao museu. 

       Dimensão

Cantaria e alvenaria, carpintaria, serralharia, 

vidraria, cerâmica /tijolos, etc

Calcário (Lioz), tijolo, telha, madeira.

Edifício

Cultural/Científico/Educacional

Neoclássico
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Picadeiro do Real Colégio dos Nobres século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Aproximadamente retângular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Calcário (Lioz), tijolos, madeira, etc Cantaria, alvenaria, serralharia, carpintaria, etc…

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Século XIX (1854)

Forma Estilo Dimensão

Edifício composto por corpo central cupulado e alas laterais rematadas por pequenos torreões.Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Calcário Alvenaria e cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Observatório Astronómico do Instituto geofísico 

Infante D. Luís - atual Centro de Ciência e 

Tecnologia

Sem informação

Sem informação

Foi fundado pelo doutor Guilherme José António Dias Pegado e começou a funcionar em 1854; Está 

em vias de classificação desde 2006 e atualmente está em fase de reconstrução; Não foi possível 

observar o interior do edifício. O projeto de recuperação é da autoria do Arq. João Pedro Falcão de 

Campos aprovado em 2001 (fase preliminar). 

Teatro da Politécnica, antiga cantina

Sem informação

Destinava-se a aulas de equitação e esgrima para os colegiais no século XVIII. Classificado como IIP 

- Imóvel de Interesse Público - em 12 de Setembro de 1989 ( Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210); 

Confina a Este com o MNHNC e a Sul com a Rua da Escola Politécnica; Não foi possível observar o 

estado de conservação do edifício (exterior e interior).

Edifício

Cultural/Recreativo

Edifício

Cultural/Científico/Educacional

Neoclássico

Edifício

Cultural/Recreativo
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Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

anos 30 do século XX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Aproximadamente quadrangular Sem informaçao

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Funciona como bilheteira, venda de livros e postais do jardim botânico.

Foi recuperado em 2013; apresenta bom estado de conservação.

Sem informação

Portaria da Politécnica

Sem informação

Sem informação

Edifício do Herbário

A necessitar de obras de manutenção.

Sistema de captação de águas, minas e galerias 

Edifício

Científica

Moderno

Outro

Edifício

Cultural/Recreativo
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Século XIX

Forma Estilo Dimensão

Irregular

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Calcário, tijolo, madeira Alvenaria e cantaria, etc…

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Edifício desabitado e degradado

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Século XIX-XX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Edifício desabitado e degradado

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Base circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

O lago apresenta um bom estado de conservação.

Casas da Rua da Escola Politécnica

Lago de cima - "classe"

O Lago de base circular apresenta um chafariz central e contém espécies aquáticas inseridas em 

canteiros de betão quadrangulares; A partir do lago estruturam-se um conjunto de canteiros  

correspondentes à classe. Em redor estão dispostos um banco em madeira e toros com assentos 

individuais

Portaria da Alegria

Com fachada direta para a Rua da Escola Politécnica

Pavilhão localizado nas imediações do portão. As fachadas são rematadas por cornijas e platibandas, 

com embasamento em reboco relevado, os vãos de desenho simétrico guarnecidos por cantaria de 

linhas retas, são protegidos interiormente por portadas em madeira, o telhado é em tesoura com 4 

águas e a telha em canudo; o pavimento interior é em soalho de madeira e o teto em fasquiado de 

madeira estucado.

Edifício

Neoclássico

Edifício

Lago

Cultural/Científico/Educacional
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Tipologia

Designação Data/Época Função

séc. XIX - XX

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária; metal Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Degradado; Situado na zona NE do arboretum.

Tipologia

Designação Data/Época Função

séc. XIX - XX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Degradado; Situado a norte da escadaria dupla

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em razoável estado de conservação

Estufa

Sem informação

Lago do meio - "Arboretum"

O lago de forma irregular e feição naturalista, bordejado a pedras irregulares. Enquadrado por 

vegetação

Lago de baixo - "Arboretum"

O lago de forma irregular e feição naturalista, bordejado a pedras irregulares, atravessado por uma 

pequena ponte metálica. Enquadrado por vegetação.

Lago

Cultural/Científico/Educacional

Estufa

Científica

Lago

Cultural/Científico/Educacional
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

séc. XVIII ou anterior

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

 Estado de conservação deficitário

Tipologia

Designação Data/Época Função

séc. XIX e ss

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária e basaltica Lancis, calçada / mosaico

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portões de entrada na Rua da Escola Politécnica século XIX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Ferro Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado de conservação

Cerca jesuita/pombalina

Envolve todo o jardim botânico

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Escadaria dupla

Dupla escadaria calcetada, de dois lances. A escadaria integrada num talude revestido com 

vegetação diversa divide-se a meio, contornado um canteiro oval ajardinado findo o qual se volta a 

unir e fechar. No centro deste canteiro inclui-se o busto de Dr. Bernardino António Gomes.

A escadaria permite o acesso ao arboretum  através da classe, vencendo-se os declives acentuados. 

Esta escadaria que remonta ao século XX inclui um trabalho notável sendo calcetada a mosaico de 

vidraço e basalto - motivos simples de semicirculos brancos sobre fundo negro.

Cerca

Neoclássico

Portão

Escadaria
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Portão na Rua da Alegria Século XIX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Ferro Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Busto do Dr. Bernardino António Gomes (filho) 1926

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Pedra (pedestal) e Bronze (busto)

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Busto do Dr. Bernardino António Gomes (pai) 1926 (inauguração)

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Pedra (pedestal) e Bronze (busto) Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bernardino António Gomes (pai) foi médico e botânico; apresenta bom estado de conservação; o 

Busto encontra-se na escadaria dupla de acesso ao "arboretum". 

Dr. Bernardino António Gomes foi filho do médico de igual nome, também médico com obras sobre 

farmacologia e botânica fossil. O pedestal foi concebido por A. Machado e o busto de bronze por 

Costa Mota; Apresenta bom estado de conservação; o Busto encontra-se na classe.

Escultura

Escultura

Neoclássico

Portão
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Esculturas do jardim Séc. XX ou XXI

Forma Estilo Dimensão

Várias formas

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Apresentam-se dispersas pelo arboretum.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Placa informativa de espécies Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Placa retângular com 2 pés de suporte 1,30x0,60cm (aprox.)

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro (estrutura) e pvc Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Placa de identificação de espécie botânica século XX e/ou XXI

Forma Estilo Dimensão

Placa retângular com suporte 30x20cm; alt. 40cm

Características particulares

Apresenta o nome da Família, Espécie ( Nome científico - itálico- e comum) e Local de origem

Materiais Soluções técnicas

Estrutura e placa em ferro Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Todo o jardim botânico apresenta placas de identificação de espécie botânica.

Sem informação; bom estado de conservação

Contém a Família, Espécie (Nome científico -itálico- e comum), características principais, história e 

fotografias da respetiva espécie)

Moderno

Escultura

Educacional

Moderno

Placa informativa

Educacional

Placa informativa
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Tipologia

Designação do espaço Data/Época Função

Bancos do jardim Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação alt.60cmx comp.1,20m

Características particulares

Banco de ripas madeira, de cor verde, e estrutura de ferro fundido

Materiais Soluções técnicas

Ferro e madeira Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Origem provável da construção do jardim; estado de conservação suficiente.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Papeleira Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Cone Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Betão Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Falta de coerência estética com o jardim botânico; mau estado de conservação.

Ano/Século

1837

1838

A lei de 11 de Janeiro de 1837, que instituiu a Escola Politécnica, determinava, além de 

outros departamentos, a existência de um jardim botânico, por se reconhecer a sua 

indispensabilidade num estabelecimento de ensino eficiente e atualizado.

HISTÓRIA

Acontecimento

 A 12 de Novembro de 1838 passam a ser incorporados na Escola Politécnica o Real 

Museu e Jardim Botânico da Ajuda, administrados pela Academia de Ciências sob o 

decreto de 27 de Agosto de 1837, tendo em conta a solicitação do Conselho da Escola 

com representação do Prof. Xavier De Almeida. “A utilização do Jardim Botânico da 

Ajuda, embora afastado da Politécnica e a despeito de vários inconvenientes de ordem 

técnica, seria de muito auxílio, enquanto não fosse possível criar um outro jardim na 

cerca anexa ao antigo Colégio dos Nobres.” Nesta altura o Jardim Botânico da Ajuda 

passava por uma fase de decadência, anteriormente dirigido pelo Dr. José De Sá 

Ferreira Santos Do Vale, por decreto de D. Pedro IV desde 23 de Maio de 1834.

Banco

Moderno

Papeleira
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1839

1840

1842

1843

1854

1855

Em 8 de Junho de 1839, foi o Conselho escolar informado, através do Ministério da 

Guerra, a que estava legalmente vinculada a Escola, que o Ministro dos Negócios do 

Reino anuíra a que o jardim botânico fosse incorporado à Politécnica, mas discordará da 

entrega do Museu de História Natural.

“No orçamento de 31 de Julho de 1839 figurava já o Jardim Botânico como fazendo 

parte da administração da Politécnica e a sua direção científica era cometida ao lente da 

9ª cadeira, com direito à gratificação atrás mencionada. A transferência foi tornada 

efetiva em 17 de Outubro do mesmo ano perante dois sócios da Academia, o visconde 

de Vilarinho De S. Romão e o Dr. António Albino Da Fonseca Benevides, dois 

professores da escola. O Dr. Guilherme Dias Pegado e o Bacharel Francisco Xavier De 

Almeida e o amanuense, servindo de secretário, Manuel José De Jesus Gonçalves.

Na sessão do Conselho de 17 de Outubro ponderou-se a vantagem que resultaria para o 

ensino no emprego de um técnico sabedor que estivesse encarregado, sob a direção do 

lente de Botânica, do jardim botânico e reconheceu-se a urgência de formar um novo 

jardim na cerca da Escola.

Em Abril de 1842, o Dr. J. M. Grande deu conta das tarefas preliminares a que seria 

necessário proceder: nivelamento do terreno, condução de águas e plantação de 

árvores ou, pelo menos, arranjo de viveiros para as plantações. Para as primeiras 

despesas com os viveiros foi decidido abonar uma quantia que não excedesse 14.400 

réis. Na sessão pública do Conselho destinada ao conferimento dos prémios do ano 

escolar de 1841-1842 e que teve lugar em 29 de Julho de 1842, o Director da Escola 

Politécnica chamou a atenção para os serviços já prestados pelo Jardim da Ajuda, 

sublinhando que «não podia deixar de haver muito inconveniente em não ter reunidos 

todos os seus estabelecimentos» pelo que urgia se utilizasse a cerca anexa para a 

fundação do jardim botânico da Escola Politécnica.” 

“Em Dezembro do mesmo ano, o Dr. J. M. Grande apresentou o projeto de regulamento 

do Jardim Botânico, cuja discussão foi completada no Conselho de 7 de Janeiro de 

1843."

O Dr. J. M. Grande expôs ao Conselho de 24 de Março de 1843 a necessidade de se 

iniciarem os trabalhos do jardim, mas insistiu na prévia elaboração do respetivo plano e 

do orçamento das despesas a fazer com esta obra. Por proposta do Prof. José Estevão 

foi designada uma Comissão de Obras, de que fazia parte o lente da 9ª cadeira, e foi 

autorizada a Junta Administrativa da Escola a despender a quantia necessária ao início 

dos trabalhos. O incêndio que, em 22 de Abril de 1843, destruiu a Politécnica veio 

provocar o adiamento dos propósitos do Conselho.
Em Novembro foi nomeada uma comissão constituída pelos professores de Botânica e 

pelo Prof. Batista para elaboração do plano de aproveitamento do terreno anexo à 

Escola Politécnica num jardim botânico.

O Dr. J M Grande sugeriu ao Conselho o envio de uma representação ao governo 

focando o interesse e urgência de se instalar um horto botânico na cerca do extinto 

Colégio dos Nobres e, ao mesmo tempo, pedindo os meios indispensáveis para esta 

finalidade. 
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1856/58

1859

1873

Nesta altura, já se teria dado início às transplantações, segundo as indicações do conde 

de Ficalho e com auxílio do pessoal da Ajuda dirigido por A. Ricardo da Cunha, que foi 

encarregado do transporte das plantas seleccionadas para o novo horto. A organização 

do jardim botânico foi iniciada no plano superior, na imediata vizinhança do edifício da 

Escola. Só muito lentamente se processou o ajardinamento da parte de baixo da cerca, 

que constituía uma espécie de quinta, cuja exploração facultava à Junta Administrativa 

da Politécnica rendimentos de certo vulto. Havia olival, vinha, pomar e terreno para 

cultivo de cevada, milho, fava e batata. A pouco e pouco, esta exploração agrícola foi 

dando lugar ao que presentemente constitui um arboreto de muito interesse sob vários 

aspetos.

Em 27 de Janeiro, o professor substituto escreveu ao Diretor interino da Politécnica por 

considerar o momento oportuno para se encetar a criação do jardim e propunha a 

ampliação do empréstimo projetado para acabamento do edifício com a finalidade de se 

obterem as primeiras quantias necessárias ao pagamento das despesas na cerca. Nesta 

sua proposta, o conde de Ficalho chamou a atenção para a necessidade de ser 

coadjuvado por um jardineiro instruído e hábil que fosse, simultaneamente, «um 

verdadeiro homem de Ciência», sugerindo o nome de Edmund Goeze.

A E. Goeze coube a missão de coadjuvar o governo português na recuperação das 

coleções feitas pelo Dr. F. Welwitsch em Angola e, ao mesmo tempo, foi incumbido de 

conseguir os planos para uma estufa para o jardim da Politécnica. Nesta viagem, o 

futuro jardineiro chefe da Escola visitou os jardins botânicos de várias cidades 

europeias, onde lhe foi possível obter sementes e plantas para o horto botânico de 

Lisboa.

O contrato de E. Goeze, proposto pelo Conselho da Escola e autorizado por despacho 

de 3 de Dezembro de 1873, foi assinado no dia 5 do mesmo mês e considerado válido 

desde 1 de Novembro do referido ano. Por este contrato, estabelecido por 3 anos 

prorrogáveis, a Escola obrigou-se a abonar-lhe um ordenado de 720$000 réis anuais e a 

dar-lhe casa para habitação ou a quantia de 80$000 réis anuais para a respetiva renda.

Foi declarada urgente a compra de terra vegetal no «sítio das Amoreiras», com destino 

ao futuro jardim da Politécnica. Deu-se início à preparação do terreno para cultivo, mas 

as plantações e sementeiras do plano superior do jardim só começaram alguns anos 

depois. A organização deste horto só em 1873 foi impulsionada de modo decisivo pelo 

conde de Ficalho.

A planta topográfica de Filipe Folque representa a "Escola Politécnica do Colégio dos 

Nobres", bem como o claustro ajardinado associado ao edificio. A Noroeste deste 

observa-se  uma área aproximadamente quadrangular , composta por quatro partes 

agrícolas e um tanque central, correspondente à atual "classe". A Este verifica-se 

também uma zona agrícola, de maior extensão, correspondente ao atual "arboretum" e 

ao Parque Mayer. A Oeste encontra-se traçado o "Picadeiro do Colégio dos Nobres". "A 

Praça de D. Pedro V" ou "Largo da Patriacal Queimada" é observável a Sudoeste, bem 

como a Avenida da Liberdade que é denominada de "Passeio Público". No geral, a 

envolvente traduz uma zona habitacional com os respetivos logradouros e jardins, sendo 

que a Norte se encontram as maiores áreas agrícolas. 



19

1874

1875

1876

A E. Goeze se deve em grande parte, a organização da parte superior do jardim, 

geralmente conhecida por «classe», onde estavam representadas as principais famílias 

de Dicotiledóneas e algumas Gimnospérmicas. As Monocotiledóneas foram colocadas 

na parte inferior do jardim, dada a falta de espaço em frente da projectada estufa. Para a 

disposição daquelas plantas foi escolhida, fundamentalmente, a sequência do 

Prodromus de Candolle, mas atendeu-se, também, à ordem genérica, tal como se 

encontra no Genera Plantarum de Bentham e Hooker. 
A escolha foi justificada pelo conde de Ficalho nos seguintes termos: «A ordem adotada 

foi a do Prodromus de DE Candolle, não porque esta classificação seja científicamente 

preferível a todas as outras, mas porque é seguida no único Species completo que 

abrange todas as Dicotiledóneas, e por isso a mais geralmente adoptada». Ainda em 

nossos dias esta ordenação é evidente, no que se refere, principalmente, às plantas de 

maior porte, arbustos e árvores. Já em fins de 1873, o conde de Ficalho se preocupava 

com o estabelecimento de abrigos e com a arborização das avenidas de acesso ao 

jardim, pelo que solicitou à Direcção das Obras do Mondego e à Direcção das Obras 

Públicas do Distrito de Coimbra certo número de árvores de diferentes espécies, cuja 

lista fora elaborada por E. Goeze. Além de pedidos feitos a várias entidades houve 

também ofertas espontâneas. Luís De Melo Breyner, director da Real Associação 

Central de Agricultura Portuguesa, manifestou o desejo de concorrer com uma dádiva de 

plantas cultivadas no jardim desta colectividade.

Enquanto se prosseguia na disposição metódica dos canteiros no plano superior, 

preparava-se o ajardinamento da parte de baixo da cerca e, para este fim, foi levantada 

a planta do terreno, na segunda metade de 1875. Em 18 de Janeiro de 1876, foi esta 

planta remetida à Escola pelo Ministério das Obras Públicas.

Os serviços prestados por E. Goeza ao jardim da Politécnica terminariam nos fins de 

1876, ano em que foi novamente encarregado de ir a Londres para receber dos 

executores do testamento do Dr. Welwitisch as coleções de plantas e animais e os livros 

pertencentes ao governo português.A 14 desse mês e ano, perante o cônsul geral de 

Portugal, visconde de Deprat, Goeze assinava, em nome da Escola Politécnica, o 

contrato para a construção da estufa. Nessa altura, após prévia anuência do conde de 

Ficalho e do Dr. J. D. Hooker, foi designado John Smith, conservador dos jardins de 

Kew, para superintender na execução das obras. A importância exigida por H. Ormson 

foi de 3982 libras.

Em Agosto de 1874, o Ministério autorizava a Escola a aceitar a dádiva que o Barão de 

Castelo de Paiva que resolvera fazer para cultivo de plantas medicinais no novo jardim. 

Em Abril foi concedida à Escola, pelo súbdito britânico Emmanuel D'Almêda, através do 

New London and Brazilian Bank de Lisboa, a avultada soma de 2000 libras para ser 

aplicada nas obras do jardim. Esta importância foi integralmente consumida até Abril de 

1884, consoante consta da conta da receita e despesa relativa a este capital e 

respetivos juros remetida ao Ministério do Reino a 30 do mesmo mês.

Em 1875, a direcção da Escola Politécnica deliberou aproveitar a estadia em Londres do 

Dr. Bernardino António Gomes para ultimar os preparativos do contrato relativo à estufa 

e para fazer a respectiva assinatura. 
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Sem data

O corpo médio, de maior altura, destinava-se ao cultivo de plantas de maior porte. 

Segundo o conselho do Dr. J. D. Hooker, foi resolvido adjudicar a construção da 

estrutura metálica, aparelhagem de aquecimento e também do envidraçado às fábricas 

de H. Ormson.,em Chelsea, próximo de Londres. As fundações e restantes obras de 

alvenaria ficariam a cargo de operários portugueses.

A 16 de Dezembro de 1876, Jules Daveau exerce a função de jardineiro-chefe, uma 

indicação do prof J. Decaisne, diretor do jardim botânico de paris. Daveau exerce de 

1876 até 1892, a ação “foi das mais benéficas para o jardim e é inteiramente justa a 

afirmação feita pelo Prof. R. T. Palhinha (1945) a seu respeito: «Foi o mais dedicado, o 

mais prestante, o mais zeloso de todos os jardineiros que por ele têm passado».

A Edmund Goeze sucedeu-lhe o botânico francês Jules Daveau, quem em 1876 

desenvolveu o projeto da zona inferior do jardim, onde são empregues espécies dos 

estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos, dispostos com fins científicos organizando 

assim o “Arboreto”. Projetou a estufa (concluída em 1877), transformou o antigo olival 

num belíssimo arboreto, inventou o sistema de rega, e criou os riachos e cascatas, onde 

foram colocadas as famílias de monocotiledóneas. Deve-se ainda a J. Daveau a criação 

do traçado da Alameda das Palmeiras, ou Alameda de Conde Ficalho.

E. Goeze regressou a Portugal e, em Maio de 1876, solicitou uma licença de 75 dias, 

que lhe foi concedida, para se deslocar à Alemanha. A 10 de Julho deste ano escreveu 

ao conde de Ficalho informando-o acerca das plantas que tínha obtido nos jardins 

botânicos de Berlim e de Hamburgo para a estufa em construção e sobre a possibilidade 

de aquisição dos volumes do Botanical Magazine correspondentes aos anos de 1787 a 

1873. O conde de Ficalho (1878) referíu-se aos serviços desempenhados por Goeze no 

seguinte passo do relatório apresentado ao Director interino da Politécnica, Andrade 

Corvo: «Este empregado, de cujo serviço tive sempre a louvar-me, retirou-se para a 

Alemanha findo o tempo do seu contrato». Importa, no entanto, esclarecer que o serviço 

em questão foi também prestado no herbário e no Museu Botânico, em organização.

 A actividade de J. Daveau concentrou-se principalmente na parte inferior do jardim. É a 

ele que se deve o traçado da chamada «rua das Palmeiras», a organização do arboreto, 

e respectivo sistema de rega, e também dos riachos e cascatas. A pedra para a 

construção destas cascatas foi transportada da Serra de Monsanto, dos terrenos 

vizinhos ao forte, pertencentes ao Ministério da Guerra. Esta construção foi feita em 

períodos diferentes, havendo notícia do transporte de pedra para cascata em 1878, 1883 

e 1889. As relações de troca de sementes e plantas, com jardins botânicos estrangeiros, 

foram iniciadas na época em que J. Daveau se ocupou do horto botânico lisbonense. Já 

em 1877, pelo menos, haviam começado a chegar a este jardim os catálogos de 

sementes do estrangeiro.

A primeira construção empreendida no jardim foi a de uma pequena estufa de madeira, 

destinada provisoriamente à multiplicação e abrigo de plantas que exigem condições 

especiais de temperatura. Situava-se no plano superior, junto ao canto noroeste, e deu 

lugar muito mais tarde a um corpo de estufa que, até 1962, continuou a servir 

precariamente. Ainda no tempo de E. Goeze se decidiu erguer uma ampla estufa 

constituída por um corpo central, de base quadrada e 10 metros de lado, e por duas 

asas laterais de base rectangular, com 14 metros de comprimento e 7 de largura. 
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1877

1878

 Inauguração do Jardim Botânico de Lisboa. 

1879

1880 Observatório Astronómico

1884

1886 Em 1886, estava já o jardim em condições de poder oferecer elevado número de plantas 

de diferentes espécies à Câmara Municipal de Lisboa.

Nesse mesmo ano e a propósito do prosseguimento das obras da Avenida da Liberdade, 

a Câmara Municipal apresentou à Escola Politécnica um projecto que conferiria ao 

jardim considerável aumento de área ao mesmo tempo que se estabeleceria, segundo o 

desejo da municipalidade, uma comunicação fácil com a citada avenida. 

Foi possível expedir o primeiro lndex Seminum , organizado por Daveau, mas para este 

resultado muito contribuiu a actividade exercida anteríormente por E. Goeze a quem, 

aliás, se deve a organização do prímeiro catálogo de sementes do jardim botânico de 

Coimbra, distribuído em 1868 e onde se ofereciam diásporos de 380 espécies. O 

número de táxones, na quase totalidade espécies, mencionados no prímeiro catálogo do 

horto botânico de Lisboa foi de 1559, com nítido predomínio de plantas cultivadas sobre 

plantas indígenas. Em 1880 este número subiria a 2346.

A qualidade dos serviços prestados por J. Daveau foi, muito cedo, posta em destaque, 

pelo conde de Ficalho. Em 10 de Maio de 1879, este professor, após ter findado o 

primeiro contrato daquele jardineiro e atendendo ao seu zelo e competência, propôs a 

renovação do contrato, por dois ou três anos. Até 1892, ano em que este funcionário 

pediu a exoneração do seu cargo, repetiram-se as renovações do seu contrato.

Em 23 de Maio, o conde de Ficalho, perante dificuldades administrativas, chamava a 

atenção do Director da Politécnica nos seguintes termos: «Consegui terminar todas as 

plantações importantes, mas a verba destinada ao custeio dos estabelecimentos está 

quase extinta». Foi, por isto, indispensável reduzir as despesas ao mínimo e houve que 

despedir parte dos trabalhadores, mantendo-se apenas o pessoal fixo do jardim. Nesta 

data, a área cultivada devia, talvez, exceder 3 hectares, e ainda no tempo de Daveau 

chegou a 4, ou seja, foi praticamente atingida a máxima capacidade de expansão.

J. de Andrade Corvo, enquanto diretor interino da Escola, a 21 de Dezembro diz «Não 

tinha o zeloso professor para o ajudar senão em empregado, o segundo jardineiro da 

Ajuda, António Ricardo Da Cunha; da dedicação e boa vontade d'esse jardineiro dá 

testemunho honroso o Sr. Conde De Ficalho, mas essas qualidades do empregado 

apenas attenuam os consideráveis obstáculos que havia a vencer, para implantar num 

terreno quasi inculto um jardim botânico, com todas as condições scientíficas de uma 

boa escola. O novo jardim levantou-se como por encanto, e hoje mais de dez mil plantas 

florescem onde não há ainda quatro annos não vegetava um arbusto» 

Para este fim tornava-se necessária a expropriação do prédio da Rua do Salitre com os 

n.ºs 95 e 97, prédio que através de um jardim contíguo confinava com o limite inferior do 

horto botânico. Andrade Corvo, que então reassumira o cargo de Director da Politécnica, 

respondeu à proposta acima mencionada, informando que nenhum inconveniente havia 

na aludida expropriação e que, se de momento, o aumento da área para ajardinamento 

não era uma necessidade, tal área poderia ser muito útil no futuro. O Conselho chegou 

mesmo a elaborar uma representação dirigida ao rei onde se afirmava, com perfeito 

conhecimento de causa e esclarecida previsão: «se esta ocasião única não for 

aproveitada será mais tarde inexequível semelhante mélhoramento, ou exigirá, pelo 

menos, despesas de tal modo avultadas que dificilmente se realizará». 
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1887

1888

1889

1890 Em princípios de 1890, as terras removidas não tinham ainda sido repostas nos 

primitivos locais e acumulavam-se, em parte, de encontro a um muro. Por se recear que 

a pressão sobre este muro fosse superior à sua resistência. o conde de Ficalho, na 

sessão do Conselho de 14 de Março do mesmo ano, propôs fosse efectuada uma 

inspecção para em caso de perigo se poderem exigir as obras necessárias para o evitar. 

Nesta data já o poço tinha sido fechado, mas havia necessidade de uma vistoria por 

uma comissão de técnicos para se salvaguardarem os interesses do jardim. Como parte 

da indemnização devida pela Companhia, o conde de Ficalho obteve do empreiteiro a 

garantia da construção de um lago, na parte de baixo do jardim, não muito afastado do 

local onde fora aberto o poço. 

Como se tivesse gorado o projecto da comunicação com a Avenida da Liberdade, a 

Câmara Municipal de Lisboa decidiu propor, talvez como alternativa, a abertura de uma 

ampla entrada, com gradeamento e portão de ferro ligando o jardim à Rua do Salitre. O 

projecto, assinado pelo Engº F. Ressano Garcia, foi apresentado à Escola e, no 

Conselho de 1 de Maio de 1889, foi resolvido, de acordo com o director do jardim, 

informar que não havia inconveniente na realização do plano camarário, mas fez-se 

constar que a abertura da referida comunicação de modo algum constituiria servidão, 

nem inibiria o Conselho ou a direcção do jardim de a mandar encerrar nas horas, dias ou 

períodos que fossem julgados necessários. O jardim permaneceria, como até então, 

propriedade particular da Escola.

A 4 de Fevereiro os prejuízos causados pela abertura do túnel incidiram também no 

Observatório Astronómico, dada a violência das explosões de dinamite e o facto de o 

terreno em que assentava parte do edifício daquele estabelecimento não ter a 

consistência necessária.

Ainda em 1889, por se atender ao estado de completa ruína em que se encontrava a 

estufa de madeira colocada no seguimento da estufa grande, foi necessário proceder à 

sua substituição por um novo corpo de ferro e vidro. Em Novembro desse ano, esse 

corpo de estufa encontrava-se já na Alfândega e a Escola solicitava a isenção de direitos 

de entrada. Este novo e último corpo de estufa manteve-se em serviço, mediante 

sucessivas reparações, até 1962, ano em que começaram as obras para a edificação 

das atuais estufas.

Abertura do túnel do Rossio, que intersecta a parte inferior do jardim na direcção 

aproximada de Sudeste-Noroeste, no limite do jardim voltado para o actual Parque 

Mayer, o qual teve grandes impactes e causou graves prejuízos no próprio jardim. A 

construção do lago inferior fez parte da indemnização da Companhia responsável pela 

obra do jardim, devido aos danos causados.

Ainda em nossos dias se poderia subscrever a parte final deste trecho. Foi esta a 

primeira tentativa para se estabelecer uma comunicação com a Avenida da Liberdade, 

mas tanto esta como as seguintes resumiram-se a completo malogro. Dificuldades 

financeiras teriam constituído, por certo, a causa principal da desistência em relação ao 

projecto acima indicado.
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1892

1894

1898

O plano relativo à comunicação com a Avenida da Liberdade voltou a ser considerado 

pela Câmara Municipal em 1890, mas, desta vez, o projeto, notavelmente ampliado em 

relação ao anterior, envolvia a abertura de uma avenida com 20 metros de largo, que se 

estenderia desde aquela artéria até ao jardim da Escola, e a montagem de um ascensor. 

Este ascensor passaria pelo eixo da nova avenida e no seu percurso através do jardim 

estabeleceria ligação com a Rua da Escola Politécnica, desembocando junto ao portão 

oriental desta escola. Para vencer a diferença de nível entre o topo da nova avenida e os 

terrenos do jardim, seria construída uma escadaria permitindo a passagem do elevador . 

Os termos em que este problema foi presente ao Conselho escolar não eram de molde a 

satisfazer, nomeadamente por implicarem redução da área do jardim e também por 

outras razões posteriormente analisadas por uma comissão designada no Conselho de 3 

de Fevereiro de 1891. Desta comissão faziam parte o novo Director, L. A. Albuquerque e 

mais três professores, o conde de Ficalho, Costa Lima e Roquete. Na resposta, remetida 

pela Escola, em Maio do mesmo ano, sobre este problema, foram apresentadas várias 

objecções ao projecto e pedidos informes complementares. Só depois seria possível 

formular um parecer definitivo. O principal interessado no plano do ascensor era o conde 

de Moser.

Em 1892, J. Daveau decidiu pedir a demissão de jardineiro-chefe. O governo distinguiu-

o conferindo-lhe a Comenda de Cristo e o Oficialato de S. Tiago.

O cargo de jardineiro-chefe passa para Henri Fernand Cayeux, cuja atividade incidiu na 

introdução de plantas ornamentais, algumas de reconhecido valor.Em 25 de Outubro de 

1892, propunha a Escola que fosse contratado Henri Fernand Caveaux para jardineiro-

chefe. Este novo jardineiro, igualmente francês e recomendado por Daveau. A actividade 

deste jardineiro incidiu, em parte apreciável, no embelezamento do Jardim Botânico, 

mediante a introdução ou criação de plantas ornamentais, algumas de reconhecido 

valor, como é o caso de Dombeya Cayeuxii E. André, ainda muito recentemente incluída 

no Botanical Magazine.

Em 1894, iniciou-se a cultura de crisântemos de capítulos grandes e deu-se início à 

realização de exposições anuais destas plantas na estufa do jardim. Estas exposições 

foram repetidas até 1898

A projectada comunicação do jardim com a Avenida da Liberdade voltou, antes de findar 

o século, a chamar a atenção da Escola Politécnica. Em Abril de 1898, o Presidente da 

Câmara Munnicipal de Lisboa dirigiu-se ao Director da Escola para pedir um parecer 

sobre um requerimento da Companhia dos Ascensores e Construções, proprietária de 

dois prédios, um com os n.ºs 95 e 97 na Rua do Salitre, outro na Travessa do Salitre 

com o n.º 37 e também de um quintal anexo, resultante do desmanchar de um prédio 

sito na Rua da Alegria. Segundo o referido requerimento, a Companhia mencionada 

declarava-se pronta a ceder à Câmara, mediante certas condições, a parte de terreno 

que fosse necessário cortar da referida propriedade para abertura de uma rua com a 

largura máxima de 20 metros. Esta rua destinava-se a facultar a comunicação do Jardim 

Botânico com a Avenida da Liberdade. De acordo com o anteprojecto desta obra, a 

Escola teria de ceder, em troca de certas concessões, metade do terreno indispensável 

para a construção da escadaria que deveria ligar a referida rua com o jardim. 
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1899

Século XIX

1903

1909

Deve-se a H. Cayeux a introdução das dálias-cactos, promovendo o Jardim Botânico 

com uma exposição destas plantas.

A estufa, que durante longos anos prestara bons serviços, apresentava, já nos primeiros 

anos deste século, evidentes sinais de ruina. Em Julho de 1903, o Director do Jardim 

Botânico, Prof. A .X . Pereira Coutinho, informou o Director da Escola que a estufa se 

encontrava em estado deplorável: "... as construções têm dado de si tanto, que várias, 

portas já se não podem fechar. Todas as armações de ferro expostas constantemente 

num meio tão quente e tão húmido estão muito oxidadas e demandam limpeza e pintura 

imediata. Uma das caldeiras está incapaz de serviço bem como a canalização 

respectiva».Em Outubro de 1903 ainda nâo tinham sido tomadas providências e era 

chegada a época de se aquecer a estufa. Só em Dezembro foram dadas ordens pelo 

Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria para se proceder às obras de 

reparação que se impunham. Desde então, e até 1962, não deixou esta estufa de sofrer 

numerosas reparações, de maior ou menor monta. Os prejuízos causados às colecções 

botânicas exigindo aquecimento foram por vezes importantes, em consequência do 

estado de insuficiência a que chegou esta dependência do Jardim Botânico.

Com a demissão de H. Cayeux surgiu o nome de Henri Navel. Em Junho de 1909, 

recebeu o Director da Escola uma carta de O. Labroy, chefe do serviço das estufas do 

Museu Nacional de História Natural de Paris candidatando-se ao lugar de jardineiro-

chefe, mas quando esta proposta foi recebida já fora decidido fazer o contrato com 

Navel, que havia adquirido apreciável prática na Grã-Bretanha, nomeadamente nos 

Jardins de Kew. H. Navel foi nomeado por alvará de 31 de Julho de 1909 e as condições 

do respectivo contrato foram as mesmas que vigoraram em relação a Cayeux. A Escola 

facultou-lhe também residência. Esta residência situava-se à esquerda da entrada da 

actual alameda das palmeiras. O serviço deste jardineiro, quanto a assiduidade, foi 

muito prejudicado por repetidas e demoradas licenças que o mantiveram afastado do 

Jardim. Uma destas ausências ocorreu por motivo da guerra de 1914. Foi, então, 

encarregado de o substituir Luís José Fernandes que, em 16 de Dezembro de 1907, 

havia sido assalariado para o jardim. Finda a guerra, H. Navel, que se havia mantido na 

situação de licença com vencimento mediante despacho ministerial de 13 de Agosto de 

1914, regressou a Portugal, mas de novo solicitou a permissão para se ausentar para S. 

Tomé em missão ordenada pelo Ministério do Ultramar. Esta ausência demorou de 29 

de Março de 1919 a 12 de Abril de 1920. Em 26 de Maio deste último ano, após novo 

pedido de licença, requerido em 5 do mesmo mês ao Ministro da Instrução, e rejeitado 

pela Faculdade de Ciências, H. Navel pediu a demissão, que lhe foi concedida em 16 de 

Setembro de 1921. Na ausência de H. Navel, depois de terminada a guerra, foi também 

L. J. Fernandes quem desempenhou as funções de jardineiro-chefe.

Durante as últimas duas décadas do Séc. XIX, a propósito das obras da avenida da 

Liberdade, ocorreram várias tentativas de estabelecimento de comunicação do Jardim 

com a referida avenida, negociadas entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Diretor da 

Escola Politécnica (andrade Corvo). As propostas variaram entre a expropriação de 

prédios na Rua do Salitre para permitir o alargamento do jardim até á Avenida, a criação 

de uma avenida com 20m de largura, de ligação entre a Av. da Liberdade e o Jardim, 

onde se incluía a montagem de um ascensor.” – Planta de Silva Porto, 1911 vê-se o 

contínuo verde que existiu entre o Jardim Botânico e a Avenida da Liberdade.
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1910

1911

1913

1915

Para corresponder ao apreciável aumento dos serviços da secção botânica, a cargo do 

Prof. Pereira Coutinho, aumento que reclamava uma ampliação de instalações, este 

professor propôs, em Dezembro de 1910, que a Direcção das Obras Públicas e Minas 

construísse uma pequena casa com quatro divisões que se destinaria a escolha, 

distribuição e arrecadação de sementes, ao expurgo dos exemplares de herbário, à 

preparação das plantas para as colecções, à guarda de duplicados e para outros fins. 

Havia espaço no jardim, em frente às instalações da direcção e administração da 

Faculdade de Ciências que, com vantagem, poderia ser destinado àquelas finalidades. 

Poucos anos depois concluía-se a chamada «casa das sementes», que, no entanto, 

volvidos anos, foi utilizada para a instalação de um laboratório de micologia. Durante a 

direcção do Prof. Pereira Coutinho, a expansão das funções do Jardim Botânico foi em 

parte prejudicada pela insuficiência das verbas e também por deficiências de pessoal, 

nomeadamente as que resultaram das ausências do jardineiro-chefe. Em 1910, este 

professor, perante os danos causados nas culturas, chegou a propor que, à semelhança 

de outros hortos botânicos, a «classe» fosse isolada por um gradeamento de ferro, por 

forma a não prejudicar a passagem do público para a parte inferior do jardim.

 Constantemente apareciam plantas arrancadas, muitas delas valiosas e de difícil 

substituição, trocadas as etiquetas, cortadas flores e outros prejuízos. No ano imediato 

voltaram a repetir-se vários desacatos e o Conselho da Faculdade deu plenos poderes 

ao Prof. Pereira Coutinho para proceder como melhor entendesse para pôr cobro aos 

frequentes desmandos, podendo mesmo mandar proibir o acesso ao Jardim Botânico. O 

antigo projecto camarário de estabelecimento de uma nova entrada pela Rua do Salitre 

foi, uma vez mais, posto à consideração do Director do Jardim que, na sua resposta de 

Janeiro de 1913, o reputou prejudicial por vários motivos, entre os quais a destruição de 

parte do viveiro e de muitas árvores de certo valor.

A planta topográfica de Silva Pinto representa toda a extensão atual do jardim botânico. 

É de notar que a zona correspondente à "classe" apresenta um jardim de planta 

quadrada, organizado de forma ortogonal e centrado por uma fonte com canteiros 

retangulares alinhados na mesma direção do edifício e quatro caminhos principais que 

estabelecem a comunicação entre o edificio da escola politecnica, o observatório 

astronómico e as estufas. O desenho correspondente ao "arboretum" apresenta um 

traçado orgânico e curvilíneo, excetuando um canteiro que se destaca pela sua 

geometria triangular e pelas linhas retas, tal como acontece atualmente. O acesso ao 

arboretum é representado pela dupla escadaria. Verifica-se o parque mayer enquanto 

espaço ajardinado, assim como o Jardim do Principe Real (antiga Praça D. João V). É 

ainda de realçar que o edfício da Escola Politécnica não apresenta um claustro 

ajardinado, tal como se observava na carta de Filipe Folque em 1856/58 e atualmente

Por iniciativa do respetivo Director foi substituído o regulamento do Jardim Botânico, lido 

e aprovado na sessão do Conselho de 30 de Maio de 1913.

Na estufa foi feita em 1915 a cultura de plantas africanas dos domínios portugueses. 

John Gosseiler, que nesse ano se encontrava em Angola ao serviço do Ministério do 

Fomento, enviou por diferentes vezes sementes de vegetais desta província ultramarina, 

parte das quais chegou a germinar.
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1917

1920

1921

Entre as alterações que foram determinadas pelo Prof. Pereira Coutinho nos anexos do 

jardim, conta-se a substituição total dos plátanos das entradas do edifício da Faculdade 

de Ciências. Estas árvores haviam sido plantadas por ordem do conde de Ficalho, mas 

reconheceu-se então que causavam falta de luz nas salas do primeiro andar da 

Faculdade e outros inconvenientes. Na sessão do Conselho de 24 de Janeiro de 1917 

foi deliberado o seu abate e substituição por outras plantas de menor porte, mas a breve 

trecho reconheceu-se que estas não satisfaziam pelo que se decidiu o emprego de 

exemplares de Washingtonia robusta H. Wendl., que ainda subsistem.

J. Gossweiler foi proposto, em Junho de 1920, para o exercício das funções de jardineiro-

chefe, após H. Navel se ter demitido.

Em 9 de Junho de 1921, no seu último relatório apresentado à direcção da Faculdade de 

Ciências, o Prof. Pereira Coutinho aludiu às dificuldades que tolhiam a administração do 

horto botânico. As deficiências verificadas durante a guerra de 1914-1918 continuaram a 

afectar os serviços. O aumento do custo do carvão, quer de hulha, quer de coque, foi de 

tal amplitude que em 1921 o aquecimento da estufa se fez principalmente à custa das 

árvores de menor valia do próprio jardim. Neste relatório, o mesmo professor exprimiu as 

suas preocupações quanto ao futuro nos seguintes termos: «É de advertir que o nosso 

Jardim Botânico goza de bem merecida consideração entre os estabelecimentos 

similares estrangeiros, que é muito valiosa a colecção das suas plantas, e que seria 

para lastimar a sua decadência ou mesmo perda». Este professor, foi substituído 

interinamente na direcção do Jardim Botânico, pelo Prof. R. T. Palhinha.. Dada a 

impossibilidade de se contratar um novo jardineiro-chefe, o novo Director propôs que, 

sem qualquer acréscimo de vencimento, passasse a desempenhar aquelas funções o 

herborizador L. J. Fernandes, que havia feito o seu aprendizado de jardineiro no tempo 

de H. Cayeux. Em 17 de Junho de 1921 foi sugerido que a verba destinada à compra de 

combustível não fosse inferior a 3000$000, dado o encarecimento do carvão. Durante os 

meses de Outubro a Maio era necessário manter a caldeira acesa e cada tonelada de 

combustível custava, nessa época, 180$00. A verba destinada ao pagamento do 

pessoal assalariado também era insuficiente para as necessidades do jardim. Este 

pessoal recebia 2$20 ou 1$80 por dia, numa altura em que os jardineiros camarários 

eram pagos a 4$00 e 3$00 diários. A nomeação definitiva do Director do Jardim foi 

publicada em 29 de Novembro de 1921 e a posse verificou-se a 15 do mês seguinte. 

Uma das deliberações tomadas pelo Prof. Palhinha, nos primeiros meses da sua 

direcção, foi a construção de um palmário, isto é, um abrigo para cultivo de plantas 

ornamentais, nomeadamente palmeiras. O abrigo que até então existia no viveiro 

encontrava-se arruinado e já em Outubro de 1921 fora solicitado ao Administrador-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais o fornecimento do material necessário para o 

efeito. Esta construção foi muito demorada a despeito da sua simplicidade
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1924

1925

1926

O comportamento reprovável de alguns frequentadores do jardim e a falta de vigilância 

determinaram que o Conselho da Faculdade de Ciências, mediante proposta do Prof. 

Palhinha, resolvesse encerrá-lo ao público, a partir de 1923. Isto deu azo a uma 

proposta do Dr. Alfredo Pedro Guisado, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, no 

sentido de se prestar auxílio à Faculdade de Ciências para que o jardim voltasse a estar 

franqueado. Esta proposta foi discutida no Conselho de 11 de Dezembro de 1924 e foi 

encarregado o Director do jardim de elaborar o projecto da resposta a remeter à Câmara 

Municipal. Nesta resposta salientava-se que o pessoal operário que até 1916 era de 22 

homens e 2 aprendizes se foi reduzindo a ponto de ser inferior a metade e, como 

consequência, deixaram de se executar todos os trabalhos extraordinários e houve que 

adiar numerosas tarefas. O policiamento foi-se tornando também cada vez mais difícil. A 

direcção da Faculdade resolveu que o Jardim Botânico fosse encerrado.

Em Fevereiro de 1924 o antigo abrigo fora completamente derrubado pelas intempéries, 

pelo que, em 23 de Outubro do mesmo ano, foi pedida a sua reconstrução e 

transferência para melhor local, junto à escadaria de acesso à parte inferior do jardim.

Para atenuar os inconvenientes resultantes da insuficiência de dotações oficiais, o 

Conselho escolar decidiu, em 1925, que se estudasse a melhor forma de promover a 

venda ao público de plantas e de flores, sendo o respectivo rendimento destinado ao 

pagamento de despesas a fazer no Jardim Botânico. O Prof. R. T. Palhinha promoveu 

no mesmo ano a edificação de uma série de 12 postais ilustrados com fotografias de 

algumas das espécies de maior interesse botânico existentes no jardim e de aspectos 

de particular beleza do ponto de vista paisagístico.

Em 1926 estava concluída esta pequena obra que, com sucessivas reparações, ainda 

se mantém, servindo principalmente para abrigo de exemplares de Kentia e de outras 

plantas de sombra. O lugar de jardineiro-chefe, que esteve em risco de ser suprimido, só 

pôde ser provido em 1926. A proposta para o preenchimento deste cargo fora aprovada 

no Conselho de 9 de Junho de 1923, porém só em 11 de Agosto de 1926 foi feita a 

nomeação do proposto, L. J. Fernandes. Este jardineiro- chefe manteve-se em exercício 

até 19 de Outubro de 1944, data em que, a seu pedido, passou à situação de licença 

ilimitada. Em 1926 foi o Conselho da Faculdade informado dos desejos manifestados 

pelo Prof. Virgílio Machado, Presidente da Comissão organizadora da homenagem, 

quanto ao local onde se deveria erigir o busto do Dr. Bernardino. António Gomes . 

falecido em 13 de Janeiro de 1923, notável médico. foi escolhido o Jardim Botânico 

como local igualmente apropriado ao fim em vista e na sessão do Conselho de 2 de 

Julho de 1926, o Prof. P. J. Da Cunha solicitou a indispensável licença que foi 

imediatamente concedida. Assim se explica a existência dos dois bustos neste jardim.
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1927

1932

1939

1941

No entanto, em 1927, como a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa 

retirasse os guardas destacados para o Jardim Botânico por terem sido considerados 

incapazes para o serviço, o Director ordenou novamente. o encerramento, facto que 

chegou a provocar protestos na imprensa diária e os necessários esclarecimentos. O 

serviço de vigilância contava, em Fevereiro de 1927, apenas 4 guardas pagos pelo 

Estado. um dos quais dado por incapaz e outro com baixa no hospital. A eficiência deste 

serviço exigia no entanto um mínimo de 14 guardas. As dificuldades administrativas que, 

no pós-guerra, perturbaram a vida da Faculdade de Ciências e dos estabelecimentos 

anexos, foram agravadas com o movimento revolucionário de Fevereiro de 1927. Foram 

avultados os danos causados, não só no edifício da Faculdade como na estufa do 

Jardim Botânico, que, em parte, havia sido renovada pouco antes. De facto, em 1923 

fora reparada a última secção da estufa e em 1925 foi pedido o conserto do seu 

penúltimo corpo, que ameaçava ruína. Cerca de um terço da estufa foi completamente 

destroçado no decurso dos bombardeamentos deste movimento revolucionário de 1927. 

Em 1939 voltou a ser determinado novo encerramento por causa das obras, na 

canalização das águas, determinadas pelo Ministério das Obras Públicas. Nessa altura 

ficaram inutilizados, simultâneamente. todos os arruamentos. A insuficiência das 

instalações ocupadas pelo grupo de Botânica e o crescente aumento das colecções de 

estudo e, também, da frequência escolar foram as principais determinantes da 

solicitação feita pela Faculdade de Ciências para que fosse construído um edifício, 

principalmente destinado a alojar os herbários e outras colecções botânicas e a permitir 

instalação adequada ao Director e ao pessoal técnico do Museu, Laboratório e Jardim 

Botânico. Como era evidente, a única solução exequível consistia em sacrificar uma 

parcela da «classe» para este edifício, cuja construção findou antes de o Prof. Palhinha 

se ter jubilado em 4 de Janeiro de 1941.

O acesso do público ao Jardim Botânico, só em 1 de Novembro de 1932 foi retomado, 

porém, durante a proibição, a frequência da sua parte inferior foi facilitada durante as 

horas regulamentares, a certo número de pessoas, mediante um cartão de livre trânsito 

assinado pelo Director. Esta concessão começou a ser feita em 1929, a número muito 

reduzido de pessoas e no ano seguinte, ouvido o Conselho Administrativo da Faculdade 

de Ciências, passou a cobrar-se a importância de 2$50 por cada cartão de entrada 

permanente. A reabertura do Jardim Botânico ao público foi deliberada logo na primeira 

sessão do Conselho escolar do ano lectivo de 1932-1933 e mercê da cedência de 

alguns guardas dos jardins municipais foi mesmo possível manter este estabelecimento 

patente ao público aos domingos.

No ano de 1941, o jardim sofreu consideráveis danos causados pelo ciclone de 

Fevereiro. Foram derrubadas muitas árvores e inúmeras plantas sofreram com a 

violência do vento.

Estas obras de restauro, iniciadas em 1927, importaram em 113.120$00 e ficaram 

concluídas em 1929. No decurso destas obras, foi resolvido proceder à construção de 

um novo abrigo de plantas no viveiro. Desta sorte tornou-se possível dotar o jardim com 

mais um abrigo em substituição do que anos antes fora destruído pelas intempéries.
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1944

1962

1967

2001

2010

2011

2012

2013

A morte do Prof. Resende, em 1.I.1967. 

Data do ortofotomapa de Lisboa onde é possível a observação do Jardim Botânico

Data do ortofotomapa de Lisboa onde é possível a observação do Jardim Botânico. É de 

notar que existe uma pequena diferença em relação à estrutura verde relativamente ao 

ortofotomapa anterior de 2001. 

Aprovação do projeto (fase preliminar) de recuperação do Observatório Astronómico, 

projeto da autoria do Arq. João Pedro Falcão de Campos. 

Em 1962, o Governo, por intermédio do Ministério das Obras Públicas, fixou a zona de 

protecção do Jardim Botânico, do próprio edifício da Faculdade e do chafariz da Mãe 

d'Agua. Ao mesmo tempo foi marcado o limite futuro para este jardim que deverá passar 

a abranger a quase totalidade da área ocupada pelo parque Mayer e numerosos 

terrenos confinantes.

O Jardim Botânico de Lisboa foi classificado como Monumento Nacional, conforme o 

Decreto-lei nº18/2010, públicado no diário da república, I série, nº 250, de 28 de 

Dezembro

É definida e aprovada uma zona especial de proteção (ZEP), conforme o decreto nº 

221/2013, publicado no diário da república, 2ª Série, nº72, de 12 de Abril de 2013

Preocupaçao por parte da Liga dos Amigos do Jardim Botânico quanto à consequência 

da praga de escaravelho nas palmeiras do jardim.

Em Maio/Junho de 2012 realizaram-se obras de conservação no jardim botânico (na 

zona superior e inferior)

Até 27 de Maio  desempenhou interinamente as funções de Director do Museu, 

Laboratório e Jardim Botânico o Prof. A. Ricardo Jorge. A partir desta data assumiu este 

cargo o Prof. Flávio Ferreira Pinto Resende com a substituição da velha e arruinada 

estufa por uma outra de modelo totalmente diferente, cuja construção, ordenada pelo 

Ministério das Obras Públicas, ficou praticamente concluída no ano de 1966. O Prof. 

Resende ao tomar posse do seu novo cargo oficial chamou a atenção das instâncias 

superiores para a escassez do quadro de pessoal jardineiro, para o estado 

extremamente precário em que se encontrava a estufa e também para a circunstância 

de certas áreas não disporem de isolamento eficaz. São volvidos mais de vinte anos 

sobre a data em que foram apresentadas superiormente as justas preocupações sobre o 

futuro dos serviços que este professor tomara a seu cargo e pode dizer-se que, ainda 

em 1967, são de ponderar alguns dos pontos focados acima. A construção da estufa 

nova veio permitir novas possibilidades de carácter técnico no domínio da investigação 

de problemas de índole fisiológica em que intervém um condicionalismo fotoperiódico. 

Nesta estufa ocupam espaço importante as colecções de estudo organizadas pelo Prof. 

Resende e é de desejar que se dê o devido desenvolvimento aos conjuntos de vegetais 

de interesse didáctico e ornamental.
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                                2015

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Localização do Jardim Botânico no Concelho de Lisboa

Ana Rita Silva Basto 2015

Tipologia 

IPPAR, sem nome de autor 2006

Localiza-se no "arboretum"

Desenhos e esboços

DOCUMENTAÇÃO

A Câmara Municipal de Lisboa submeteu pelo ofício OF/10/DMAU/DPP/15 de 

2015.01.28 o projeto de reabilitação do Jardim Botânico desenvolvido na fase de projeto 

base a parecer da DGPC, o qual inclui: projeto de reabilitação do Jardim Botânico; 

projeto de arquitetura; projetos de especialidades; relatório prévio.

"O Jardim Botânico apresenta cerca de 1493 espécies vegetais distintas e referenciadas 

(...). Das espécies existentes no jardim, destacam-se a coleção de palmeiras que agrupa 

mais de 40 espécies, a coleção de araucárias com mais de 6 espécies, a coleção de 

cicádeceas , o conjunto de Ficus macrophylla  na zona da classe, os exemplares de 

Taxodium disticum  (Cipreste-dos-pântanos), a coleção de cactos e a coleção de 

bambus." (CML, 2015)

2006

Observa-se o lago central, os canteiros e o edificio do atual MNHNC

Tipologia 

Título do documento

Vista parcial da "classe"

Título do documento

Escadaria dupla e busto de Dr. Bernardino António Gomes (pai)

IPPAR, sem nome de autor

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta de localização
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Zona de acesso à Rua da Alegria

IPPAR, sem nome de autor 2006

Observa-se um quiosque, o portão de acesso à Rua da Alegria e anexos

Jardim Botânico de Lisboa: Observatório Astronómico

IPPAR, sem nome de autor 2006

Tipologia 

Título do documento

 Zona de separação entre a "classe" e o "arboretum"

IPPAR, sem nome de autor 2006

Localiza-se na "classe"

Tipologia 

Título do documento

IPPAR, sem nome de autor 2006

IPPAR, sem nome de autor 2006

Tipologia 

Título do documento

Observatório Astronómico

Tipologia 

Título do documento

Terraço do Observatório Astronómico

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

www.lisboainterativa.pt

Tipologia 

2006

Título do documento

Edifícios junto do lago na "classe"

Tipologia 

Título do documento

2006

Tipologia 

Estufa de Madeira

Tipologia 

DGPC 2013

Título do documento

Planta com delimitação e ZEP em vigor 

SIPA, Mafalda Jacomé 2014

(monumentos.pt)

Título do documento

Tipologia 

IPPAR, sem nome de autor

IPPAR, sem nome de autor

Planta de Lisboa: Botânico da Faculdade de Ciências

Filipe Folque 1856-58

Título do documento

Planta do Jardim Botânico de Lisboa

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta de delimitação

Planta do Imóvel

Desenho e esboço
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Ortofotomapa de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Nome de autor Ano de publicação

Desconhecido 2001

Observações

www.lisboainterativa.pt

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Viera da Silva

Tipologia

Ortofotomapa de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Tipologia

Título do documento

Fotografia aérea de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Instituto geográfico e cadastral 1947

www.lisboainterativa.pt 

www.lisboainterativa.pt 

1950

Silva Pinto 1911

Tipologia 

Título do documento

Planta de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Tipologia

Desconhecido 2001

www.lisboainterativa.pt

www.lisboainterativa.pt

Título do documento

Tipologia 

Planta de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Título do documento

Desenho e esboço

Fotografia aérea

Fotografia aérea

Desenho e esboço

Fotografia aérea
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Planta da Faculdade de Ciências 1º pavimento

Edifico da Escola Politécnica visto do jardim

Tipologia 

Planta de plantação do Jardim Botânico

CML

Título do documento

Título do documento

Desconhecido 1891

Tipologia 

Título do documento

Título do documento

Desconhecido Desconhecido

2015

www.lisboainterativa.pt 

Tipologia 

Título do documento

Planta da Faculdade de Ciências 2º pavimento

Desconhecido Desconhecido

Não é pormenorizada

Tipologia 

Tipologia 

Fotografia aérea de Lisboa: Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Instituto geográfico e cadastral 1967

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel

Fotografia aérea

Planta de plantação

Desenho e esboço
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Edifíco junto ao lago na "classe"

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Título do documento

Entrada do Jardim Botânico da Faculdade de Ciências

Título do documento

Caminho entre o edifíco MNHNC e a "classe"

Zona central do "Arboretum"

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Ana Rita Silva Basto

Lago central da "classe"

Tipologia

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Jardim Botânico de Lisboa: Bambus

Tipologia 

Título do documento

Um dos caminhos do "Arboretum"

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Título do documento

Título do documento

Tipologia 

Tipologia

Título do documento

Jardim Botânico de Lisboa: Um dos caminhos do "Arboretum"

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Jardim Botânico de Lisboa: Canal de água

Ana Rita Silva Basto

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Ana Rita Silva Basto

Placa informativa

23 de Dezembro de 2014

23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

O Cipreste-do-méxico no "Arboretum"

23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Ana Rita Silva Basto

Título do documento

Placa de edificação de espécie botânica

Ana Rita Silva Basto

Título do documento

Ana Rita Silva Basto

Tipologia 

Avenida das Palmeiras ou Avenida do Conde de Ficalho

Ana Rita Silva Basto

23 de Dezembro de 2014

Tipologia

23 de Dezembro de 2014

Jardim de buxo do "arboretum"

Acesso à Rua da Alegria

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Título do documento

Tipologia

23 de Dezembro de 2014

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Tavares, C. N. 1967

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Imprensa Portuguesa Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Direção-Geral do Património Cultural 2002

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

DGPC Lisboa

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

Título do documento

Jardim Botânico de Lisboa: Cacto

Tipologia 

Título do documento

BIBLIOGRAFIA

Tipologia 

Título do documento

Jardim Botânico de Lisboa: Cacto

Ana Rita Silva Basto

Jardim Botânico de Lisboa: Coleção de Palmeiras

Ana Rita Silva Basto 23 de Dezembro de 2014

23 de Dezembro de 2014

Tipologia 

Guia separata do Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa. História do Jardim Botânico 

da Faculdade de Ciências de Lisboa.

Assunto: Intervenção terraço/saguão Edificio Anexo e Edificio Herbário / Museu Universidade de 

Lisboa, sito na Rua da Escola Politécnica, 56958, em Lisboa. (Processos nº: DRL-DS 2002/11-

06/14032/PIE/1137 CS 130090; 2002/11-06/14032/PPA/5972 CS 131112; 2002/11-

06/14032/PIE/1185 CS 133248)

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Direção Regional de Lisboa 2003

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Instituto Português do Património Arquitectónico Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Direção Regional de Lisboa 2003

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Direção Regional da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo 2009

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Ministério da Cultura Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

CML 2015

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

CML, Janeiro 2015 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

www.monumentos.pt

Traçado da Zona de especial de proteção do Jardim Botânico incluindo o Picadeiro do Antigo 

Colégio dos Nobres (2009/11-6/340/ZEP/45)

Classificação do Jardim Botânico de Lisboa como Monumento Nacional (Nº9/3(26))

Proposta de classificação do núcleo principal da antiga Escola Politécnica/Faculdade de Ciências de 

Lisboa  (Nº 99/3 (13))

Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa

Projeto de reabilitação do Jardim Botânico-Orçamento parcipativo 2013-Projeto 121

 Vale,Teresa e Gomes, Carlos (1996); Simões, Paula (1998); Jácome, 

Mafalda (2014)

1996, 1998 e 2014

20 de Março de 2015

http://www.monumentos.pt/
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Elvas, Maria do Carmo Magalhães de Almeida 2011

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

http://run.unl.pt/bitstream/10362/6642/1/Elvas_2011.pdf

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Correia, Ana Isabel D. 2015

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

http://www.mnhn.ul.pt/pls/portal/docs/1/335965.PDF

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 25 de Março de 2015

20 de Março de 2015

As coleções de plantas vasculares no Herbário do Jardim Botânico Museu Nacional de História 

Natural (LISU) . 

O Laboratorio Chimico e a divulgação da Química no séc. XXI . Dissertação para obtenção de grau 

mestre em Bioorgânica, Faculdade de Ciências e Tecnologias, Universidade Nova de Lisboa

20 de Março de 2015

http://run.unl.pt/bitstream/10362/6642/1/Elvas_2011.pdf
http://www.mnhn.ul.pt/pls/portal/docs/1/335965.PDF
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Coord. X: 175342 Coord. Y: 359705

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

13 ha  

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Tipologia Estilo Período de significância

 

DESIGNAÇÃO

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, 

incluindo a respectiva cerca

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 2/96, DR, I Série-B, n.º 56, de 6-03-1996

LOCALIZAÇÃO

Coimbra

Rua Domingos Vandelli, 3000-405 Coimbra

Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São 

Bartolomeu)

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO 

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO

Universidade de Coimbra 239 855 210 / 33

Calçada Martim de Freitas 3000-393 Coimbra jardim.botanico@uc.pt 

239 820 780

Domingos Vandelli, Julio Mattiazi, João Vilar, 

Gregório de Queirós, José do Couto Neves, José 

Pezerat ,Edmond Goeze, Cottineli Telmo e 

Armand Bellinghen.

 Início em 1774

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente Centro Região de Coimbra

Recreativo/Cientifico Científico

Jardim botânico Neoclássico Segunda metade do seculo XVIII até à primeira metade do século XIX

mailto:jardim.botanico@uc.pt


42

Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual

Acessos secundários (EN e IP) 

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

O património edificado corresponde a cerca de 1/10 do imóvel em superfície

O acesso ao jardim botânico é possível a partir do Portão dos Arcos com respetiva bilheteira/posto de 

informações, ou ainda a partir do Portão Principal e do Portão das Ursulinas. O primeiro conduz ao 

Instituto Botânico percorrendo-se o terraço de Júlio Henriques assinalado com a respetiva estátua. 

Também o Portão Principal está assinalado pela estátua de Avelar Brotero. Nos restantes terraços do 

jardim, suportados por muro e encerrados por gradeamento, integram-se o "Terraço das Coníferas" 

(acessível através dos três portões), as Escolas Sistemáticas, a Escola Médica, as Jardinetas, o 

Recanto Tropical, o Quadrado central (acessível através do Portão D. Maria I) e ainda, a Estufa Grande 

e a Estufa Vitória.  É de destacar a Alameda Júlio Henriques, a Alameda das Tílias e a Alameda Central. 

A mata é acessível a partir de um portão localizado no seguimento do quadrado central. Os 10 hectares 

compõem a Estufa Fria, a Capela de S. Ilídio, a Capela de S. Bento, a Escola das Monocotiledóneas, o 

Bambuzal, o Pomar, um miradouro e a mata em si.

O jardim botânico localiza-se no centro histórico da Cidade de Coimbra, perto da Universidade que se 

encontra a norte deste, bem como o Museu da Ciência e o Museu Machado e Castro. Próximo do 

Parque de Santa Cruz -Jardim da Sereia- e o Jardim da Avenida Sá da Bandeira a noroeste e o Parque 

de Coimbra a sudoeste.

Sem informação

Sem informação

Contexto 

A construção do jardim botânico inicia-se em 1774 com a 

reforma pombalina da Universidade de Coimbra (iniciada em 

1772), criado para apoiar a medicina e a história natural.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológico/histórico, diversidade biológica, outros)

Acessos

Acessos principais (A)

A31 EN1, EN17

Composição

Traçado e componentes 

O Jardim localiza-se numa das encostas da margem direita do Rio Mondego; apresenta interesse 

arqueológico/histórico já comprovado em investigações anteriores; carateristicas microclimáticas 

marcadas pelo vale fechado e pelas várias exposições

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

N - Portão dos Arcos; O - Portão Principal; S - Portão 

das Ursulinas

Pedonal
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Avenida das Tílias Entrada pelo Portão das Ursulinas

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Tília Tilia x europaea

Tília prateada Tilia tomentosa

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Plantadas ao longo da designada avenida 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Data de Abril de 1918

Tipologia

Designação do espaço Localização

Alameda de Júlio Henriques Entrada pelo portão principal 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Dragoeiro Dracaena draco

Plátanos Platanus x hispanica

Castanheiro-da-Índia híbrido Aescullus x carnea

Olaia Cercis siliquastrum

Ulmeiro Ulmus minor

Freixo Fraxinus angustifolia

Faia Fagus sylvatica

Eucalipto-comum Eucaliptus globulus

Choupo Populus sp.

Podocarpo Afrocarpus falcata

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Estrutura verde

       Dimensão

       Dimensão

Alameda

Alameda
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Descrição e tipo de plantação

Plantadas ao longo da designada avenida 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

 Nesta alameda encontra-se a figura de Júlio Henriques inaugurada em 1951 por Barata Feio

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Quadrado central A sul da Estufa Grande

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

(sem tradução em português) Cunninghamia sinensis 

Falso-cedro-do-Japão Cryptomeria japonica 

Crista-de-galo Erythrina crista-galii 

Magnólia-chinesa Magnolia x soulangeana var. lenii

Magnólia-chinesa Magnolia x soulangeana var. speciosa

Magnolia x liliflora  var. nigra

Cycas revoluta

Buxo Buxus sempervirens

Árvore-dos-pepinos M. acuminata

Árvore-dos-lírios M. denudata

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Escolas Sistemáticas A oeste e noroeste da Alameda das Tílias

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Além de gimnospérmicas, encontra-se também uma coleção de magnólias, entre outras; Estado de 

conservação insuficiente. A listagem de espécies apresentada não corresponde à totalidade.

Magnólia

Cica

       Dimensão

O "quadrado central" integra canteiros que envolvem o tanque lobular centrado por fonte. Estes 

canteiros são delineados por buxo e compostos por espécies arbóreo-arbustivas.

Jardim botânico

Jardim botânico
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Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Escovilhão Callistemon laevis

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Escola Médica A este da Alameda das Tílias

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

sem informação sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

A escola médica integra canteiros retangulares delineados por buxo.

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardinetas a sul e norte do jb e a sul do quadrado central

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

sem informação sem informação

A noroeste a escola sistemática inclui canteiros retangulares delineados por buxo. A oeste a composição 

não é perceptível

       Dimensão

       Dimensão

Em mau estado de conservação, não possível visitar. A listagem de espécies apresentada não 

corresponde à totalidade.

Em mau estado de conservação, não possível visitar - interdito ao público. A listagem de espécies 

apresentada não corresponde à totalidade.

Jardim botânico

Jardim botânico



46

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cica Cyca revoluta

Relvado sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

As jardinetas apresentam canteiros relvados e espécies arbóreo-arbustivas. 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação do espaço Localização

Terraço das coníferas Limite este e sul do jardim botânico

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-100%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Abeto Abies alba

Criptoméria Cryptomeria japonica

Cedro-do-oregon Chamaecyparis lawsiana

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em mau estado de conservação.  A listagem de espécies apresentada não corresponde à totalidade.

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Recanto Tropical Localiza-se a sudeste do portão dos arcos

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

sem informação sem informação

As jardinetas a norte do jardim botânito não foram possíveis de visitar por estarem interditas. As 

jardinetas a sul do jardim botânico e do quadrado central estão degradadas. A listagem de espécies 

apresentada não corresponde à totalidade.

Espécies arbóreo-arbustivas e revestimento em relvado

       Dimensão

       Dimensão

Jardim botânico

Jardim botânico
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Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Estrelicia Strelitzia reginae

Palmeira-da-califórnia Washigntonia filifera

Palmeira-das-canárias Phoenix canariensis

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Sem composição aparente

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Degradado. Não visitável - interdito ao público.  A listagem de espécies apresentada não corresponde à totalidade.

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Escola das Monocotiledóneas Localiza-se na área de mata

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

 Descrição e tipo de plantação

Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Não foi possível visitar - interdito

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Bambuzal Localiza-se na área de mata

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Bambu Phyllostacys bambusoides

Exemplares notáveis

       Dimensão

       Dimensão

Jardim botânico

Jardim botânico
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Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Não foi possível visitar - interdito

Tipologia

Designação do espaço Localização

Pomar Localiza-se na área de mata

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Não foi possível visitar - interdito

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Mata Localiza-se no lado oeste do jardim botânico

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Metasequoia Idade Raridade

Eucalipto-de-limão Eucalyptus citridora Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Vegetação densa

Manutenção Sim Não

       Dimensão

       Dimensão

Metasequoia glyptostroboides        Dimensão

       Dimensão

Mata

Pomar
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Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Instituto botânico 1555

Forma Estilo Dimensão

Sem infomação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago (Quadrado central) séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Base circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Ao lago do séc. XVII foi acrescido um elemento central que atinge cerca de 2,5m composto por duas 

taças sobrepostas das quais verte água. O lago integra vegetação aquática.  

Elementos construídos 

O elemento central foi colocado em 1949. 

Neste edificio encontram-se herbários (com cerca de 700 000 espécimes), laboratórios, a biblioteca 

(com cerca de 111 000 volumes) e o Museu de História Natural onde se integra o Museu Botânico.

Instalado em parte do edifício do antigo colégio de S. Bento, foi idealizado por Diogo de Minca (reitor da 

Universidade em 1555); localiza-se no limite norte do Jardim Botânico; não foi possível avaliar o estado 

de conservação

Esta área do jardim possui um microclima que permite, em termos de humidade, temperatura e 

exposição solar, a existência de árvores originárias de zonas do globo ecologicamente bem 

diferenciadas como por exemplo, o Himalaia e a América do Sul. Integra uma coleção de 50 espécies de 

Eucalyptus. Em mau estado de conservação, não foi possível visitar totalmente. No local verificou-se 

atividades radicais - "Sky Garden Coimbra - Climbing...Fun...Adventure". A listagem de exemplares não 

corresponde à totalidade.

Edifício

Educacional/Científico

Lago

Estética

Neoclássico
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Tanque de Carrisso século XVIII-XIX

Forma Estilo Dimensão

Irregular

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Estufa Fria 1945

Forma Estilo Dimensão

Trapézio Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Estufa Grande início - 1845; fim - 1865

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

O tanque é envolvido por estrelícias (Strelitzia reginae) e Doriantes (Doryanthes palmeri) e contém 

plantas aquáticas

Trapézio composto por uma série de pilares e vigas de betão armado de aspeto pitoresco dado pelos 

materiais. Possui uma estátua alegórica à botânica (elaborada em gesso pelo escultor Joaquim Martins 

Correia em 1946 e terminada em 1948) e colocada em 1949 (já em pedra). No interior da estufa existe 

uma cascata e um pequeno riacho de feição naturalizada que enquadram a vegetação. 

Sem informação

Desenhada por Cottineli Telmo e constrída em 1945. Localiza-se na mata. Não foi possível avaliar o 

estado de conservação.

Tanque

Estufa

Científica

Estufa

Científica
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Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Ferro (estrutura) e vidro Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Estufa Pequena/Estufa Vitória 1776

Forma Estilo Dimensão

Quadrangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação Data/Época Função

Cerca do jardim século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

A Estufa respeita a estrutura da época. Corpo central sobrelevado para exemplares de grandes 

dimensões e dois corpos laterais que albergam exemplares menores. Os motivos decorativos que 

suportam as vidraças são de  feição neogótica (ogivas entrelaçadas) embora a simplicidade e dignidade 

das cantarias, pilastras e vasos sejam associáveis ao neoclássico. Divide-se em três secções que 

reproduzem climas tropicais, subtropicais e temperados. Destacam-se as orquídeas, as plantas 

carnívoras, as árvores tropicais e os fetos. 

Possui um lago artificial se pode encontrar, entre outras plantas aquáticas, o Nenúfar-das-amazónias 

(Victoria cruziana ) e a Victoria Amazónica (Polp.) Sow.

Sem informação

Localiza-se junto ao terraço de Júlio Henriques no limite norte do Jardim Botânico. Esta estufa, por 

questões de redução da incidência solar / reflexão e manutenção de temperatura, foi durante anos 

caiada. Não foi possível avaliar o estado de conservação, encontrando-se em obras. 

 

Localiza-se à esquerda da Estufa Grande no limite norte do jardim botânico; não foi possível avaliar o 

estado de conservação; desconhece-se o autor.

Estufa

Científica

Cerca
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Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Ponte de ligação do quadrado central à mata inicio - 1946; fim -1948

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra; Betão armado Cantaria aparelhada

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Capela de S. Ilídio

Forma Estilo Dimensão

Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Não visitável - interdito

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Capela de S. Bento século XVII

Forma Estilo Dimensão

Aproximadamente retângular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Sem informação

Sem informação

Estrutura em betão armado com a utilização de cantaria aparelhada e emprego de pedra de aparelho 

grosseiro no capeamento dos muretes, guardas de escada e degraus. Inclui gradeamento. 

A ponte de ligação do lado Oeste do quadrado central à mata, é um projeto de reconstrução de 1946 

elaborado por Cottinelli, terminado em setembro de 1948.

Ponte

Outro

Neoclássico

Outro

Turística/Cultural

Neoclássico
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Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão principal (Este) concluído-1884

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Possui oito grandes colunas monolíticas, rematadas por volutas e pináculos.

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado com aplicações em bronze Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Autoria do Mestre Galinha; Entrando por este portão observa-se a Estátua de Avelar Brotero. 

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão dos Arcos (Norte) 1ª decada do séc. XIX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Este portão tem associado o posto de informações/bilheteira

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão das Ursulinas (sul)

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

A Capela é um adaptação de uma casa de fresco do século XVII; Autor desconhecido; Não foi possível 

avaliar o estado de conservação. Não visitável - interdito

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Portão

Portão

Portão
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Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão de D. Maria I 1771

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão de acesso à mata 1771

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Estátua de Avelar Brotero Inaugurada-1 Abril 1887

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Assente em plinto num canteiro relvado em frente ao portão principal

É o portão de acesso ao quadrado central e situa-se no lado oeste.

 Situa-se no lado este do quadrado central;  Autor desconhecido

Estética

Estátua

Portão

Portão
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Materiais Soluções técnicas

Ferro/bronze Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação Data/Época Função

Estátua de Júlio Henriques 1950

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Assente em plinto

Materiais Soluções técnicas

Ferro/bronze Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Baixo-relevo de L. Carrisso 1948

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Gradeamento século XVIII-XIX

Forma Estilo Dimensão

Irregular

Características particulares

Todos os terraços são envolvidos por muro e gradeamento

O escultor foi Soares dos Reis. Situa-se no primeiro socalco do jardim junto ao portão principal (este)

Em Agosto de 1944 é elaborado o contrato para a execução da estátua com Salvador Barata Feio, tendo 

sido inaugurada em 1950 e colocada no primeiro terraço do jardim, junto do Instituto botânico no limite 

norte do jardim botânico.

Situa-se em frente ao Portão de D. Maria I, a oeste do quadrado central; Autor José dos Santos

Neoclássico

Gradeamento

Estética

Estátua

Estética

Escultura
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Materiais Soluções técnicas

Ferro e bronze Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Bancos 1994

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Sem informação

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Ano/Século

1731

1772

1773 A 3 de fevereiro, data em que o reitor-reformador noticia o Marquês de Pombal de que na 

cidade já estavam os doutores Ciera, Vandelli e Dalla-Bella e que com eles e Franzini iria 

ver o local sugerido para o jardim. Em resposta o Marquês anuncia a vinda do tenente-

coronel Guilherme Elsden (responsável por outros edifícios da reforma pombalina e 

encarregue de desenhar o jardim “pelos apontamentos dos professores”. No entanto, 

verificou-se que o sítio não era o apropriado. 

HISTÓRIA

Acontecimento

Data do primeiro plano para o Jardim Botânico desenhado por Jacob de Castro Sarmento, 

baseado no Chelsea Physic Garden de Londres, e oferecido ao reitor-reformador da 

Universidade de Coimbra, Francisco Carreiro Figueiredo.

Na sequência dos novos estatutosdo compêndio histórico do estado da universidade, 

apresentados ao rei em 1771, pela junta de providência literária, encarregue em 1770 de 

analisar as causas da decadência da universidade e apontar os meios para a sua 

reestruturação, dá-se a origem do incremento de novos estabelecimentos, assim como do 

jardim botânico

A 7 de Novembro, Sebastião José de Carvalho e Melo escreve uma carta a D. Francisco 

de Lemos de Faria Pereira Coutinho, reitor e principal executor da reforma, indicando a 

porção de terreno da cerca de S. Bento como a mais adequada para o horto botânico, 

opinião corroborada por Domenico Vandelli (encarregado da direção do novo jardim). 

São desenhados por Cottineli Telmo, arquiteto chefe da Comissão Administrativa do Plano de Obras da 

Cidade Universitária de Coimbra (1941-1948) em 1944, tendo planeado também o seu posicionamento.

Estética

Banco
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1774

1776 Foi construída uma pequena estufa. 

1777

1790

1791

1795

1801 D. Francisco de Lemos ordena a construção das escadas do segundo plano. 

Faleceu o rei D. José I e dá-se a morte política do Marques, o que implicou um 

abrandamento do ritmo das obras universitárias. Desta altura data o “Risco das Estufas do 

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra” (sem data nem autor) e o “Risco das 

Estufas do Real Jardim Botânico da Universidade de Coimbra” (sem data nem autor), 

sendo este ultimo mais desenvolvido. 

A ocupação da horta do colégio situado na Alegria, junto da ínsua dos Bentos, para a 

realização do jardim botânico foi também ponderada,concluindo-se não ser igualmente 

viável.

Tendo em conta outra solução, nomeadamente “a parte da mesma cerca (dos Monges 

Beneditinos) que confronta de uma parte os Arcos da Cidade, da outra com a estrada que 

vae para S. José dos Mariannos, e da outra com huma vinha dos ditos P.es Mariannos”, a 

2 de Março Marques de Pombal determina a compra do terreno, bem como a sua 

demarcação. 

Ficou terminado o terrapleno inferior do jardim, isto é, o quadrado central, o lago e a fontes 

(substituída posteriormente) no meio deste, e o encanamento de grande parte das águas. 

Ordena-se a construção de uma estufa de maiores dimensões.

Em Janeiro Domenico Vandelli foi jubilado e substituído da direção do Jardim por Félix 

Avelar Brotero. 

Em Abril data o Projeto de estufas de Manuel Alves Macomboa. Desconhece-se se este 

traçado veio a ser executado, no entanto no “Mapa do Terreno que ocupa o Jardim” de 

1795, realizado por Macomboa, aparece a proposta. 

“Mapa do Terreno que ocupa o Jardim” de 1795, realizado por Macomboa – aparece, além 

das estufas, os lanços de escadas e parapeitos do grande quadrado inferior que haviam 

sido terminados em 1794. Foram também incluídos os portões de acesso ao quadrado 

central. 

No espaço de meses os professores italianos enviam para Lisboa uma planta do Jardim 

Botânico (com uma área de 11,5 x 233 cm), que terá sido a reformulação do projeto 

anterior apresentado, semelhante ao Jardim Botânico da Pádua (1545), tendo sido 

rejeitado a 5 de Outubro pelo Marquês.

A 16 de Janeiro a Universidade tomou conta do terreno e as obras para o jardim botânico 

foram avançando, nomeadamente a construção da muralha de suporte do lado da cerca 

dos beneditinos, bem como as obras de terraplanagem.

Em Novembro o jardim estava pronto para albergar as primeiras plantas, sendo  que 

plantação era encarregue Júlio Mattiazzi, o qual deveria regressar à corte após o 

cumprimento de tal diligência, ficando João Luís Rodrigues Vilar responsável pela sua 

manutenção, tornando-se assim o primeiro jardineiro do jardim botânico.

Realizaram-se alterações ao nível da área e nivelamento do terreno, tendo o reitor 

comprado um olival, aumentou o jardim até à estrada pública e pediu autorização ao 

governo para adquirir mais terreno, com vista a conferir ao horto uma forma mais regular. 

A lincença foi concebida a 7 de Dezembro e a compra foi ajustada com os frades 

Mariannos. 
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1805

1807

Plano do Jardim elaborado por José do Couto. 

1814 Trabalhos retomados sob a direção de António José das Neves e Mello

1818 Aprovação do projeto para o portal principal do jardim da autoria de José do Couto. 

1822 Foi construído o portão do lado do seminário. 

1844 Porta de ferro é colocada, o serralheiro responsável foi Manuel Bernades Galinha.

1845

1854

1857

1860

1865

1866

1868

1873  Júlio Henriques assume a direção do Jardim Botânico. 

1880

Celebrou-se o contrato para a execução da obra da estufa, com o Instituto Industrial de 

Lisboa, tendo chegado a Coimbra em Outubro de 1859 a primeira parte da estufa. 

Em Julho já estava assente grande parte da estufa e após dois anos encomendou-se o 

resto da estufa á fábrica de Fundição de Massarelos do Porto. 

Concluída a estufa, composta por 3 corpos de temperatura e condições distintas, deu-se a 

construção de duas estufas “destinadas a multiplicação e a algumas culturas mais 

especiais” Foi contratado o jardineiro Edmond Coeze ou Goetze para dirigir os trabalhos de cultura 

das estufas. 

Foi publicado o primeiro “Index Seminum”, catalogo de sementes que tornou possível a 

permuta com instituições congéneres 

Júlio Henriques funda a sociedade Broteriana com vista à aquisição e troca de plantas de 

diversos locais do país, cujo primeiro boletim foi publicado em 1883

O desenhador Gregório de Queirós foi encarregado de delinear as obras que se projetava 

fazer no jardim. 

Realizou-se a compra da parte da cerca dos Mariannos, agendada já há 33 anos, um 

plano de José do Couto Santos Leal e Neves. 

Félix Avelar Brotero (o “linneo portuguez”) toma o pronunciamento mais decisivo acerca do 

plano a seguir no jardim

Lauro Junot (duquesa de Abrantes) declarava que “el jardín botánico de Coimbra era 

bastante superior al jardin del rey en Lisboa. Cada planta tenía tabilla com sun nombre de 

classificación, como en el „ Jardin des Plantes‟ de Paris, permitiendo estudiar 

perfectamente la curiosa y bella flora de Portugal”. 

Até 1821 realizaram-se as terraplanagens entre a rua Central e a superior e procedeu-se á 

construção do muro e gradaria exterior 

Em Outubro foi aprovado o projeto geral da estufa riscada pelo Engenheiro Francês Pedro 

José Pezerat e um ano depois já estavam concluídos os alicerces.

Sob a Direção de Henrique Couto d‟Almeida foram substituídos os lanços de estacas do 

lado sul, grande parte dos reservatórios de àgua para regas, pilastras e grades, até 1867. 
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1881

1918 Jubila-se Júlio Henriques

1923

1925

1937

1944

Reconhecimento da insuficiente canalização 

1945

É construída a estufa-fria, um projeto de  Cotteneli Telmo 

Procede-se a melhoramentos da canalização iniciados a 20 de Junho

Replantaram-se noutras partes do jardim as plantas que estavam no quadrado central; os 

tabuleiros superiores a este patamar foram modificados, recebendo plantas ornamentais; 

nos restantes terraços e no terreno contiguo á “Avenida das Tílias” imperava a distribuição 

por famílias naturais; deu-se a construção da canalização das águas, o aquecimento de 

estufas, a repintura da gradaria do jardim e da estufa grande - Construíram-se mais duas 

estufas, uma concluída em 1887 e uma erguida na zona da cerca destinada a cultura de 

fetos e outras plantas que exigem humidade; completou cercadura (gradeamento de ferro) 

– estufa pequena 1888 e na avenida das tílias em 1891; inaugurou-se a 1 de Abril a 

estátua de Avelar Brotero, proposta de 1876, sendo o escultor António Soares dos Reis e 

o Arq. Tomas Augusto Soller delineia o pedestal.

Em abril inaugura-se Alameda Júlio Henriques (alameda principal à entrada principal do 

jardim). 

Passa a gerência  para Luiz Wittnich Carriso: aumentou a área visitável; cultivo de plantas 

ornamentais; criação de viveiros; escolas completas e classificadas; ajardinou parte da 

mata e numa das encostas fundou-se a Escola de Monocotiledoneas; estufas melhoradas; 

“colonização cientifca”- faz viagens à angola em 1927, 1929 e 1937. 

De 23 de Fevereiro data a proposta do Dr. Luís Wittnich Carriso para a criação do Instituto 

Botânico doutor Júlio Henriques, que fora aprovada por unanimidade em Congregação da 

Faculdade de Ciências.

Proposta apresentada pela Faculdade de Ciências ao Governo de que o Jardim Botânico 

de Coimbra e os seus anexos passem a denominar-se Instituto Botânico de Dr. Júlio 

Henriques. Falece Carriso. Abilio Fernandes, disciplo de Carriso, toma conta da direção indiretamente, 

sendo formalmente a gerência atribuída a Rui Couceiro da Costa e José Custódio Morais. 

Sendo que de 1942-1974 a direção é cabeceada por Abílio. 

“Obras de arranjo e aformoseamento” pela Comissão Administrativa do Plano de Obras da 

Cidade universitária de Coimbra, terminadas em 1950, relativas ao aquecimento central 

nas estufas de plantas tropicais, arborização da mata e abertura de arruamentos. 

Cottineli Telmo, arquiteto chefe da Comissão (1941-1948) desenha os bancos de pedra 

para o jardim e planeia o seu posicionamento. 

Em Agosto procede-se ao contrato para a execução da estátua Júlio Henriques com 

Salvador Barata Feyo , inaugurada em 1950. 

É apresentada uma proposta de remodelação do quadrado central por Cottineli Telmo e 

Armand Van Bellinghen, concretizada em Abril de 1949 

Em Julho de 1946 foi aberto o concurso para uma construção complementar: a ponte de 

ligação do jardim com a mata. 
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1946

1948

1949

1950

1960 Em Setembro abriu-se o concurso para a sua arrematação

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Desenhos e esboços

 Aprovação, em fevereiro, do projeto de Abilio Fernandes sobre a construção de um 

depósito junto à estátua Avelar Brotero, debaixo da alameda paralela à Avenida Júlio 

Henriques. 

Tem início o projeto de Cottinelli que visava reconstruir a antiga ponte que ligava o lado 

Oeste do quadrado central ao arboreto, terminado em setembro de 1948, instalando-se 

também o gradeamento na ponte.

Em abril-setembro o escultor José Pereira dos Santos executa um medalhão em bronze 

com o retrato de Luiz Carriso (colocado em frente ao portal de D. Maria).

Finalização sa edificação de seis guaritas em tijolo com cobertura de betão armado e porta 

de madeira para abrigo dos guardas da mata; Reforma da casa do chefe dos jardineiros 

para “casa portuguesa”; Introdução de instalações sanitárias; Construção de dependências 

para o pessoal, depósitos para adubos, arrecadação de ferramentas, estufas e estufins. A 

situação do sistema de rega, insuficiente, torna-se insustentável. 

2006

 SC/002527

DOCUMENTAÇÃO

Tipologia 

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

DGPC, Maria de Carvalho

Tipologia 

Título do documento

Planta de localização do jardim botânico de Coimbra no concelho

Ana Rita Silva Basto 2015

Fotografia antiga

Planta de localização
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Vista parcial do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

SIPA, Desconhecido 1994

Tipologia 

Título do documento

Vista aérea do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

SIPA, Desconhecido 1995

nº 00538706

nº 00001538

Tipologia 

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: portal de acesso ao jardim

DGPC, Maria de Carvalho 2006

SC/002529

Tipologia 

Título do documento

Tipologia

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: Sauna dos Salesianos

SIPA, Manuel Paiva Ribeiro 1994

nº 00538006

Tipologia 

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra

SIPA, Desconhecido Desconhecido

nº 00822925

Fotografia antiga

Fotografia aérea

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Desenho e esboço
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

nº00798946

nº 00798947

Tipologia 

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: Ala do jardim

SIPA, Desconhecido Desconhecido

nº 00540790

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: Terraço inferior do jardim

SIPA , Desconhecido Desconhecido

Cottinelli Telmo 1994

Tipologia 

SIPA, nº 00975901

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: Aspeto do Terraço inferior

Tipologia 

Título do documento

Projecto de banco duplo de pedra para o Jardim Botânico 

SIPA, Desconhecido Desconhecido

Tipologia

Título do documento

Tipologia

Título do documento

Jardim Botânico da Universidade de Coimbra: Aspeto do Terraço inferior

SIPA, Desconhecido Desconhecido

nº 00798945

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Desenho e esboço



63

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Aqueduto

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Planta atual do imóvel

Desconhecido Desconhecido

Tipologia

Título do documento

Título do documento

Estátua de Brotero

Arquivo digital:Coimbra em postais ilustrados (http://www.prof2000.pt) 2015

Tipologia 

Retirada de www.uc.pt em Março 2015

Arquivo digital:Coimbra em postais ilustrados (http://www.prof2000.pt)

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Tipologia 

Jardim Botânico e Liceu

Desconhecido Desconhecido

Título do documento

Alameda Central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Desconhecido Desconhecido

Título do documento

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Planta do Imóvel

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Portão D. Maria I

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Lago e Baixo-relevo de L. Carrisso

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

13 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim Botânico - vista para a Escola Sistemática

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Ana Rita Silva Basto

Tipologia 

Entrada do Jardim Botânico - portão dos Arcos

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Escadaria central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual



65

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Canteiro junto ao portão de acesso à mata

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Portão de acesso à mata

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

O portão D. Maria I visto do quadrado central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Fontanário do quadrado central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Fontanário do quadrado central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Tipologia Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Fontanário do quadrado central - vista para norte

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Quadrado central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Quadrado central

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Mata

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Mata

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Jardinetas - pormenor

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Alameda das Tílias

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Jardinetas

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Portão de acesso à mata

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia

Tipologia 

Título do documento

Quadrado central - pormenor

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Observações

Imagem 
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Título do documento

Pormenor de trepadeira do gradeamento junto à Alameda Júlio Henriques

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Jardinetas  do lado sul

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Jardinetas  do lado sul

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Escolas sistemáticas junto à Alameda das Tílias

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015
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Título do documento
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Título do documento

Alameda das Tílias

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015
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Fotografia atual
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Título do documento

Estátua de Avelar Brotero
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Título do documento
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Título do documento

Pormenor de trepadeira do gradeamento junto à Alameda Júlio Henriques

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento
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Recanto Tropical -  estrelicia
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Serviço de documentação e publicações 2000

Título da obra

Prospeto da Universidade de Coimbra 2000-2001 .

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 pág. 270-271 Coimbra

Arquivo Coimbrão, nº 39. Jardim botânico de Coimbra: de Vandelli a Júlio Henriques (1772-1873). 

Arquivo da Universidade de Coimbra. Os primeiros estatutos da Universidade de Coimbra 

Exposição documental. Universidade de Coimbra: sete séculos de História (1288-1988)  

Transnatural. Jardim Botânico de Coimbra: Contraponto entre a Arte e a Ciência ,

BIBLIOGRAFIA
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Correia, Fernando e Farinha, Nuno 2001

Título da obra

Coimbra: parques e Jardins .

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 pág 128- 155, Câmara Municipal de Coimbra Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Franco, Matilde Pessoa de Figueiredo Sousa 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Publicação do Museu Nacional de Machado de Castro Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Fortes, Mário e Seoane, Manuel Angel 2010

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Pág 105-134, NUPEEA

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 25 de Março de 2015

Aspetos históricos na pesquisa Etnobiológica. Reais Jardins Botânico: curiosidades e virtudes, recursos 

e potencialidades.

Riscos das Obras da Universidade de Coimbra: o Valioso Álbum da Reforma Pombalina. 
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

14m²

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Início em 1533 - Fim em 1534/35 D. João de Ruão

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 23 967, DG, I Série, n.º 130, de 5-06-

1934 

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 44, de 21-

02-1958

LOCALIZAÇÃO

Coimbra

Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3001-902 Coimbra, Portugal

Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São 

Bartolomeu)

Coord. X: 174908 Coord. Y: 360334

Motivo central do antigo claustro da manga do 

Mosteiro de Santa Cruz: o pequeno templo central e 

as quatro capelas que o rodeiam, bem como os 

tanques que os separam e ligam e o terreno livre do 

antigo claustro

Jardim da Manga; Claustro da Manga

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Câmara Municipal de Coimbra 239 857 500

 Praça 8 de Maio - 3000-300 Coimbra geral@cm-coimbra.pt

239 820 114 

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente Centro Região de Coimbra

Cultural/Turístico Conventual

Jardim público urbano Renascença Formação da nacionalidade até à primeira metade do século XVI
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Os quatro canteiros quadrangulares Envolvem o templete central e os tanques

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 30-70%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica ( itálico)

Laranjeira Citrus sp.

Buxo Buxus sempervirens

 O jardim encontra-se atualmente aberto para as  Ruas Olímpio Nicolau Rui Fernandes (a Sul) e Martins 

de Carvalho (a Norte). 

O jardim da Manga insere-se no que subsiste do claustro do Mosteiro de Santa Cruz

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Situado no antigo morro da Cidade de coimbra em posicão dominante, a norte; clima mediterrâneo, de 

acordo com a classificação de Höppen-Geiger; rochas predominantemente calcárias; proximidade com 

o Rio Mondego; interesse arqueológico/histórico já confirmado em investigações anteriores.

Desenho de traçado formal, retilítino e ortogonal. De forma geométrica quadragular com divisão 

quaternária e simetria axial. 

Contexto 

O Claustro/Jardim da Manga foi mandado construir durante a 

reforma do Mosteiro de Santa Cruz, realizada pelo prior D. Frei 

Brás de Braga  no reinado de D. João III. 

Acessos

 Conjuga figuras circulares (templete central) com retangulares (tanques e canteiros)

Acessos principais (A)

A31 EN1

Pedonal

Composição

Traçado e componentes 

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

 As construções correspondem a cerca de 1/3 da superfície da antiga quadra.

N - Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes; S - Rua 

Martins de Carvalho

Estrutura verde

Jardim
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Relvado Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações

Canteiros não possuem a manutenção adequada e faltam  laranjeiras.

Tipologia 

Designação do espaço Data/Época Função

Templete central e quatro capelas 1533/34

Forma Estilo Dimensão

Templete de planta circular e capelas cilindricas Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Data/Época Função

Tanques que envolvem o templete e capelas 1533/34

Forma Estilo Dimensão

Cruciforme Sem informação

O templete, pintado  a ocre, é constituído por oito colunas coríntias, cujo entablamento, decorado com 

gárgulas, suporta uma abóboda esférica rematada por um lanternim, comportando ao centro um tanque 

de base circular com chafariz central. Ladeando este corpo central encontram-se quatro capelas (ou 

oratórios) de formas cilíndricas, com frestas e rematados por lanternins, ligando-se ao corpo central 

através de arcobantes e passadiços (ou pontes), possuindo no interior retábulos de pedra. Do templete 

central saem quatro escadarias de seis degraus (anteriormente sete), decoradas com gárgulas e oito 

animais simbólicos (cães e papagaios), dois cada uma, e ladeadas pelos tanques e canteiros. 

Elementos construídos 

João de Ruão, projetista do claustro da manga, executou os baixos-relevos que adornam o interior das 

capelas, sendo que o trabalho de alvenaria foi executado por Pêro de Évora, Diogo Fernandes e Fernão 

Luís, e as cantarias pelo mestre Jerónimo Afonso; Estado degrado, com presença de invasoras.

Os canteiros quadrangulares relvados são delineados por Buxus sempervirens  (Buxo) e cada um deles 

contem uma Citrus sp. (Laranjeira) junto às capelas.

       Dimensão

Outro

Renascença

Tanque

Estética

Renascença
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Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Alvenaria e cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Data/Época Função

As gárgulas e os oito animais das escadarias 1533/34

Forma Estilo Dimensão

Gárgulas, papagaio e cão Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Projetado por João de Ruão; Mau estado de conservação

Ano/Século

1131

1506

A 28 de Junho de 1131 foi lançada a primeira pedra do mosteiro, pelos doze fundadores, 

sendo os principais mentores o Arcedíago D. Telo e o Mestre Escola D. João Peculiar. 

D. Manuel I ordenou o Prior D. Brás Lopes que procedesse ao derrube da Igreja do Mosteiro 

de Santa Cruz, de arquitetura romano-bizantina, a Claustra e o Capítulo e que, com as 

rendas do Priorado, construísse uma nova igreja, claustra e capítulo, avisando o Papa Júlio 

II que a igreja ameaçava ruína. Assim, tomou posse D. Pedro Vaz de Gavião (Capelão Mor 

do Rei Venturoso e Bispo de Guarda) e realizaram-se “transformações radicais” no Mosteiro, 

chegando para isso artistas notáveis de França e de Espanha, chamados por D. Manuel, 

para que juntando-se aos mestres locais trabalhassem na reconstrução de Santa Cruz. 

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

HISTÓRIA

Acontecimento

Os quatro tanques em "L" dispõem-se simetricamente, dois a dois, em relação ao templete central, 

traduzindo uma forma cruxiforme quando observados em conjunto. Cada um deles possui quatro 

chafarizes e são interrompidos pelas capelas. Os quatro tanques posicionam-se a uma cota inferior em 

relação ao templete. Estes recebem água da mina e das gárgulas

Algumas das gárgulas que decoram o templete central e podem representar a perdição, o pecado 

carnal e a luxuria. Os oito animais em forma de papagaio e cão localizam-se nas escadarias que 

permitem o acesso ao templete central e podem representar, por um lado, as "palavras vans" e o 

simbolo medieval do pecador, respetivamente, ou a fidelidade. Existem dois por cada escada.

Projetado por João de Ruão; Degradado. 

Estética

Renascença

Outro
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1521

1527

1528

1533

A 13 de Dezembro, D. Manuel I falece, tendo sucedido D. João III que manda a Gregório 

Lourenço, Vedor das Obras do Mosteiro de Santa Cruz, uma carta referindo o “que muy 

certificadamente lhe espereua o que el Rey seu padre que santa gloria aja tynha 

mandadas fazer neste mosesteiro de Santa, e o que de cada hua dellas he feito e está 

pera fazer e acabar. E o que he dellas pago e se deue. E asy qaues sam as que de 

necesidade se deuem acabar e nom se podem escusar se fazerem”, tendo este 

respondido em 1522 de 19 de Março, satisfazendo os “desejos do seu Amo e Senhor”. 

D. João III, o rei Piedoso, veio acolher-se em Coimbra, fugindo à peste, onde permaneceu 

durante quatro meses e teve a oportunidade de verificar o “comportamento escandaloso de 

muitos dos Cónegos Regrantes do insigne Mosteiro de Santa Cruz (…) que perturbavam e 

desacreditavam a vida conventual”. Neste mesmo ano o Rei ordena a Reformação dos 

Crúzios, sendo que a 8 de Outubro data um alvará de comissão, passado em nome de D. 

Henrique (comendatário do mosteiro), em que o monarca concedia a Frei António de 

Lisboa (Provincial da Ordem de S. Jerónimo), e a Frei Jorge de Évora e Frei Brás de Baga 

(monges da mesma Ordem), o governo temporal do Convento dos Crúzios, para a 

respetiva Reformação. No entanto, só a Frei Brás de Braga “pertenceu a realidade da 

honra” (segundo o professor Mário Brandão), sendo este o principal responsável pela 

Reforma. 

Enquanto Governador-Reformador, de 1527 a 1554, Frei Brás de Braga foi o “senhor dos 

destinos do mosteiro; a administração das suas dilatadas rendas, a direção da vida 

religiosa da comunidade, a organização das escolas conventuais, a superinterdependência 

nas obras, tudo regulou e determinou”. Além disso interferiu “na fundação de alguns 

colégios universitários estabelecidos no seu tempo em Coimbra”, encarregou-se também 

“da reforma dos Mosteiros de S. Vicente e do Salvador, ambos de Cónegos Regrantes de 

Santo Agostinho, e ainda da Ordem da Santíssima Trindade, bem como do governo da 

diocese de Leiria, de que foi a partir de 1545 o primeiro prelado”.

Frei Brás de Braga relata a “construção de uns tanques na claustra da enfermaria do 

Mosteiro de Santa Cruz e de uns cubelos de alvenaria e abobadas de tijolo, quatro arcos 

de tijolo” realizada pelos pedreiros Pero de Évora, Diogo Fernandes e Ferrão Luís. 

A 10 de Março, o monarca assina em Almeirim o alvará no qual aprovava o contrato 

estabelecido no dia 5 de Março com Diogo Castilho (mestre das obras reais dos Paços de 

Coimbra), que dizia a respeito de melhoramentos de “dormitórios, refeitório, cozinha, 

portaria, livraria, enfermaria, botica, adega, celeiro, etc”.

Ano relativo aos pagamentos das cantarias e da imaginária a D. João de Ruão

Data correspondente ao possível início da construção do Claustro da Manga que se 

concluiu por volta de 1534-35. 
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1540

1554

1589

Data da “Chronica dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, da autoria de D. 

Veríssimo, a respeito das obras que D. João III mandou realizar, na qual se lê uma 

descrição do Claustro da Manga: “a Claustra chamada de manga pelo mesmo Rey a traçar 

na manga da roupa Real, que estaua vestido”, referindo que “esta claustra quadrada, &tem 

duzentos palmos de comprido, & quinze de largo, porque não he de abobeda, mas 

singularmente forrada, com vinte arcos de pedraria. Em o meyo do Ceo desta Claustra 

...he hua fonte de agoa... Tem esta fonte à entrada quatro arcos de pedraria, que estão em 

meyo de todas as quatro partes desta Claustra. Destes arcos contra o ponto de meyo da 

mesma Claustra, correm quatro ruas de largura de doze palmos, cercada cada hua de 

dous tanques, ou rios de agoa da mesma largura, & de seis palmos de alto. Entre rio, & rio 

està hum jardim de limões, limas, &cidras, &outras frutas & ervas prezadas, & muy 

cheirosas, & assi quatro jardins e oito rios. Em meyo destes rios, & destas ruas, se 

levantão quatro escadas de pedra muy bem lauradas de sete degraus cada hua ... cada 

hua ...entre dous grandes bestiães de pedra ...o ponto do meio está a fonte donde mana a 

agoa pera os oito tanques, ou rios, a qual tem duas bacias em altura de 7 palmos...& della 

por canos secretos cache do alto por 4 bicas em os rios. E sobre este lageamento 

assentão as bases, & pedestaes de huãs formosas colunas de mármore de vinte palmos 

de alto...os quaes são leados com huã alquitrava redonda muy fermosa, donde nasce a 

abobeda da dita fonte à maneira de cimborio, com seu curucheo, & remate muy 

perfeito.Em a alquitrava desta abobeda alferrão em Cruz quatro arcobantes de pedra 

branca my artistas, que tem os estribos sobre os portaes de quatro Capellas de abobeda 

redonda...os portaes destas Capelas são de pedra quadrados, como tem as frestas, que 

tem suas vidraças de cores. Os retauolos destas quatro Capellas são também de pedra, 

feitos pello Mestre João de Ruão: o retauolo da primeira Capella, ou Ermida, he de S. João 

Bautista ...da segunda Capella he do S. Jeronimo ...da terceira Capella he de S. Paulo...da 

quarta Capella he de S. Antão.” Esta descrição faz referência à envolvente do claustro: 

“Por cima desta Claustra da Manga (…) corre da parte do Norte o Dormitorio dos velhos, & 

anciãos; & da parte Nascente a Enfermaria dos doentes; & da parte do meyo dia o 

Dormitório dos Irmãos Conuersos, sobre o qual està outro dos Conegos (…); & da parte do 

Poente corre hua grande varanda (…) sobre esta varanda está outro Dormitório dos 

Conegos Diaconos, & Subdiaconos (…) ” 

Data em que Frei Jerónimo Roman, de Logronõ, Cronista da Ordem de Santo Agostinho de 

Espanha, percorreu Portugal, sendo que deste é publicada uma descrição acerca do 

Claustro da Manga publicada por Vergílio Correia (em 1930 na língua de origem, Espanhol 

e em 1936 uma tradução em Português), descrevendo o seguinte: “O centro está ocupado 

por uma fonte, …isolada entre quatro pomares, separados por canais que enchem tudo de 

frescura. Quatro escadas de pedra ricamente lavrada, cada qual de sete degraus, 

acompanhadas de bastiões esculpidos, conduzem a um soco oitavo muito perfeito e 

galante, sobre o qual se levanta uma fonte de grande artifício, por onde a água que cai 

dela sobre os tanques recolhe-se por canos secretos e assim corre água continuamente…” 

A 29 de Novembro, Frei Brás de Braga é destituído do cargo de Governador-Reformador 

dos Mosteiros Crúzios e recolhe-se no Mosteiro da Mata da Ordem de S. Jerónimo, 

acabando por falecer a 31 de Março de 1561.
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1839

Século XIX 

1902

1906

1934

1935 Derrube programado da Torre de Santa Cruz. 

1936

O Dr. Joaquim Martins Teixeira de Carvalho critica a utilização que estava a ser dada ao 

local, descrevendo que os barracões das oficinas da Escola Brotero se localizavam em 

cima dos canteiros e dos tanques. Verificou-se ainda o alargamento do edifício dos 

correios, em detrimento do claustro e a vizinhança da torre caída. 

Escritor anónimo do século XIX descreve o Claustro da Manga dizendo: “Este claustro tem 

ao centro uma fonte sobre um plano elevado e octogonal, subindo-se para ela por quatro 

escadas, a que (ou: às quais escadas) correspondem outras tantas ruas, que começam no 

centro de cada um dos lados do claustro: estas ruas são ladeadas por tanques 

rectangulares (oito) que comunicam entre si. Cobre a fonte um zimbório circular sustentado 

por colunas. Nos quatro lados alternos do octógono, que não têm escada, começam 

pequenas pontes que unem o corpo central a quatro capelas circulares. Botaréus, 

apoiados em mísulas nos portais das capelas, vão terminar na arquitrave do zimbório.”

É publicado a 5 de Junho de 1934, no decreto nº 23:967 da I Série nº 130, a classificação 

como “monumento nacional, nos termos do artigo 24.º do decreto n.º 20:985, de 7 de 

Março de 1932, tudo o que resta da arquitetura que compunha o motivo central do antigo 

claustro da Manga do Mosteiro de Santa Cruz, de Coimbra, ou seja, o pequeno templo 

central e as quatro capelas que o rodeiam, bem como os tanques que os separam e ligam. 

O Terreno ainda livre do antigo claustro é também compreendido nesta classificação.” 

Início das Obras de Restauro do Claustro da Manga, uma execução da Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais por António Ferreira Júnior (segundo o auto de 

medições de trabalhos de 1936), concluídas em 1940. A Lista das obras compreendeu a 

seguinte ordem de trabalhos: I – demolição dos barracões construídos no sítio dos lagos, 

ocupados pelas oficinas da Escola Industrial de Brotero, sendo que em Março de 1936 já 

um dos barracões estava demolido; II – desobstrução dos lagos e desaterro geral; III – 

substituição dos lajeados avariados do fundo dos lagos e das paredes laterais; IV – 

assentamento de canalizações para abastecimento de água nos lagos e o seu 

escoamento; V – lajeamento das passagens e resguardo entre os lagos, segundo os restos 

encontrados; VI – substituição do lajeado avariado e reposição do que se encontrava em 

falta no corpo central e capelas; VII – consolidação dos alicerces e de todas as paredes em 

geral, bem como das abóbodas; VIII – reparação das cantarias das escadas e dos 

elementos decorativos do corpo central e capelas e seus apilarados; IX – reparação e 

colocação dos resguardos em ferro dos acessos às capelas; X – reparação das portas em 

ferro das capelas e execução das que faltavam; XI – isolamento hidrófugo do exterior das 

capelas e corpo central e seu reboco; XII – arranjo geral do interior das capelas e respetivo 

reboco; XIII – consolidação dos altares das capelas e sua reposição nos lugares primitivos; 

XIV – execução da escadaria de ligação do jardim com o exterior; XV - arranjo das 

escadarias e da arcada existente a sul; XVI – plantação de arbustos e ajardinamento geral; 

e XVII – montagem de um sistema de iluminação direta. 

O Claustro da Manga, ainda integrado no Mosteiro, foi entregue à responsabilidade da 

Câmara Municipal de Coimbra. 

O Dr. Joaquim Martins Teixeira de Carvalho refere que a descrição da Chronica é exata, 

aparte de algumas ligeiras diferenças, correspondentes às alterações do tempo, que 

destruíram os baixo relevos de S. Paulo e de S. João Batista e entulharam os dois degraus 

das escadarias. Refere ainda que a bacia central “desapareceu”, bem como as vidraças 

coloridas das capelas e a uma coluna que suporta uns dos altares e que, o reboco dos 

torreões caiu em grande parte. 
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1947

1994

1999-2000 

Obras de Recuperação da Estrutura Verde, nomeadamente do buxo topiado (Buxus 

sempervirens ) e das laranjeiras (Citrus sp. ). 

Início das Obras de Restauro do Claustro da Manga, uma execução da Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais por António Ferreira Júnior (segundo o auto de 

medições de trabalhos de 1936), concluídas em 1940. A Lista das obras compreendeu a 

seguinte ordem de trabalhos: I – demolição dos barracões construídos no sítio dos lagos, 

ocupados pelas oficinas da Escola Industrial de Brotero, sendo que em Março de 1936 já 

um dos barracões estava demolido; II – desobstrução dos lagos e desaterro geral; III – 

substituição dos lajeados avariados do fundo dos lagos e das paredes laterais; IV – 

assentamento de canalizações para abastecimento de água nos lagos e o seu 

escoamento; V – lajeamento das passagens e resguardo entre os lagos, segundo os restos 

encontrados; VI – substituição do lajeado avariado e reposição do que se encontrava em 

falta no corpo central e capelas; VII – consolidação dos alicerces e de todas as paredes em 

geral, bem como das abóbodas; VIII – reparação das cantarias das escadas e dos 

elementos decorativos do corpo central e capelas e seus apilarados; IX – reparação e 

colocação dos resguardos em ferro dos acessos às capelas; X – reparação das portas em 

ferro das capelas e execução das que faltavam; XI – isolamento hidrófugo do exterior das 

capelas e corpo central e seu reboco; XII – arranjo geral do interior das capelas e respetivo 

reboco; XIII – consolidação dos altares das capelas e sua reposição nos lugares primitivos; 

XIV – execução da escadaria de ligação do jardim com o exterior; XV - arranjo das 

escadarias e da arcada existente a sul; XVI – plantação de arbustos e ajardinamento geral; 

e XVII – montagem de um sistema de iluminação direta. 

Da autoria de Correia, data de 1947 uma descrição, acerca da Claustra terceira ou da 

Enfermaria ou Claustro da Manga, do Inventário artístico de Portugal: “O Pavilhão central, 

de colunas, é acompanhado de quatro cubelos de alvenaria, dispostos no sentido das 

diagonais do pátio e ligados àquele por igual número de arcobantes e de passarelas que 

lhes dão servidão. No sentido dos diâmetros do pátio, irradiando do pavilhão central, ficam 

quatro ruas, ladeada cada uma de dois lagos longitudinais que se ligavam mutuamente 

pelo lago circundante do pavilhão médio; quatro escadas de seis degraus e patamar 

sobem das ruas para o plano daquele, formando pontes. Os lagos eram mais extensos 

inicialmente. O pavilhão central levanta-se em oito colunas. A cada uma delas corresponde 

uma gárgula, as quais representam faunos. Os quatro cubelos são fechados de modo a 

formarem capelas, de cujos pequenos retábulos restam três, mutilados, no Museu 

Machado de Castro. Tem, cada um, porta e duas frestas retangulares e, na cornija duas 

gárgulas. Estas e as outras gárgulas foram restauradas ultimamente. A meio do pavilhão 

central há um tanque baixo. As coberturas são de forma cupular, convexa a do central e 

concavas nos outros. No topo, para o morro da cidade, reconstituiram, na restauração de 

há anos, parte da antiga arcada e lançaram uma escadaria de acesso à rua. No primeiro 

patamar foi colocado um lavabo de mármores (…) ” 

As obras de Conservação e Beneficiação do Jardim da Manga, realizadas na sequência de 

um protocolo entre a DGEMN e a CMC, corresponderam: à conservação do conjunto 

arquitetónico, antigamente conhecido por “Fonte da Manga”, que teve como trabalhos a 

picagem de rebocos e a execução de novos rebocos, conservação de cantarias e limpeza 

das mesmas, impermeabilização das superfícies submersas dos tanques, tratamento dos 

elementos metálicos e instalação de um sistema electroestático para dissuasão de pouso e 

permanência de pombos; à reorganização do espaço envolvente, que teve como trabalhos 

a substituição dos passeios em saibro por calçada de vidraço com faixa de lajeado juntos 

aos canteiros e respetiva rede de escoamento de águas pluviais, remoção das sebes junto 

aos correios e Rua Olímpio Nicolau Fernandes e libertação dos cedros dos canteiros 

superiores do aliantus, rebaixamento do nível superior na zona lajeada a sul, substituição 

dos elementos deteriorados de cantaria no lajeado de pavimento e capeamentos e 

execução e inserção no topo norte de bancos em cantaria; à beneficiação exterior do 

edifício e escadarias situados a sul, que teve como trabalhos a realização de novos 

rebocos nas fachadas com acabamento liso pigmentado, inserção de um novo 

revestimento com tijoleira e cantaria no terraço sobre o edifício, apos execução de 

impermeabilização e isolamento térmico, colocação de capeamento de pedra no topo das 

“jardineiras” e substituição de toldos existentes para proteção aos vãos do edifício; e à 

beneficiação da iluminação pública do espaço, que teve como trabalhos a iluminação 

interior do conjunto arquitetónico, mantendo-se o tipo de iluminação existente e reforço da 

iluminação exterior do espaço. 
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2008-2009

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Um estudo realizado por Susana Matos Abreu (2008-2009) relata a transposição para 

pedra das principais ideias contidas no Espelho de Perfeycam de Hendrick Herp, impresso 

em 1533. Susana refere que tudo na arquitetura da Fonte da Manga se harmoniza com a 

mensagem que a reforma de Fr. Brás pretendia difundir: a partição quaternária do espaço 

quadrado, a orientação cósmica da planta, o recurso a planimetria centralizada, a 

composição alegórica, as insistências numéricas. A divisão de forma quaternaria, 

corresponde aos quatro rios genésicos que, brotando do centro edénico, do local onde 

cresce a Árvore da vida, correm axialmente no sentido dos quatro pontos cardiais. O 

Claustro compõe-se em dois planos a cotas diferentes: a do terreno, onde se planta o 

jardim e se cavam os longos tanques retangulares orientados segundo os quatro pontos 

cardiais principais – no mesmo sentido em que correm os quatro rios edénicos, assim 

figurados – e outra, mais elevada, na qual se ergue o edifício que pontua o centro do 

conjunto, unindo-se aos demais por uma plataforma de cujo centro brota a Fons Vitae 

claustral.  A passagem da vida ativa para a contemplativa (ou espiritual) consta-se na 

passagem de um plano para outro através dos  sete degraus, alcançando-se a conquista 

progressiva de virtudes, equivalentes aos dons do Espirito Santo que são sete. As duas 

figuras pétreas esculpidas nas escadas advertem o penitente dos perigos: o papagaio 

como figuração alegórica das “palavras vans” e o cão, símbolo medieval do pecador. A 

Fons Vitae ou agua regeneradora do espirito, associa-se ao sangue de cristo pela 

insistência do número oito (nas colunas, nas faces da plataforma). Esse templete central 

abriga e dignifica estas águas. Os restantes quatro edifícios dispõem-se como satélites na 

orbita daquele sol crístico central que é o templete. É nestas quatro capelinhas que melhor 

se traduz a imagem de recolhimento do mundo, iluminados e ventilados apenas por 

frestas, com o máximo rigor físico, intelectual e moral. 

1936

O documento refere António Junior como executor do trabalho de medição

Desenhos e esboços

DOCUMENTAÇÃO

Título do documento

Auto de medição de trabalhos das obras de restauração do claustro 

António Ferreira  Junior

Doc. Impresso
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

O Jardim da Manga depois das obras

DGEMN, Correia 1947

Local onde existiam os barracões, o jardim e os lagos

Tipologia 

Título do documento

O Claustro da Manga no século XVI

DGEMN, Correia 1947

Tipologia 

Título do documento

O Jardim da Manga depois das obras

DGEMN, Correia 1947

Local onde existiam os barracões, o jardim e os tanques

Tipologia 

Título do documento

O Claustro da Manga: vista geral de poente

Desconhecido Desconhecido

O templete central, os tanques e o ajardinamento no século XVI

Tipologia 

Título do documento

Planta do Claustro da Manga in Boletim da DGEMN, nº89

DGEMN, Correia 1947

É possível observar a composição, bem como a disposição arbórea 

Planta do Imóvel

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

O Claustro da Manga: Vista parcial de Poente

Maria do Rosário de Carvalho 2006

Título do documento

O Claustro da Manga: Vista parcial de Nascente

Lídia Fernanda de Figueiredo 2006

Tipologia 

Tipologia

O Claustro da Manga: Vista parcial de Sul

Maria do Rosário de Carvalho 2006

Tipologia 

Título do documento

O Claustro da Manga: Vista parcial de Poente

Maria do Rosário de Carvalho

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 44, de 21-02-1958

DGPC 1958

2006

Planta de delimitação de ZEP

Planta de delimitação

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

O Claustro da Manga: Fonte na parede do lado poente do jardim

Nome de autor Ano de publicação

Lídia Fernanda de Figueiredo 2006

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

O Claustro da Manga: Colunas coríntias do templete central

Lídia Fernanda de Figueiredo 2006

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Fonte do templete central

Desconhecido Desconhecido

(retirada de www.jardimdamanga.net em fevereiro de 2015)

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

O Claustro da Manga: Oratório

Lídia Fernanda  de Figueiredo 2006

Tipologia 

Título do documento

Título do documento

O Claustro da Manga: Café do lado poente do jardim

Lídia Fernanda de Figueiredo 2006

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Área de ocupação pelas oficinas da Escola Industrial de Brotero

SIPA, Desconhecido 1957

(nº 00011157)

Título do documento

Corte transversal

SIPA, Desconhecido 1957

(nº 00011151)

Tipologia 

Título do documento

Tipologia

Título do documento

Corte diagonal

SIPA, Desconhecido 1957

(nº 00011152)

Tipologia 

1957

(nº 00011154)

SIPA, Desconhecido

Tipologia 

Título do documento

Alçado Norte e corte pelos tanques

Tipologia 

Título do documento

Torre de Santa Cruz antes de 1935

Desconhecido Desconhecido

(retirada de http://onossoser.blogspot.pt em fevereiro de 2015)

Fotografia antiga

Cortes e alçados

Cortes e alçados

Cortes e alçados

Planta do Imóvel
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim da manga durante as obras de conservação

SIPA, Desconhecido 1930

(nº 00098492)

Tipologia 

Título do documento

Corte pelas escadas

SIPA, Desconhecido 1957

(nº 00008092)

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Alçado pelos tanques

SIPA, Desconhecido 1957

(nº 00008090)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga durante as obras de conservação

SIPA, Desconhecido 1939

(nº 00098493)

Tipologia

Título do documento

Os tanques e a envovente sul do claustro da manga

SIPA, Desconhecido 1940

(nº 00098502)

Cortes e alçados

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga durante as obras de conservação

SIPA, Desconhecido 1944

(nº 00098508) 

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga depois das obras de conservação

SIPA, Desconhecido 1944

(nº 00098511)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga depois das obras de conservação: pormenor do jardim

SIPA, Desconhecido 1944

(nº 00098514)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga 

SIPA, Desconhecido 1970

(nº 00098576)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga aquando a cheias da Cidade de Coimbra 

SIPA, Desconhecido 1971

(nº 00098607)

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga



88

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: casa de chá

SIPA, Desconhecido 1975

(nº 00098586)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1986

(nº 00098592)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: pormenor do canteiro ajardinado

SIPA, Desconhecido 1986

(nº 00098591)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: pormenor da sebe de buxo

SIPA, Desconhecido 1991

(nº 00098597)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1996

(nº 00098624)

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: caminho lateral

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00001518)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: pormenor da ponte de acesso à capela

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00571337)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: pormenor do templete central

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00001506)

Tipologia 

Título do documento

Jardim da manga: pormenor escultórico das escadas

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00571340)

Tipologia

Título do documento

Jardim da manga: porta de acesso à capela

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00571348)

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Vista geral do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00001505)

Título do documento

Tipologia

Título do documento

Tanques do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00001521)

Tipologia 

Vista do exterior para o interior do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1993

(nº 00571302)

Título do documento

Vista geral do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 1994

(nº 00001501)

Tipologia 

Título do documento

Vista do interior para o exterior do jardim

SIPA, Desconhecido 1994

(nº 00001510)

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Título do documento

Vista geral do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 2003

(nº 00568689)

Tipologia 

Título do documento

Vista geral do jardim da manga

SIPA, Desconhecido 2006

(nº 00894711)

Tipologia 

Título do documento

Planta do imóvel ao nível das abóbodas depois das obras de 1957

SIPA, Desconhecido Depois de 1957

(nº 00011158)

Tipologia 

Título do documento

Planta térrea depois das obras de 1957

SIPA, Desconhecido Depois de 1957

(nº 00011159)

Tipologia 

Título do documento

O claustro da manga envolvido pelas fachadas do Mosteiro de Santa Cruz

SIPA, Desconhecido Desconhecido

(nº 00098486)

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Fonte/Lago Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Título do documento

Cão do Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Papagaio do Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Planta topografica da Cidade de Coimbra

Irmãos goullard 1973/74

Tipologia 

Título do documento

Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Planta de localização

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Claustro da Manga (Pormenor) 

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Gárgula do Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Gárgula do Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Título do documento

Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Fonte Claustro da Manga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

DGEMN 1957

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

DGEMN Coimbra

Nome do autor Ano de publicação

Gonçalves, A. Nogueira 1978

Título da obra

Mosteiro de Santa Cruz

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

EPARTUR Edições Portuguesas de arte e Turismo, Lda. Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Rebelo, Fernando e Dias, Pedro 1978

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

EPARTUR Edições Portuguesas de Arte e Turismo, Lda Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Carita, Hélder e Cardoso, Homem 1998

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Quetzal editores

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

MARTORELL, Francisca Joana e Pessoa, Lúcia 2000

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Revista Monumentos, nº 13, pág. 129-131, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Correia, Fernando e Farinha, Nuno 2001

Título da obra

Parques e Jardins de Coimbra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Câmara Municipal de Coimbra. Coimbra

Coimbra e região

Boletim da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Nº89. O Jardim da Manga 

Tratado de Grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e desaires desta arte

BIBLIOGRAFIA

Obras de conservação e beneficiação 1999-2000. Jardim da Manga – Coimbra. 
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Dias, Pedro 2002

Título da obra

Coimbra: Guia para uma visita

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

pág. 70-78, Offset nas oficinas da Gráfica de Coimbra Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Abreu, Susana Matos 2009

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

 Bonifácio, Horácio e Oliveira, Lina 1991 e 2001

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4234

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 25 de Março de 2015

Mosteiro de Santa Cruz

20 de Março de 2015

Revista da Faculdade de Letras-Ciências e Técnicas do Património, Porto 

2008-2009, I Série, Volume VII-VIII, pág. 33-52 

Porto

A Fonte do Claustro da Manga, “espelho de perfeycam”: uma leitura iconológica da sua arquitetura 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bens classificados que integram património paisagístico 
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação de classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Belém Coord. X: 106599 Coord. Y: 192812

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

≈960m²

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Início em 1517, construído durante o século XVI João de Castilho

Tipologia Estilo Período de significância

Inscrição na lista de Património Mundial da 

UNESCO

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 Portaria publicada no DG, II Série, n.º 63, de 16-

03-1960

LOCALIZAÇÃO

Lisboa

Praça do Império, 1400-206 Lisboa, Portugal

Mosteiro de Belém, correspondendo aos túmulos, 

designadamente os de D. Manuel, de D. João III, de 

D. Sebastião e do Cardeal D. Henrique

Mosteiro dos Jerónimos; Mosteiro de Santa 

Maria de Belém

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)  21 361 42 00

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@mjeronimos.dgpc.pt 

21 363 70 47

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Conventual

Claustro Manuelino Formação da nacionalidade até à primeira metade do século XVI

Renascença

Maneirista
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Relvado Canteiros trapezoidais do claustro

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-0% 0- 100% 

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Relvado Sem informação

Pedonal

O Mosteiro dos Jerónimos envolve o claustro e está localizado em área urbana. Nas imediações  estão: 

Museu Nacional de Arqueologia, Museu Berardo, Planetário Calouste Gulbenkian e Museu da Marinha 

a Oeste; Jardim Praça do Império, Centro Cultural de Belém, Doca de Belém, Museu de Arte Popular e 

Padrão dos Descobrimentos a Sul; Jardim Botânico Tropical e Museu da Presidência da República a 

Este; Casa Pia de Lisboa e Centro Cultural Casapiano a Norte.

Estrutura verde

Acessos

Contexto 

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos é mandado construir por 

D. Manuel I no seguimento da construção do Mosteiro (fundado 

em 1496 e levantado ao longo do século XVI)

Sem informação

Acessos principais (A)

A36, A5, IP7 EN6

Sul: Praça do Império - Mosteiro dos Jerónimos

Composição

O Claustro do Mosteiro do Jerónimos localizava-se em área rural, mais próximo do Rio Tejo do que 

atualmente, e era envolvido, essencialmente, por zonas agrícolas e praia.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológico/histórico, diversidade biológica, outros)

Proximidade com o Rio Tejo

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O Claustro corresponde em superfície a cerca de 1/3 do Mosteiro 

Desenho de planta quadrada formal, de simetria axial, retilíneo e ortogonal. Apresenta ainda uma forma 

octogonal proporcionada pelos cortes em chanfra que se projeta nos dois registos que constituem os 

alçados do Claustro. O mesmo integra uma fonte, um lago central e canteiros trapezoidais relvados.

Relvado
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Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Plantação em canteiros

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Mosteiro dos Jerónimos 1496

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária (Lioz) Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Autor foi Diogo de Castilho; apresenta bom estado de conservação.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago central do claustro século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Base circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Elementos construídos 

Não se encontra em funcionamento. O lago é proveniente do Palácio Nacional de Queluz, não se 

sabendo se integrava a coleção do mesmo.

       Dimensão

O Mosteiro é composto por: a igreja de planta em cruz, a sacristia, a sala do capitulo, o claustro, o 

refeitório e a antiga livraria. Possui ainda dois museus: MNA e MM. É de destacar o portal principal de 

estilo manuelino. 

Apresenta um repuxo central

O relvado aparenta ter as condições de manutenção necessárias. 

Edifício

Turística/Cultural

Manuelino

Lago

Estética
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte do canto superior esquerdo do claustro século XVI

Forma Estilo Dimensão

Circular com chafariz em forma de Leão Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Autor principal foi João de Castilho; Não se encontra em funcionamento. 

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Placa informativa Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Retângular ≈100cmx50cm

Características particulares

Placa informativa colocada na parede do Mosteiro

Materiais Soluções técnicas

Placa em PVC cor preta Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Apresenta boa leitura e bom estado de conservação.

Ano/Século

1517

1518

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

HISTÓRIA

Acontecimento

A 15 de Janeiro de 1517, nomeou-se João de Castilho com 110 oficiais para “(…) 

empreyteiro da crasta preymeyra. E sancrystya E capytollo E portal da travessa (…) ” , 

além de outros artistas como Filipe Henriques, Pero de Trilho, Fernando de La Fermosa e 

o aparelhador Francisco Benavente.

Sem informação

Em Janeiro João de Castilho volta a ser nomeado  “(…) empryteyro do portal da travesa e 

da crasta premeyra e capytolo e sancrystia (…)”. Com João de Castilho trabalham outros 

artistas, tanto portugueses, como espanhóis e franceses. A alguns deles recebem também 

o nome de “empreyteyro ” como a Rodrigo Afonso, João gonçalves, Lyonardo Vaz 

“empreyteyro do Refertoro ”; Benavente “aparelhador de pylares ”, Pontezilhas 

“aparelhador da Igreja ”, Fernando de la Fermosa “aparelhador da crasta ” e um mais 

conhecido, Pero de Trylho, que “era escultor, espanhol de origem, havendo trabalhado, 

antes de vir para Portugal, em Toledo e Sevilha ””.

Educacional

Moderno

Placa informativa

Fonte

Estética

Manuelino
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1545

1550

1567

1570

O Auto da avaliação efetuado em 1570 refere que o claustro se tratava de uma estrutura 

geometricamente planeada, em que o espaço se decompunha na forma quadrangular, 

dando origem à ilha, ao tanque e ao passeio junto aos alçados da quadra. As linhas de 

perspetiva eram acentuadas pelos inúmeros alegretes executados em alvenaria de tijolo, 

guarnecidos de assentos em pedra. Ao nível do pavimento, o recorte do tanque era 

interrompido por quatro pontes ou passadiços em cantaria, que garantiam o acesso à ilha 

central suportadas por pilares e meios-pilares de pedra. As floreiras e as conversadeiras 

assentes sobre uma moldura de lajedo, colocada em redor das duas margens do lago, as 

quais, sobressaindo cerca de 20 centímetros em relação à cota interior do pavimento 

formavam 20 degraus. Este documento é omisso quanto ao revestimento do pavimento na 

ilha, aparentemente de tijoleira, pelo que se presume que terá sido colocado mais tarde. 

Nas fotografias de século XIX observam-se ainda, nos cunhais da ilha, umas carrancas 

relevadas em forma de cabeça de leão, possivelmente lavradas em pedra e que também 

não mereceram qualquer referência por parte dos avaliadores. O Auto refere ainda que a 

fonte central da ilha tinha um tanque circular assente em pedra de estremoz, com pilar em 

forma de balaústre e rematado por uma peça de meia-laranja ou sombreiro. A fonte é 

descrita com "(…) huma columna no meyo da mesma obra, onde está hum resisto de 

bronze por donde sahe a agoa e fechando-se este rosisto deyta agoa por huma bola de 

bronze que tem em sima, com quatro carrancas, das quaes sahe a agoa, E em sima da 

bolla hum desaugadouro, por donde a espalha ao ar." Em data ulterior as floreiras e as 

conversadeiras foram revestidas com azulejos. 

O Botânico flamengo Corolus Clusius faz a primeira descrição do dracaena draco , a partir 

do dragoeiro plantado no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos.

Ao mestre biscainho, João de Castilho, sucedeu Diogo de Torralva, mestre-de-obras de 

Belém, pelo menos de 1545 até 1551. É possível, no entanto, que já aí estivesse 

anteriormente. A este português ficou a dever-se o coro alto e o acabamento do claustro 

real, nomeadamente o seu programa decorativo, com  esculturas de recorte clássico.

Corria o ano de 1567. Foram necessários cerca de quatro longos meses de trabalho para 

permitir a construção do amplo tanque central. A André Gonçalves foram pagos 6000 reais 

em 20 de Junho de 1567, com a finalidade de adiantar o montante indispensável ao início 

da obra do patio. Um mês mais tarde, a 29 de Julho, Frei Jerónimo de Pavia efetua o 

pagamento de mais 2000 reais ao mesmo empreiteiro pelos trabalhos de abertura dos 

caboucos para assentamento de alicerces no claustro e, em 23 de Outubro, André 

Gonçalves assina o último recibo, com a quantia de 10 000 reais, dando por cumprida a 

tarefa de remoção da terra da crasta. No final do ano o recinto estava preparado para o 

início da construção. O tijolo e a cal empregues na obra do pátio foram fornecidos por 

Jerónimo de Ruão e das pedreiras do mosteiro chegou a pedra calcária para levantar a 

alvenaria dos tanques, cuja tarefa coube ao pedreiro João Dinis, pelo valor de 32 000 

reais.

Em 23 de Junho apresentaram-se no mosteiro os juízes do ofício de pedraria e alvenaria, 

Francisco Esteves e Domingos Fernandes, acompanhados pelos medidores Dinis 

Carvalho e Pedro Nunes deram início à avaliação da obra para elaboração do auto. Desde 

logo se depreende que o jardim do pátio não se encontra concluído, estando por acabar 

algumas floreiras, por assentar a pedra das conversadeiras da ilha central e por colocar 

uma parte da moldura de lajedo do pavimento. 
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1584

1833

1834

1856-1858

1860

1870

A Planta desenhada por Filipe Folque de 1856-58 apresenta o Claustro do Mosteiro dos 

Jerónimos de forma geométrica quadrangular, com um tanque central e um passeio que o 

envolve. O tanque é interrompido por quatro passagens que garantem o acesso ao centro 

da quadra. No centro da quadra verifica-se uma forma circular envolvida por um quadrado 

recortado.

As obras concentraram-se no claustro. O provedor José Maria Eugénio de Almeida, 

formado em direito pela Universidade de Coimbra, deputado da nação e Par do Reino, 

propõe a sua demolição. Por portaria de 24/3/1860 ordena-se a demolição dos tabiques do 

claustro cuja habitação se revelava nociva à saúde dos órfãos e por portaria de 21/5/1860 

determina-se a demolição do tanque existente no centro do claustro. Considerando a obra 

dos frades grosseira, de mau gosto e deselegante no contexto da arquitetura manuelina do 

claustro, realizaram-se as demolições,  para que o claustro servisse de recreio e aulas de 

ginástica aos alunos da Casa Pia. 

Ao desmancho do lago seguiu-se a plantação de um jardim simples com canteiros 

poligonais recortados por linhas de buxo, palmeiras e laranjeiras. Inúmeros vasos e 

treliças de caniços pontuavam os canteiros e os caminhos. Este jardim manteve-se, pelo 

menos, até 1870, embora ainda seja visível numa fotografia publicada no Jornal Diário 

ilustrado, de 12 de novembro de 1872. A forma rectilineo do buxo dá lugar a outras, desta 

vez arredondadas, que permanecem até Raimundo Valladas ser nomeado diretor e 

responsável pelas obras do Jerónimos em 1879.

As peças cerâmicas de cor branca e verde eram montadas em xadrez e contornadas por 

finas tarjas verdes. 

Onde a arquitetura o permitiu foram plantados cravos, rosas, açucenas, girassóis e 

boninas. As roseiras na ala da sacristia são também citadas pelos avaliadores em 1570, 

quando o jardim ainda estava em acabamento, e as laranjeiras são referidas pelo padre 

António da Costa, em 1712.

O Padre Duarte de Sande relata que “O Claustro deste convento, assim por suas 

magnificas abobadas, columnas e pavimento (…) está manifestamente apregoando a 

magnificência do real fundador.” 

Por decreto de 28 de Dezembro de 1833 decide-se a transferência da Casa Pia, que até 

então se encontrava instalada no Convento do Desterro, para o Mosteiro dos Jerónimos, 

tendo em conta que o convento era demasiado pequeno e inadequado para acomodar o 

elevado número de órfãos. No entanto, só se efetivou a transferência em 1834, aquando a 

expulsão dos frades. Era administrador-geral da Casa Pia António Maria couceiro. 

O cenóbio foi ocupado por mais de um milhar de crianças, sem que para tal possuísse 

adequadas infraestruturas. Assim, o dormitório feminino foi improvisado nas arcadas do 

Mosteiro (outrora os armazéns de abastecimento náutico e recolha de mercadorias, no 

piso térreo, e as celas dos monges no registo superior), enquanto os rapazes se 

instalaram no Claustro, nas galerias do segundo piso, cujos arcos se encontravam 

entaipados, assim como os do piso inferior, talvez desde 1826
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1879

1884

1911

1912

1900-1935 

1939

1949

1983

2001

De 15 a 23 de Maio há notícia do ajardinamento do pátio e de pequenas obras de 

manutenção.

O Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém é classificado como Património Mundial da 

Unesco pela assembleia de 27/30 de Junho de 1983. 

O Ortofotomapa de 2001 apresenta o desenho do Engenheiro Florestal Souza Lara. 

Valladas, enquanto diretor e responsável pelas obras do Jerónimos, até 1884 empreende 

a renovação do jardim, desta vez mais elaborado – centrado por uma enorme esfera.

O nível do terreiro foi rebaixado, deixando completamente a descoberto as bases dos 

pilares, e colocados os degraus de acesso à quadra

A acentuada degradação deste jardim, visível nos anos consequentes a 1884 culmina com 

a venda das flores e destruição do espaço a 4 de Maio de 1912, durante a provedoria de 

Aurélio da Costa Ferreira.

No âmbito da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, o Engenheiro Florestal 

Souza Lara desenhou um  jardim cruciforme, com uma composição de quatro canteiros 

trapezoidais de roseira, clorófitos e relva, delimitados por buxo. No centro do claustro foi 

colocado um lago circular, originário do Palácio Nacional de Queluz, adaptado ao local.

No âmbito do projeto global de recuperação do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, o 

IPPAR  realizou uma intervenção arqueológica que, juntamente com o trabalho de 

investigação histórica servisse de base a um projeto devidamente fundamentado.

Intervenção ao nível da estrutura verde existente no local, pelo Arq. Paisagista Mário 

Fortes, que por questões de qualidade estética e funcional, e pela inerente dificuldade de 

conservação a simplifica, apresentando atualmente apenas canteiros relvados.

De 1882-1884 completaram-se as arcadas do pavimento térreo do Claustro e devem datar 

daí os arquinhos botantes rendilhados que sustêm os baldaquinos do segundo piso.

A planta desenhada por Silva Pinto, em 1911, apresenta o Claustro do Mosteiro dos 

Jerónimos com um desenho arredondado, de simetria axial.  Apresenta canteiros de 

geometria retangular nas extremidades da quadra, interrompidos por canteiros circulares. 

Ao centro um canteiro de forma circular maior é envolvido por quatro mais pequenos, 

também circulares, e estes por quatro canteiros de forma aproximada a semicirculos. 

Seguiu-se a compactação do terreiro, primeiro a terra batida e posteriormente com 

massame ou betonilha, conforme se pode ver nas imagens tiradas por ocasião das obras 

que decorreram de Julho a Novembro de 1939. Estas, a cargo da direção-Geral dos 

Edifícios e Monumentos nacionais, levantaram e removeram o entulho do claustro até 

cerca de 50 centímetros abaixo dos alicerces da fachada. Da mesma data é a valeta 

construída em vidraço branco miúdo, incluindo a execução da massame e a canalização 

de águas pluviais no claustro em tubo de grés, bem como as caixas de visita e as sarjetas.

Relativo às abobadas da galeria superior: “Nas abóbadas do claustro superior, há fendas 

longitudinais, algumas de mais de metro, principalmente nos ângulos de incidência da sua 

ligação com a parede, pelas quaes a agua se infiltrou muito à vontade, durante o passado 

inverno, dissolvendo a pedra e promovendo a rápida desagregação dos materiais. ” 
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2011

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Desenhos e esboços

O Ortofotomapa de 2011 reflete o desenho atual do jardim.

Tipologia 

Título do documento

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Pormenor do varadim do piso superior

Luís Pavão 1995

IPPAR FOTO SC/012480

O Mosteiro dos Jerónimos: Portal axial ou principal

Luís Pavão 2006

IPPAR FOTO SC/001815

Tipologia 

Título do documento

O Mosteiro dos Jerónimos: Vista Aérea de Sul

Luís Pavão 2006

IPPAR FOTO SC/001657

Tipologia

Título do documento

Localização do Mosteiro dos Jerónimos no concelho de Lisboa

Tipologia 

Título do documento

Ana Rita Silva Basto 2015

DOCUMENTAÇÃO

Fotografia aérea

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta de localização
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Título do documento

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Arcaria da galeria superior

Luís Pavão

Tipologia 

Título do documento

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Fonte do Leão

Luís Pavão 1995

IPPAR FOTO SC/012498

1995

IPPAR FOTO SC/012489

Tipologia 

Título do documento

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Galeria Nascente do Piso Térreo

Henrique Ruas 2009

IPPAR FOTO SC/012511

Tipologia 

Tipologia

Título do documento

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Vista geral do jardim 

Henrique Ruas 2004

IPPAR FOTO SC/012785

IPPAR FOTO SC/018259

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: Planta de delimitação e ZEP

Ministério da Cultura - MC/CIMLT 1960

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta de delimitação
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

DGPC 2014

DGPC FOTO SC/040297

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Ortofotomapa de Lisboa: claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Título do documento

Decreto 10-01-1907

Tipologia 

Tipologia 

2001

Título do documento

Ortofotomapa de Lisboa: claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Desconhecido 2011

Desconhecido

 www.lisboainterativa.pt

www.lisboainterativa.pt

Tipologia

Título do documento

Planta de Lisboa: claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Filipe Folque 1856-58

Título do documento

Planta de Lisboa: claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Silva Pinto 1911

 www.lisboainterativa.pt

 www.lisboainterativa.pt

Doc. Impresso

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Fotografia aérea

Fotografia aérea



107

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

O Jardim do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Nome de autor Ano de publicação

Desconhecido Desconhecido

Observações

SIPAFoto00005158. Desenho e estrutura verde, de Eng. Souza Lara

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Tipologia 

Monteiro, J. P. século XIX (a. 1860), Lisboa

Rep. Henrique Ruas. In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Título do documento

Vista de uma parte do claustro dos Jerónimos

Título do documento

O Jardim do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Desconhecido Desconhecido

SIPAFoto00005156. Desenho e estrutura verde, de Eng. Souza Lara

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

Título do documento

Gravura do claustro do convento de Belém

Rep. Henrique Ruas. In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Barcly, William

Mosteiro dos Jerónimos

Desconhecido Desconhecido

século XIX (a. 1860)

Desenho e esboço

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Desenho e esboço

Desenho e esboço
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Planta de reconstituição do jardim quinhentista do mosteiro dos jerónimos

Nome de autor Ano de publicação

Desconhecido 1567-1860

Observações

Quadrifólio. In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim do claustro do Mosteiro dos Jerónimos (1870-1884?) 

Desconhecido Desconhecido

DGEMN (DRLM-2875). In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Tipologia 

Tipologia 

Título do documento

 Desenho de Picard, inclui modificações feitas pelo Eng.º Raymundo Valladas

Picard, Augusto 1867 – 1879

Escala 1:285; Arquivo da Casa Pia de Lisboa. In Revista PE  nº 7 2004, IPPAR

Desconhecido século XIX (a. 1860)

Arquivo da Casa Pia de Lisboa. In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Tipologia 

Oliveira, Manuel de 1870

Rep. Henrique Ruas. In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Planta levantada pelos alunos da aula de desenho em 1870 (pormenor)

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Claustro dos Jerónimos

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento

Jardim do claustro do Mosteiro dos Jerónimos (1912-1939) 

Desconhecido Desconhecido

DGEMN (DRLM-3104); In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Tipologia 

Título do documento

Vista geral do claustro antes da intervenção arqueológica

Jardim do claustro do Mosteiro dos Jerónimos (1884?-1912) 

Desconhecido Desconhecido

DGEMN (DRLM-3209); In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

M. Ramalho Desconhecido

In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Tipologia

Título do documento

Aspeto dos trabalhos vistos do interior do claustro

M. Ramalho Desconhecido

In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Jardim do claustro do Mosteiro dos Jerónimos (1884?-1912) 

Desconhecido Desconhecido

DGEMN (DRLM-3105); In Revista património estudos nº 7 2004, IPPAR

Tipologia 

Título do documento

Tipologia 

Título do documento

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Fonte do claustro

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Situada no canto superior esquerdo

Tipologia 

Título do documento

O claustro do Mosteiro dos Jerónimos - vista para Sul

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Tipologia 

Desconhecido Desconhecido

In IHAFL (1991). Cadernos de História da Arte .

Tipologia 

Título do documento

Planta da igreja e anexos do mosteiro dos Jerónimos 

A. Haupt Desconhecido

In Dias, Pedro. Os Portais Manuelinos do Mosteiro dos Jerónimos

Desconhecido Desconhecido

DGEMN; In Atanázio, M. C. Mendes  (1984). A arte do Manuelino

Tipologia 

Título do documento

Dois aspetos do claustro de Santa Maria de Belém no seu estado atual

Título do documento

Planta da igreja e claustro de Santa Maria de Belém

Tipologia Planta do Imóvel

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Ana Rita Silva Basto

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

5 de Março de 2015

Tipologia 

Título do documento

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: lago central

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: vista para Norte do 2º piso

Tipologia 

Título do documento

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: abóbodas do 1º piso

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Tipologia 

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos - detalhe da coluna

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Tipologia 

Título do documento

Aula de Ginástica no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos

Desconhecido século XX

Tipologia 

Título do documento
Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Atanázio, M. C. Mendes 1984

Título da obra

Local de publicação

Pág. 77 – 133, Editorial Presença, Lda. Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Gordalina, Maria do Rosário 1986

Título da obra

Local de publicação

P.247-291, Instituto de Sintra, Gráfica Europam, Lda Mem Martins Sintra

Tipologia 

Título do documento

Título do documento

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: vista para Sul

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: porta de um dos confessionários

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Tipologia 

Título do documento

O Claustro do Mosteiro dos Jerónimos: acesso ao 2º piso

A escadaria dá acesso direto ao coro alto

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

A arte do Manuelino: Mecenas, Influências, Espaço. 

BIBLIOGRAFIA

Tipologia 

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

 Romantismo – da mentalidade à criação artística. As obras revivalistas do século XIX no Mosteiro de 

Santa Maria de Belém

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Moreira, Rafael 1987

Título da obra

Jerónimos

Local de publicação

Instituto Português do Património Cultural. Lisboa Inapa Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Marques, Lina Oliveira 1991

Título da obra

Cadernos de História da Arte I. O Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém  

Local de publicação

Págs. 35-78, Instituto de história da Arte Faculdade de Letras

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Dias, Pedro 1993

Título da obra

Local de publicação

Pág 84 -91, Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Dias, Pedro 1993

Título da obra

Patrimundos: Património Mundial de Portugal. Mosteiro dos Jerónimos

Local de publicação

Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, Paulo Janeiro/Março 1998

Título da obra

A Arquitetura Manuelina e o problema do exotismo 

Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, Paulo 2002

Título da obra

Mosteiro dos Jerónimos

Local de publicação

IGESPAR and Scala Publishers Lisboa

Dar Futuro ao Passado. Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém  

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Revista Oceanos, Nº33, pág. 151-156, Edições época de Ouro

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, Denise e Hespanhol, Pilar 2004

Título da obra

Local de publicação

Revista nº 7 Património estudos: outros patrimónios, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Ramalho, Maria de Magalhães 2004

Título da obra

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Néu, João N. M. 2006

Título da obra

Em Volta da Torre de Belém. Belém. Volume III – Do Séc. XVI ao Séc. XX

Local de publicação

Livros Horizonte Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Oliveira, Lina Maria Marrafa de julho de 2006

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Págs. 21-58, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Gonçalves,Joaquim; Figueiredo, Mónica  e Marques, Lina 1992 e 2001

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6543

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 25 de Março de 2015

Mosteiro de Santa Maria de Belém/Mosteiro dos Jerónimos/Igreja Paroquial de Belém/Igreja de Santa 

Maria

20 de Março de 2015

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Mosteiro dos Jerónimos a intervenção de conservação do claustro. O Claustro do Mosteiro de Santa 

Maria de Belém: da fundação ao século XVIII 

Revista nº 7 Património estudos: outros patrimónios, IPPAR

Local de publicação

 O Jardim quinhentista do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos 

Intervenção arqueológica no Jardim do Claustro do Mosteiro dos Jerónimos  
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

Portaria publicada DG,IISérie,n.º73,de 27-03-1962

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Tipologia Estilo Período de significância

Joaquim da Costa Lima Sampaio; Laura Costa 

Roldão

Século XVIII (1795) - séc. XXI

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 24 003, DG, I Série, n.º 136, de 12-06-

1934

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 73, de 27-

03-1962

LOCALIZAÇÃO

Palácio dos Carrancas Museu Nacional de Soares dos Reis

Porto

Rua de D. Manuel II, nº 44, 4050-342 Porto

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 

Nicolau e Vitória

Coord. X: 159004 Coord. Y: 464429

Inscrição na lista de Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural 223 393 770

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa divulgacao@mnsr.dgpc.pt

222 082 851

Sem informação

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente Norte Área Metropolitana do Porto

Cultural/Turístico Recreativo

Jardim urbano de instituição ou empresa

mailto:divulgacao@mnsr.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Próximo da zona urbana, na periferia da cidade. Próximo do Pavilhão Rosa e Jardins do Palácio de 

Cristal a noroeste, Hospital de Santo António, Jardim Municipal do Horto das Virtudes e Torre dos 

Clérigos a sudeste e Igreja da Nossa Senhora das Carmelitas a este.

O Palácio foi construído em próximidade com a muralha fernandina. A norte e a oeste era envolvido 

essencialmente por zonas agrícolas.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Próximo do Rio Douro.

A construção teve início em 1795 aquando a construção do 

Palácio dos Carrancas e fábrica da família Moraes Castro, um 

projeto de Joaquim da Costa Lima Sampaio que inclui o edifício, 

um jardim interior e uma zona de cultivo a norte. 

Acessos

Acessos principais (A)

A28, A4 IP1, IC1, EN12, EN108

Composição

Traçado e componentes

Sul: Rua D. Manuel II (entrada pelo museu); Oeste: 

Rua Adolfo Casais Monteiro

Pedonal e rodoviária (acesso ao estacionamento 

do jardim a norte)

Contexto 

O Museu Nacional Soares dos Reis integra o Jardim das Camélias, envolvido pelas fachadas do antigo 

Palácio dos Carrancas, e um jardim a norte que ocupa os terrenos da antiga quinta. Do museu acede-se 

diretamente ao Jardim das Camélias e por uma escadaria dupla com fonte central, decorada com 

azulejos e figuras animalistas, a um dos patamares superiores do mesmo. Este jardim, com cerca de 

500m2 e de planta retangular, contém um lago central com um pequeno chafariz envolvido por quatro 

canteiros relvados, delineados por buxo e pontuados por exemplares de camélia. O Jardim a norte do 

museu, de maiores dimensões, é caraterizado por dois eixos visuais, um que prolonga o conjunto 

edificado e outro transversal que garante a unidade e coerência do espaço. A praça a nascente, 

cobertura pavimentada e ajardinada, centra-se no cruzamento dos dois. Esta solução, marcadamente 

contemporânea, procura integrar reminiscências do passado. Desta forma, sobrepõe-se ao antigo 

velódromo, sem eliminá-lo, e remete para os formalismos de antigos jardins citadinos. A privacidade do 

lugar é garantida por uma cortina de absorção visual composta por exemplares de loureiro, cipreste , 

pinheiro-manso choupo e outros, protegendo as vistas das construções envolventes. Junto do Palácio 

existe um tanque com fontanário e uma latada de vinha-virgem. O espaço funciona como um expositor 

ao ar livre, sendo possível a observação de diferentes peças de lapidária.  
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Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim das Camélias

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Camélia

Exemplares notáveis 

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estados de conservação, outros)

Tipologia de estrutura verde

Designação do espaço Localização

Jardim 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

70-40%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cipreste-comum Cupressus sempervirens 'sempervirens'

Magnólia-chinesa Magnolia soulangeana

Cipreste-português Cupressus lusitanica

Pinheiro-das-canárias Pinus canariensis

Pinheiro-maritimo Pinus maritima

Pinheiro-da-austria Pinus nigra

Pinheiro-manso Pinus pinea

Pinheiro-da-escocia Pinus sylvestris

O património edificado corresponde em superfície a cerca de 1/4 do imóvel.

       Dimensão

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Este jardim de planta retangula com lago central  envolvido por quatro canteiros relvados, delineados por 

buxo e pontuados por exemplares de camélia. 

Jardim interior

A norte do Museu

Estrutura verde

Sem informação

100-0% 20-80%

Buxo

Relvado

Buxus sempervirens

Sem informação

Camellia japonica

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade.

20-80%

Jardim

Jardim
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Choupo-da-itália Populus nigra 'italica'

Sobreiro Quercus suber

Tília-de-folhas-grandes Tilia platyphyllos

Alfenheiro Ligustrum lucidum

Alfenheiro-da-china Ligustrum sinensis

Hortênsia Hydrangea macrophylla

Azálea Rhododendron sp palestrina

Loureiro Laurus nobilis

Salgueiro preto Salix atrocinerea

Sabugueiro Sambucus nigra

Folhado Viburnum tinus

Hera Hedera helix

Vinha-virgem Parthenocissus quinquefolia

Glicínia Wisteria sinensis

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estados de conservação, outros)

O jardim integra uma cortina de absorção visual composta por estrato árboreo-arbustivo, essencialmente 

nas suas periferias, de modo a proteger as vistas das construções envolventes pouco interessantes. 

Assim, a periferia este do jardim é enquadrada por  Pinus pinea  e Cupressus sempervirens 

'sempervirens'  acompanhados por um exemplar de Sambuscus nigra no canto sudeste e por Laurus 

nobilis  no canto norte desta. A periferia oeste, junto da rua, é formada por Populus nigra "italica" , 

Cupressus sempervirens 'sempervirens' , Pinus pinea, Pinus canariensis, Laurus nobilis, Ligustrum 

lucidum e Viburnum tinus. Na zona central norte do jardim existem exemplares de Cupressus 

sempervirens 'sempervirens', Tilia platyphyllos, Populus nigra 'italica, Pinus canariensis, Laurus nobilis, 

Sambucus nigra e Ligustrum lucidum . É de salientar a sebe de Laurus nobilis  existente em toda a 

periferia norte do jardim. Na zona central oeste existem Tilia platyphyllos, Cupressus lusitanica, Pinus 

nigra, Quercus suber e Salix atrocinera.  A praça do jardim é caraterizada por canteiros de prado em 

cobertura ajardinada. Na zona de estacionamento é de notar as sebes de Hydrangea macrophylla, os 

exemplares de Ligustrum sinensis e Viburnum tinus, além do alinhamento de Tilia platyphyllos (6) e dos 

exemplares de Magnolia x soulageana  e Ligustrum lucidum  junto ao tanque com fontanário.  Observam-

se ainda os exemplares mais antigos mantidos no projeto de 1999,  entre eles o Cupressus lusitanica , 

Tilia platyphyllos e Ligustrum lucidum . Pontualmente existem Hedera helix, Parthenocissus quinquefolia 

e Wisteria sinensis .Verifica-se uma latada de vinha-virgem (Parthenocissus quinquefolia ) junto ao 

tanque com fontanário.

Atualmente existe manutenção, no entanto ainda não se verifica ser a suficiente. A listagem de 

exemplares não corresponde à totalidade.

       Dimensão
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Escadaria do Jardim das Camélias séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Escadaria dupla aprox.10m larg x 4m alt

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra, azulejo Cantaria, alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago central do Jardim das Camélias séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Tanque do jardim a norte do museu séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica. Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Mau estado de conservação.

Lago circular com pequeno chafariz central

Tanque retangular com bica em forma de peixe (figura animalista)

Elementos construídos 

Escadaria dupla com fonte central decorada a azulejo e figuras animalistas. 

Sem informação

aprox. 3m comp x 2m 

larg x 1m alt

Retangular

Escadaria

Lago

Tanque
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Irregular aprox. 1m altura

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica. Cantaria e alvenaria.

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se ao lado do Tanque com fontanário. Mau estado de conservação.

Tipologia

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Irregular

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica, azulejos Cantaria, alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Mau estado de conservação.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Peças de lapidária

Forma Estilo Dimensão

Várias

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Inclui pedras de armas, brasões, portais, entre outras. Vários autores.

Sem informação

Fonte/Bica com taça em forma de concha.

Fonte/Bica 

Fonte com carranca e tanque

Fonte com carranca em forma humana e tanque irregular decorado com azulejos

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Escultura

Fonte

Fonte
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado Serrelharia

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado, pedra granítica (esteios) Serrelharia, cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Metal Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Mau estado de conservação - leitura impercetível. 

Portão de ferro do jardim a norte do museu

Sem informação

Latada

Sem informação

Mau estado de conservação - com fissuras nos esteios.

aprox. 15cm comp. x 

7cm larg.

Retangular

Sem informação

Placa de identificação de esculturas 

Placa informativa

Portão

Outro
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

séc. XX / XXI

Forma Estilo Dimensão

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Ano/Século

1795

1832

1833

1840

1852 . Maria II é novamente hóspede no Palácio dos Carrancas, além de D. Fernando e os 

infantes S. Pedro e D. Luís. Por essa ocasião a Camara Municipal chamara a si as 

despesas efetuadas com a manutenção do edifício. Alguns anos depois uma curiosa 

noticia num jornal do Porto, anunciava a venda do Palácio “o qual tem lindas vistas sobre 

uma parte da Cidade, Vila Nova de Gaia, e o mar, capela, jardim, quinta unida de terra 

lavradia, que dá pão, vinho, fruta e água ”.

Foram adquiridos os lotes para a construção do Palácio dos Carrancas e fábrica da família 

Moraes e Castro em 1795, por Manuel e Isidoro. O risco foi realizado pelo arquiteto 

Joaquim da Costa Lima Sampaio e inclui o edifício, um jardim interior e uma zona de 

cultivo a norte 

No Palácio dos Carrancas, instala-se D. Pedro IV, após o desembarque no Mindelo em 

1832, em pleno cerco, demorando-se o rei liberal apenas 4 meses.

O Museu Nacional de Soares dos Reis – antigo Museu Portuense – foi na sua origem uma 

fundação revolucionária: criado durante o Cerco do Porto por decreto do regente D. Pedro, 

duque de Bragança, de 11 de Abril de 1833, destinou-se a conservar os bens confiscados 

à Igreja e aos absolutistas, até então mantidos em depósito público, e a promover a sua 

utilização cultural, com fins pedagógicos, bem como o usufruo do grande acervo artístico 

da Academia Real de Marinha e Comércio. A recolha e inventariação competiram ao pintor 

João Batista Ribeiro. O edifício escolhido para albergar as coleções foi o convento Santo 

António da Cidade, situado em s. Lázaro e devoluto a partir daquele ano. João Batista 

assume a direção do primeiro museu público de arte do País “confirmado pela rainha D. 

Maria II, por decreto de 12 de Setembro de 1836, no âmbito da reforma da instrução 

pública levada a cabo pelo ministro Passos Manuel.” A direção limitou-se ao período de 

1833-39, “ano a partir do qual a gestão dos fundos conventuais e restantes objeto de valia 

artística transitou para a direção da Academia Portuense de Belas-Artes, no mesmo 

convento instalada em função daquela reforma de ensino.
Só apartir dos anos de 1840 o palácio começou a funcionar como residência real durante 

as visitas reais ao Porto.

HISTÓRIA

Acontecimento

aprox. 2m comp. x 

0,60m larg.x0,60m alt.

Paralelipipedo

Banco do jardim a norte do museu

Sem informação

Moderno

Banco
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1860

1861

1862

1894-1933

1915

1932

1933

1934

1937

1939

1940

1942

1992

Em 1860, quando D. Pedro V vem inaugurar a Exposição Agrícola, já é notícia que a casa 

da baronesa está na posse da residência real, tendo sido aquele rei a assinar o contrato de 

compra e venda, honrado por D. Luís. Muito embora tenha necessitado de obras de 

reparação e melhoramentos, o edifício não deve ter sofrido grandes alterações na sua 

estrutura e funcionamento, com exceção das instalações da fábrica que desapareceu.

Após a construção do Palácio e a delimitação definitiva da sua área, no ano de 1861 uma 

descendente da familia Moraes e Castro vende a propriedade a D. Pedro V, do seu bolso 

particular, para residência da família real nas suas visitas ao Norte do País

D. Manuel, já em 1915, determinava no seu testamento que o Palácio dos Carrancas fosse 

entregue à Misericórdia do Porto, no intuito de se intalar um hospital no edifíci), o que 

aconteceu após a sua morte, em 1932. Mas seria proposta à Misericórdia, e aceite, a 

cedência do palácio para ai se instalar o Museu Soares dos Reis, então sujeito a 

impróprias condições

Elevação da categoria Nacional ao museu, aprovação do Governo o Decreto nº 21.504, de 

25 de Julho de 1932

Classificado como imóvel de interesse público

Legado por El- Rei D. Manuel II à Misericórdia do Porto passou em 1937 para a posse do 

Estado

Inicio das obras de adaptação do Palácio dos Carrancas a fim de ser instalado o Museu 

Nacional de Soares dos Reis 

A inauguração da grande mostra “A obra de Soares dos Reis”, a 4 de Julho de 1940, no 

Palácio dos Carrancas, início de uma etapa importante na história do museu. 

Estavam reunidas as coleções nacionais e as do antigo Museu Municipal do Porto num 

mesmo espaço. Deu-se a inauguração do Palácio dos Carrancas como Museu Nacional 

Soares dos Reis.

Extinção da fábrica de ourivesaria dos Moraes e Castro e aquisição do imóvel por D. Luís 

para servir de Paço Real

D. Carlos cede o espaço pertencente à Quinta do Palácio dos Carrancas para a construção 

do Velódromo Dª Amélia, que veio a pertencer ao Real Clube do Porto. Após a implantação 

da república em 1910, o velódromo esteve inativo reaparecendo em 1915 com a 

designação de Velo-club do Porto, mantendo a atividade no local até aos anos 30.

Aquisição do imóvel pelo Estado português, para transferir o Museu Nacional Soares dos 

Reis para o Palácio dos Carrancas

Entre 1942-92 deu-se o aproveitamento das áreas do antigo Velódromo para exposição de 

lapidária pertencente ao MNSR, designada "jardim arqueológico", pelo diretor do MNSR Dr. 

Vasco Valente.

Em 1992-2001, com o projeto do arquiteto Fernando Távora, iniciaram-se as obras de 

restauro e remodelação de todo o edifício existente, assim como a construção de novos 

espaços destinados a dotar o Museu de áreas para exposições temporárias, auditório, 

assim como zonas de apoio e serviços indispensáveis para o funcionamento desta 

instituição. 
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1999

2003

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

7 de Agosto de 1991

Título do documento

Notícia sobre obras de remodelação do Museu Soares dos Reis

Sem informação 7 de Agosto de 1991

Título do documento

Planta do Jardim do Museu Soares dos Reis

Laura Roldão (arquiteta paisagista) 2001

DOCUMENTAÇÃO

Desenhos e esboços

Entre 1999-2001 realizou-se uma intervenção e requalificação do jardim por Laura Roldão 

Costa, arquiteta paisagista.

O jardim a norte do museu foi encerrado em 2003 por representar perigo para os 

visitantes. Praticamente nunca foi utilizado.

Título do documento

Jardim  a norte - vista para oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Notícia sobre obras de remodelação do Museu Soares dos Reis

Sem informação

Planta do Imóvel

Doc. Impresso

Doc. Impresso

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Edifício exterior norte do museu (pormenor)

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Edifício exterior norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Esfera armilar

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Escultura do edifício exterior norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Pedra de Armas

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual



126

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Portal

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Eixo principal do jardim a norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Vegetação a oeste do edifício exterior norte do museu 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Edifício exterior norte do museu (pormenor)

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Velódromo

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Velódromo

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Coluna e velódromo

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Colunas

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Escultura

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Pedra de armas

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Lapidária

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Lapidária

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim do museu 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Pedra de armas

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual



129

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim a norte do museu junto à entrada oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Pedra de armas

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Praça do jardim a norte do museu 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu - vista para este

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim a norte do museu - visualização para oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu - visualização para este

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Junto ao portão oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu junto ao portão oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Junto ao portão oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

 Fonte/bica com taça em forma de concha

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Bica com figura animalista

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Tanque com fontanário 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Portão de acesso ao tanque

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu - visualização para oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Praça do jardim a norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Fonte com carranca e tanque decorado a azulejo

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Leão das escadas junto ao tanque

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Escadas junto ao tanque

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Escadas junto ao tanque

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim interior do museu 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim a norte do museu - visualização para sudoeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Edificio sul do jardim a norte do museu

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Cantarias diversas a sul 

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Edificio sul do jardim a norte do museu - traseiras

Ana Rita Silva Basto

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual



134

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim das camélias - fachada sul - visualização para oeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Título do documento

Lago com chafariz do Jardim das camélias

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Jardim das camélias - visualização para norte

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim das camélias - visualização para nordeste

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Título do documento

Escadaria do jardim das camélias

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Gil, Júlio 1992

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Verbo Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) 1950

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

3ª edição Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) 1964

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

4ª edição Porto

Roteiro Sumário 

Roteiro Sumário 

Título do documento

Jardim das camélias

Título do documento

Jardim das camélias - fachada sul - visualização para este

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Ana Rita Silva Basto 25 de Junho de 2015

Os Mais Belos Palácios de Portugal

BIBLIOGRAFIA

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR) 1973

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Santos, Paula Mesquita 2001

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local 

Pág. 10-33 Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Viana, Teresa Pereira 2001

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Pág. 36-41 Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

 Couto, Sónia Alexandra de Castro 2001

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

2009

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Ortega, Tiago Fernantes 2014

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Dissertação de mestrado em Arquitetura Paisagista, Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto - DGAOT

Porto

Jardim do Museu Nacional Soares dos Reis - Proposta de intervenção e Plano de gestão. 

Soares dos Reis

 Roteiro da Coleção - Museu Nacional de Soares dos Reis. O Museu e a Coleção 

Roteiro da Coleção - Museu Nacional de Soares dos Reis. O Edifício 

Objetos da coleção arqueologica do Museu Nacional Soares dos Reis: Estudo e Mediação.  

Silva, Joana Judite Gonçalves da 

Análise do "Arquivo Histórico" do Museu Nacional de Soares dos Reis - Percursos narrativos. 

Relatório do Estágio curricular de mestrado em História e Património - Ramo 

Arquivos Históricos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Porto

Dissertação de Mestrado em História e Património - ramo de mediação 

patrimonial, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Setembro 2011

Porto



137

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Sereno, Isabel  e Santos, João 1994

Título da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5684

Data

Ana Rita Silva Basto 27 de Junho de 2015

Palácio dos Carrancas/Museu Nacional Soares dos Reis

25 de Março de 2015

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

sem informação

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

século I - II - ? Desconhecido(s)

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 Portaria publicada no DG, II Série, n.º 277, de 25-

11-1971

LOCALIZAÇÃO

Ruínas de Conímbriga Museu Monográfico de Conímbriga

Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Velha, 3150-220 Condeixa-a-Nova, Portugal 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova Coord. X: 169075 Coord. Y: 347842

Inscrição na lista de Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)  239 941 177

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa

239 941 474

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente Centro Região de Coimbra

Cultural/Turístico Residencial

Jardim privado urbano Desde a pré-história até à reconquista e formação da nacionalidade (século XII)
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Acessos

Acessos principais (A)

Sem informação

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Situa-se a cerca de 17 quilómetros para sul-sudoeste de Coimbra num local naturalmente defendido por 

duas depressões do terreno;as imediações da nascente de Alcabideque privilegiaram os 

abastecimentos à cidade romana pela construção de um aqueduto com cerca de 3550m de extensão do 

qual ainda é visível o castellum ; a área de proteção das ruinas abrange - na sua totalidade - a mata de 

Abofada.

1

Dividida pela muralha, são evidentes espaços e edifícios públicos, zonas comerciais e residenciais, as 

domus . As domus integravam pelo menos um peristilo para onde convergiam outros compartimentos 

relevantes. Estes peristilos eram marcados pela presença de mosaicos e de alvenarias contidas, 

revestimentos a opus signinum , restos de condutas (em chumbo e até mesmo de bicos de repuxos), 

associados a antigos tanques centrais, em impluvia , no interior dos quais existiam canteiros de distintas 

geometrias. Estes espaços garantiam distribuição funcional, ventilação, iluminação, condução e 

armazenamento de águas. Subsistem testemunhos de pelo menos um jardim interpretado como público, 

associado à palestra das Termas sul, e de diversos jardins privados, nomeadamente na Casa da Cruz 

Suástica, dos Tancinos, dos Esqueletos, dos Repuxos e de Cantaber. Estas duas últimas destacam-se 

pelo viridarium  e pelo hortus.  

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Saindo  da estrada nº 342 e tomando o ramal, um ladeado de ciprestes e oliveiras conduzem às ruínas. 

Na envolvente observa-se a mata de Abofada

A13 EN347; EN1

Pedonal

Contexto 

De origem pré-romana, atestada não só pelo nome (briga  é 

sufixo céltico e o radical relaciona-se com a tribo dos Conni ) mas 

também por testemunhos arqueológicos. As boas condições 

estratégicas do local devem ter sido as determinantes da escolha 

pelos primitivos povoadores, e foram aproveitadas e reforçadas 

pela construção da muralha na época romana. 
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Outras descrições

A Casa de Tancinus trata-se de uma insula de caráter residencial que pré-existiu à basílica paleo-cristã 

de Conimbriga, com cerca de 83m m2, caracterizada por um pequeno peristilo central com tanque 

retangular com lobulos (possiveis canteiros), acedido através de fauces e rodeado de várias divisões e 

um espaço largo, cuja utilização não reconstituível. A oeste a ambos os lados de entrada, dois espaços 

que devem ser interpretados como tabernae autónomas. 

A Casa dos Repuxos trata-se de uma insula de caráter residencial e as estruturas que atualmente são 

visíveis constituem cerca de 2/3 da extensão original da casa. A entrada principal da casa, feita pela 

ábside precedida por colunas e pilastras onde se abria uma porta larga, dava acesso a um vestíbulo que 

por um vão triplo se acedia à ala oeste do peristilo. A partir deste a casa dividia-se em três principais 

setores: a norte uma area privada e de serviços, provida de peristilos suplementares; a leste o triclinium 

e as peças anexas e o viridarium ; a sul o pequeno impluvium com ninfeu -onde se cultuavam os Lares 

Aquites- e as zonas nobres da habitação privada. A area privada tinha a norte de um pequeno peristilo e 

a oeste de um possível jardim rodeado por um euripus. O triclinium , situado a este do peristilo central, 

era rodeado por um tanque em U com jardim envolvente

A Casa da Cruz Suástica, edificio de caráter maioritariamente residencial, ocupa a parte central de uma 

insula (que inclui ainda a casa dos esqueletos) e integra peristilo central, que se podia aceder por duas 

vias, com um tanque retangular e canteiros. 

A Casa dos Esqueletos, edificio de carater maioritariamente residencial,  ocupa a parte central de uma 

insula (que inclui ainda a casa da cruz suástica), de 945m2, e integra um peristilo central com tanque 

onde existiam canteiros. Este peristilo dava acesso a dependências de serviços, ao triclinio, a um 

grande cubiculum e outras divisões que se interpretam como schola.

A Casa de Cantaber, com cerca de 3260 m2, integra um peristilo central com 6x8 colunas (contando 

duas vezes a dos cantos) que organizava todos os espaços da casa, mas era contido nas suas 

aberturas: uma cella, três (antes quatro) portas a sul, uma outra sala á direita. O tanque central do 

peristilo continha canteiros ajardinados, um sistema de repuxo múltiplos, além de um programa 

decorativo de estatuária de pequenas dimensões que ocupavam os plintos cujos embasamentos se 

detetam com os recortes quadrangulares abertos nas lajes que rematam o mosaico nos intercolúnios. A 

estatueta de minera provém do tanque central, no entanto não é seguro se terá sido uma dessas 

estátuas. Uma questão em aberto é o ajardinamento dos canteiros visto que nalguns deles, a terra é 

muito pouca. Por outro lado, parte do aparato do jardim poderia ter sido conseguido com construções 

pintadas e incrustadas de conchas. Ao fundo do peristilo, axialmente, entrava-se para o triclinium.  O 

eixo visual prolongava-se para o exterior através de uma janela fundieira da qual se observava um 

tanque axial com impluvium  retangular  - espécie de canopus - com vestígios de que foi rodeado de 

jardim , e uma vez entrado, o visitante assistia à multiplicação deste eixo, bilateralmente, pelas janelas 

laterais, que davam para os tanques - um deles com canteiros e peristilo lobulado a este e outro 

retangular a oeste -, da mesma forma que davam para passagens para a zona privada da casa a este e 

a zona de serviços a oeste. O eixo fundamental de circulação entre a parte residencial e o jardim da 

casa é enquadrado por um conjunto de salas que se devem classificar como diaetae (que tinham 

guardas - diaetarius  - que impediam o acesso a essas salas) . A zona privada continha ainda o peristilo 

em pi, provido de tanque quadrangular e canteiros, e o peristilo truncado (com tanque retangular e 

canteiros) que dava acesso a duas salas que para ele se abrem. As termas da casa de cantaber tratam-

se de uma adição posterior ao plano da casa. 
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Tipologia 

Designação  do espaço Localização

Jardim-peristilo 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-100-%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Lírios Iris germanica

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Desenho e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Laranjeira Citrus sp.

Azevinho Ilex aquifolium

Escova-de-garrafa Callistemon lanceolatus

Oliveira Olea europeae

Roseira Rosa sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Desenho e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Casa dos repuxos, dos esqueletos, da cruz suástica

0-0%

Junto ao museu monográfico de conimbriga

Sem informação

O jardim de entrada é composto por um lago com canteiros ajardinados de arbustos e herbáceas. A 

entrada do museu apresenta ainda um alinhamento de laranjeiras e um canteiro que envolve a fachada 

do museu - com exemplares de escova de garrafa, roseira, oliveiras, azevinho, e outros. 

       Dimensão

Estrutura verde

Os canteiros, de geometrias diversas, inseridos nos tanques dos peristilos centrais da Casa dos 

repuxos, dos Esqueletos e da Cruz suástica são preenchidos com lírios

       Dimensão

Jardim-peristilo

Jardim 



142

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim-peristilo

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Roseira Rosa sp.

Alfazema Lavandula angustifolia

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Desenho e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

O jardim apresenta mau estado de conservação - faltam alguns exemplares

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

 Museu monográfico de conimbriga

0-100

O jardim do peristilo do museu  é  delineado por buxo. Este jardim integra dois canteiros retangulares 

ajardinados por exemplares de roseira, alfazema e outros.

       Dimensão

Elementos construídos 

Tanques da Casa de Cantaber século I

Na Casa de Cantaber distinguem-se 5 tanques revestidos a opus signinum,  onde existiam canteiros de 

geometrias distintas. Destaca-se o peristilo central com um tanque retangular em impluvium , revestido a 

opus signinum , no qual existiam canteiros ajardinados e um sistema de repuxos múltiplos.

pedra; opus signinum

A cronologia é verosimilmente flaviana.

A maioria é retangular

Sem informação

Tanque

Residencial

Romano

Jardim-peristilo
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

A maioria retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

 retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Tanque retangular do peristilo central, revestido a opus signinum , onde existiam canteiros de distintas 

geometrias.  

Na Casa de Tancinus integra um pequeno peristilo central com tanque central retangular, revestido a 

opus signinum , onde existem lobulos (possiveis canteiros).

pedra; opus signinum

A data de construção do tanque do peristilo deve corresponder à construção da casa ou pertencer 

apenas à fase cristanizada

Tanques da Casa dos Repuxos Século I

A Casa dos Repuxus integra três tanques revestidos a opus signinum,  dois deles em impluvium - o 

tanque retangular do peristilo central e o tanque quadrangular do peristilo a norte. Nestes últimos 

existiam canteiros de geometrias distintas. Destaca-se ainda o tanque em U do viridarium  a leste do 

triclinium também revestido a opus signinum.

pedra; opus signinum

Sem informação

Tanque central da Casa da Cruz suástica Século I

Tanque do peristilo central da Casa de Tancinus Século I

Tanque

Residencial

Romano

Tanque

Residencial

Romano

Tanque

Residencial

Romano
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Materiais Soluções técnicas

Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

 retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Placa informativa das ruínas de conimbriga

Forma Estilo Dimensão

Retangular sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Metal Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

As placas informativas possuem mapas e textos explicativos sobre as várias tipologias do complexo de 

ruínas de conimbriga (insulas, termas, aqueduto, muralha, etc)

pedra; opus signinum

A construção data do século I, tendo sido renovada no século III.

Tanque central da Casa dos Esqueletos Século I

 Tanque retangular, revestido a opus signinum , onde existiam canteiros de geometrias distintas.

pedra; opus signinum

A construção data do século I, tendo sido renovada no século III.

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Educacional

Placa informativa

Tanque

Residencial

Romano
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Ano/Século

século II

século III

465-468

1546

HISTÓRIA

Acontecimento

Idade do 

Ferro II

Os níveis de habitação mais antigos, já descobertos em Conimbriga, pertencem à segunda 

Idade do Ferro e mantiveram-se coexistentes com monumentos e casas de fundação 

romana até meados do século I. Contudo, alguns objetos encontrados em entulhos e valas 

para alicerces romanos remontam até ao séc. IX a.C., constituindo os testemunhos mais 

recuados de fixação humana no planalto. O estado desses vestígios aponta para a 

existência de um castro aberto, durante a primeira Idade do Ferro, a influencias culturais 

mediterrânicas e dominado, em seguida, pela presença Celta. briga  é um sufixo céltico 

muito vulgar, significando cidadela, lugar fortificado; conim é um elemento mais antigo 

aparentemente utilizado por indígenas préindo-europeus para designar lugar, significado 

radical “kon- “, eminência rochosa. 

No séc. III, as obras mais notáveis parecem ser de iniciativa privada, datando desse século 

as magníficas vivendas atapetadas de mosaico. Porém, na segunda metade desse século, 

o Império romano mergulhou numa profunda crise político-administrativa e à Península 

Ibérica chegaram as primeiras invasões dos Bárbaros. Como reflexo Conimbriga foi dotada 

de uma forte muralha que dividiu o espaço urbano em duas partes, sacrificando a zona 

oriental.

Século I   

2ªdinastia

Durante o reinado de Vespasiano (69-79) Conimbriga recebeu o epíteto de Flávia e foi 

elevada à categoria de municipium. Na mesma data, o conimbrigense M. Iunius Latro foi 

sacerdote do culto imperial em Mérida. Foi um período de muita construção que conferiu à 

cidade grande monumentalidade.

O bispo Idácio, de Chaves, conta que em 465 os Bárbaros entraram dolorosamente na 

cidade e levaram cativos a mulher e os filhos de Cantaber, atacando de novo em 468, data 

em que a cidade foi tomada e parcialmente destruída.

Gaspar Barreiros cita na sua chorographia de alguns lugares, a cidade de Conimbriga e, 

apoiando-se no Itinerário de António, identifica a cidade romana com o lugar de Condeixa-

a-Velha, refutando a opinião de outros estudiosos que a faziam coincidir com Coimbra. 

Informa-nos que em Conimbriga viu "muros, aquedutos, sepulturas, pedras escritas de 

letras romanas"

O naturalista Caius Plinius Secundus, ao descrever a Lusitânia a partir do Dorius (Douro) 

regista os oppida de Talabriga, Aeminium (Coimbra), Conimbriga, Collipo e Eburobrittium 

(Naturalis Historia, IV, 113)

As várias datas propostas para a construção dos edificios parece interromper-se em finais 

do século I e inícios do século II. As ínsulas da zona norte central da cidade parecem ter 

sido construídas em época claudiana (1ªdinastia-séc I). A fase II da casa de Cantaber foi 

atribuída à época flaviana (2ªdinastia-séc I). A grande remodelação da casa dos Repuxos 

parece ter ocorrido no reinado de Adriano (séc. II). Nesta última data tudo o resto que se 

conhece em Conimbriga parece estar limitado a intervenção de pequena monta ou obra 

decorativa.

século I e II
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1873

1899

sem data

1911

1929-44

1929-30

Desde 1899 que E. Belo Ferraz produziu um estudo aguarelados das escavações levadas 

a cabo pelo Instituto de Coimbra, que por sua vez serviu de base a um quadro à escala 

3,5/1000, representando as sondagens de António Gonçalves

Conímbriga é divulgada e valorizada através de publicações nacionais e estrangeiras; por 

vezes, surgem noticias alarmantes sobre o estado das ruinas.

A partir de 1911, o Instituto de Coimbra cede as suas coleções ao Museu de Machado de 

Castro onde começaram a ser estudadas e são parcialmente expostas. Os grandes 

obreiros deste período são Filipe Simões e A. Augusto Gonçalves, infatigáveis defensores 

do Património cultural.

Escavações da DGEMN. Em 1944 conheciam-se em Conimbriga cinco grandes edificios 

domésticos. A Insula do Aqueduto e Casa de Cantaber foram descobertos em 1929 

aquando a escavação da porta principal da muralha de Baixo-Império; a Casa dos 

Repuxos foi descoberta posteriormente no âmbito do projeto previsto da construção de um 

ramal da Estrada nacional nº342 para acesso aos visitantes a Conimbriga; e depois a 

extensão das escavações por toda a face esterior da muralha deu origem à exposição da 

Casa da Cruz Suástica e Casa dos Esquelos. Note-se que a área arqueológica era então 

partida em duas pela presença da muralha baixo-imperial.

Entre 1929-30 a escavação identificou a Casa de Valerius. Foram efetuadas limpezas em 

1996 e em 1999 (Alice Alves). Trata-se de parte de uma insula imediatamente a oeste do 

fórum ("Terreno da Faculdade de Letras) que parece poder identificar-se como uma 

residência isolada (com prováveis extenções a norte). A parte principal da casa é 

composta por um atrio tetrástilo, ao qual se acedia por uma passagem situada no canto 

sudoeste. Para os pórticos que rodeavam o implúvio abriam dois pequenos 

compartimentos, um deles centrado com o implúvio, talvez uma exedra, o outro de entrada 

lateral provavelmente um cúbiculo. Não é possível uma compreensão clara dos arranjos 

efetuados no impluvio em datas posteriores devido ao mau estado de conservação de 

estruturas.A norte deste núcleo ficava um conjunto de três compartimentos colocados em 

fieira, sendo o central provido de um tanque.A porta para a rua era axial, a dos 

compartimentos interiores laterais. A casa estendia-se ainda para norte, mas a zona está 

insuficientemente escavada. Foi traçada no periodo julio-claudiano ou nos inícios da época 

flaviana. Os Valerii  eram devotos a Liber Pater  e esta devoção deve entender-se como 

menção às raízes agrícolas.

O instituto de Coimbra, recentemente fundado, cria uma secção e um museu de 

Arqueologia e dá início às explorações de Conimbriga.” (Alarcão, 1987; pág. 3) dando-se 

as primeiras escavações desencadeadas na sequência de um achado ocasional 

O Instituto de Coimbra efetua as primeiras sondagens de vulto, desenha a planta do 

“Oppidum ”, executa os primeiros levantamentos de mosaicos.

Primeiras grandes escavações
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1930

1930-34

Escavação do terreno da Faculdade de Letras integrado no perímetro de visitas das 

Ruínas de Conimbriga apenas em 2005

As escavações sob a direção do Prof. V. Correia de 1930 a 34, antecedidas pelas 

sondagens entre 1873 e 1899, completadas em 1938 e sujeitas a programa de 

investigação (Dir. A.) de 1995 a 1997 identificaram a Casa de Cantaber. Trata-se de uma 

casa, que ocupou um insula de carater residencial, com cerca de 3260m2. A entrada para 

a Casa de Cantaber fazia-se através do pórtico situado a norte pela larga porta do 

vestíbulo. O vestíbulo abre-se para o peristilo central por três vãos de abertura desigual (o 

central mais amplo). O peristilo central de 6x8 colunas (contando duas vezes a dos cantos) 

organizava tosdos os espaços da casa, mas era contido nas suas aberturas: uma cella, 

três (antes quatro) portas a sul, uma outra sala á direita. O tanque central do peristilo 

continha canteiros ajardinados, um sistema de repuxo multiplos, além de um programa 

decorativo de estatuária de pequenas dimensões que ocupavam os plintos cujos 

embasamentos se detetam com os recortes quadrangulares abertos nas lajes que 

rematam o mosaico nos intercolúnios. A estatueta de minera provém do tanque central, no 

entanto não é seguro se terá sido uma dessas estatuas. Uma questão em aberto é o 

ajardinamento dos canteiros visto que nalguns deles, a terra é muito pouca. Por outro lado, 

parte do aparato do jardim poderia ter sido conseguido com construções pintadas e 

incrustadas de conchas. Ao fundo do peristilo, axialmente, entrava-se para o triclinium. O 

eixo visual prolongava-se para o exterior através de uma janela fundieira da qual se 

observava um tanque axial com impluvium retangular  - espécie de canopus - com 

vestígios de que foi rodeado de jardim , e uma vez entrado, o visistante assistia à 

multiplicação deste eixo, bilateralmente, pelas janelas laterais, que davam para os tanques 

- um deles com canteiros e peristilo lobulado a este e outro retangular a oeste -, da mesma 

forma que davam para passagens para a zona privada da casa a este e a zona de serviços 

a oeste. O eixo fundamental de circulação entre a parte residencial e o jardim da casa é 

enquadrado por um conjunto de salas que se devem classificar como diaetae (que 

detinham de guardas - diaetarius - que impediam o acesso a essas salas) . A zona privada 

continha ainda o peristilo em pi provido e tanque quadrangular e canteiros e o peristilo 

truncado (com tanque retangular e canteiros) que dava acesso a duas salas que para ele 

se abrem. As termas da casa de cantaber tratam-se de uma adição posterior ao plano da 

casa. A cronologia é verosimilmente flaviana.

anos 30 

séc. XX

Em dois momentos distintos foram localizados (mas não escavados) vestígios de 

construções a Leste da Casa dos Repuxos, junto á pedreira de mós e junto ao parque de 

estacionamento dos anos 30 identificando-se o edifício da pedreira de caraterísticas 

indeterminadas. Sabe-se que o único fragmento de mosaico encontrado no local  

testemunha a existência de tanques, presumivelmente revestidos a opus signinum num 

momento original e posteriormente revestidos a mosaico mas não é seguro que o 

fragmento tenha pertencido ao respetivo edifício.

Em 1930, “a realização em Portugal do XI Congresso Internacional de Antropologia e Pré-

história leva a adquirir para o Estado os primeiros terrenos e a efetuar as escavações com 

o objetivo de fazer os congressistas visitar o local. Vergílio Correia dirige os trabalhos e 

marca, durante mais de uma década o ritmo das descobertas.” 

Entre 1929-30 a escavação identificou a Casa do medianum absidado. Foram efetuadas 

limpezas em 1966 e em 1999 (Alice Alves). Trata-se de parte de uma insula imediatamente 

a oeste do Fórum ("terreno da faculdade de letras") que parece poder identificar-se como 

uma residência isolada (com possível extensão a norte e provável teoria de tabernae a 

sul). Era dividida em três blocos principais: um conjunto de tabernae precedidas de pórtico 

com pilares em alvenaria; a parte central da casa articulada à volta de uma estrutura que 

interpretamos como medianum; e um conjunto de três compartimentos, originalmente 

abertos para a rua a oeste do fórum, mas cujo acesso foi posteriormente feito pelo interior 

da casa. Na parte principal da casa conservam-se as bases dos pilares que suportam o 

medianum. O espaço aberto do medianum foi tratado como um pequeno tanque bilibulado, 

rodeado por alas estreitas para onde abrem onze espaços diferentes. Os compartimentos 

da zona norte podem ter tido uma função residencial: um possível triclinio, uma espécie de 

ala, uma exedra e um pequeno cubiculum. A ala dava acesso a uma outra unidade 

residencial, formada pelo conjunto de três compartimentos - dois pequenos e um de 

maiores dimensões que pode ter sido um pátio descoberto. O edificio estava construído já 

em meados do século I d.C. 
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1934

1939 Em 1939 o Ministério das Obras Públicas mandou levantar uma planta topográfica de 

Conimbriga e do seu entorno até á estrada de Tomar. Foi sobre ela que a DGEMN 

elaborou projetos gerais de intervenção e o Museu Monográfico de Conimbriga trabalhou 

durante os primeiros anos da sua existência, a partir de 1962. Com esta planta coexistia 

um levantamento de pormenor das estruturas escavadas, feito á escal 1/50, cuja utilização 

se estendeu até 2010 (ou mais além)

A escavação efetuada entre 1934 pelo Dir. Prof. V. Correia identificou a Insula do 

aqueduto, tendo sido efetuada uma interpretação em 1995 de A. A Insula, completamente 

escavada, também designada de "hospedaria" é um dos edificios domésticos mais 

complexos da cidade. Ocupa cerca de 850m2, de que cerca de 100 correspondem ao pátio 

interior. A parte central era organizada pelo pórtico central, construído sobre um 

criptopórtico que se acedia por fauces. O criptopórtico permitia aceder, por uma porta axial, 

ao pátio central e a três divisões. Os compartimentos do piso térreo do portico eram 

arejados por um pequeno pátio, de que se conservou o revestimento impermiabilizante e a 

saída de agua, que, funcionando como uma espécie de medianum, melhoria as condições 

das divisões.

As escavações sob a direção do Prof. V. Correia de 1930 a 34, antecedidas pelas 

sondagens entre 1873 e 1899, completadas em 1938 e sujeitas a programa de 

investigação (Dir. A.) de 1995 a 1997 identificaram a Casa de Cantaber. Trata-se de uma 

casa, que ocupou um insula de carater residencial, com cerca de 3260m2. A entrada para 

a Casa de Cantaber fazia-se através do pórtico situado a norte pela larga porta do 

vestíbulo. O vestíbulo abre-se para o peristilo central por três vãos de abertura desigual (o 

central mais amplo). O peristilo central de 6x8 colunas (contando duas vezes a dos cantos) 

organizava tosdos os espaços da casa, mas era contido nas suas aberturas: uma cella, 

três (antes quatro) portas a sul, uma outra sala á direita. O tanque central do peristilo 

continha canteiros ajardinados, um sistema de repuxo multiplos, além de um programa 

decorativo de estatuária de pequenas dimensões que ocupavam os plintos cujos 

embasamentos se detetam com os recortes quadrangulares abertos nas lajes que 

rematam o mosaico nos intercolúnios. A estatueta de minera provém do tanque central, no 

entanto não é seguro se terá sido uma dessas estatuas. Uma questão em aberto é o 

ajardinamento dos canteiros visto que nalguns deles, a terra é muito pouca. Por outro lado, 

parte do aparato do jardim poderia ter sido conseguido com construções pintadas e 

incrustadas de conchas. Ao fundo do peristilo, axialmente, entrava-se para o triclinium. O 

eixo visual prolongava-se para o exterior através de uma janela fundieira da qual se 

observava um tanque axial com impluvium retangular  - espécie de canopus - com 

vestígios de que foi rodeado de jardim , e uma vez entrado, o visistante assistia à 

multiplicação deste eixo, bilateralmente, pelas janelas laterais, que davam para os tanques 

- um deles com canteiros e peristilo lobulado a este e outro retangular a oeste -, da mesma 

forma que davam para passagens para a zona privada da casa a este e a zona de serviços 

a oeste. O eixo fundamental de circulação entre a parte residencial e o jardim da casa é 

enquadrado por um conjunto de salas que se devem classificar como diaetae (que 

detinham de guardas - diaetarius - que impediam o acesso a essas salas) . A zona privada 

continha ainda o peristilo em pi provido e tanque quadrangular e canteiros e o peristilo 

truncado (com tanque retangular e canteiros) que dava acesso a duas salas que para ele 

se abrem. As termas da casa de cantaber tratam-se de uma adição posterior ao plano da 

casa. A cronologia é verosimilmente flaviana.

A casa dos Repuxos foi identificada ocasionalmente em 1907 e escavada entre Agosto e 

Outubro de 1939 e depois, sob os mosaicos, a partir de 1953.Ocorreram sondagens 

parcelares em 1990. Trata-se de uma insula de caráter residencial e as estruturas que 

atualmente são visíveis constituem cerca de 2/3 da extensão original da casa. A entrada 

principal da casa, feita pela ábside precedida por colunas e pilastras onde se abria uma 

porta larga, dava acesso a um vestíbulo que por um vão triplo se acedia à ala oeste do 

peristilo. A partir deste a casa dividia-se em três principais setores: a norte uma area 

privada e de serviços, provida de peristilos suplementares; a leste o triclinium e as peças 

anexas e o viridarium ; a sul o pequeno impluvium  com ninfeu -onde se cultuavam os 

Lares Aquites- e as zonas nobres da habitação privada. A area privada detinha a norte de 

um pequeno peristilo e a oeste de um possível jardim rodeado por um euripus. O triclinium, 

situado a este do peristilo central, era rodeado por um tanque em U com jardim envolvente
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1940-44

1948

1960

1962

A DGEMN entre 1940-44, além de outras intervenções sob a direção do Prof. Jorge 

Alarcão em 1963, identificaram as lojas a sul da via, um edificio entre a insula das casas 

da cruz suástica e dos esqueletos e a via. 

A DGEMN entre 1940-44 (dir. Prof. V. Correia), além de outras intervenções sob a direção 

do Prof. Jorge Alarcão em 1963, identificaram a Casa da Cruz Suástica. Trata-se de um 

edificio de caráter maioritariamente residencial, que ocupa a parte central de uma insula 

(que inclui ainda a casa dos esqueletos). A casa detinha um peristilo central, que se podia 

aceder por duas vias, as fauces, com um tanque retangular e canteiros. Abrindo para o 

peristilo estava o triclinio, colocado transversalmente. A ala oeste do peristilo tinha um 

pequeno espaço, talvez cozinhas e um conjunto de compartimentos privados (3 deles com 

mosaicos). A construção data do século I, tendo sido renovada no século III. 

A escavação efetuada pelo Dir. Jorge Alarcão e Isabel Pereira na década de 1960, além de 

outras intervenções limitadas em várias épocas e ainda as novas escações dirigidas por J. 

Lópes Quiroga entre 2005 e 2008 perimitiram identificar a Casa de Tancinus. Trata-se de 

uma insula de caráter residencial que pré-existiu à basílica paleo-cristã de Conimbriga, 

com cerca de 83m m2, caracterizada por um pequeno peristilo central com tanque central 

retangular com lobulos (possiveis canteiros), acedido através de fauces e rodeado de 

várias divisões e um espaço largo, cuja utilização não reconstituível. A oeste a ambos os 

lados de entrada, dois espaços que devem ser interpretados como tabernae autónomas. A 

data de construção do tanque do peristilo deve corresponder à construção da casa ou 

pertencer apenas à fase cristanizada.

A DGEMN entre 1940-44 (dir. Prof. V. Correia), além de outras intervenções sob a direção 

do Prof. Jorge Alarcão em 1963, identificaram a Casa dos Esqueletos. Tratava-se de um 

edificio de carater maioritariamente residencial, que ocupa a parte central de uma insula 

(que inclui ainda a casa da cruz suástica). A casa, de 945m2, tinha um peristilo central - 

com tanque e canteiros - que dava acesso a dependencias de serviços, ao triclinio, a um 

grande cubiculum  e outras divisões que se interpretam como schola .

A escavação no extremo sul da Zona E, imprecisa no tempo, pela DGEMN, identifica o 

Edificio das portas do sol, já representado em plantas de 1948. É parte de uma ínsula de 

extensão desconhecida com pouco menos de 335m2, incompletamente escavado. É 

composto por um pátio interior de planta irregular, a que se acede diretamente desde a rua 

por uma espécie de corredor para onde se abriam várias divisões, uma das quais de plano 

elevado (sudoeste). Neste pátio existia a adução de água corrente, conduzida por um 

pequeno tanque de pedra e daí evacuada por uma canalização. Localiza-se neste edifício 

uma possível fullonica identificada por um conjunto de dois tanques de opus signinum 

contíguos a cotas diferenciadas.

Construção, pelo Ministério das Obras Públicas, do edifício para o Museu Monográfico de 

Conímbriga, criação deste pelo Ministério da Edução Nacional e entrega da estação 

arqueológica ao mesmo Ministério em 1962. Com efeito, graças aos esforços conjugados 

dos dois Ministérios e a importantes contribuições da Fundação Calouste Gulbenkian, foi 

possível não só equipar convenientemente o laboratório do museu, mas também imprimir 

novo ritmo e dar novos rumos às escavações em Conimbriga.
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1965

1965-68

Só a partir de 1962, com a criação do Museu Monográfico de Conimbriga, sob direção de 

J. M. Bairrão Oleiro, Jorge Alarcão completa a escavação da zona B (lojas a sul da via, 

casa dos esqueletos e casa da cruz suástica) e algum tempo despois Isabel Pereira 

continua a escavação do sector da casa atribuída a Cantaber, expondo a basílica paleo-

cristã e o edificio doméstico subjacente

A Missão Luso-Francesa identificou em 1965-68 a insula do vaso fálico. Trata-se de um 

insula incompletamente escavada que ocupa uma longa extensão ao longo da principal rua 

da cidade. O quarteirão de forma irregular indica a existência de três casas de pátio interior 

(sendo que a de oeste tem pátio transformado em impluvium  à maneira toscana)

A Missão Luso-Francesa identificou em 1965-68 a insula a norte das termas. Esta insula, 

completamente escavada, contem uma fachada de lojas na rua das termas e uma parte 

interna do edificio, aberta a oeste, de estrutura complexa. Esta estrutura era um espaço 

com colunas, que na primeira fase tinha sido um pátio parcialmente coberto por um telheiro 

e que, na segunda fase, manteve as colunas mas reduziu o espaço aberto a um impluvio. 

Para este espaço abriam, do lado norte dois pares de compartimento, a sul uma grande 

sala que dava acesso a uma outra, e a leste dois  compartimentos abertos e um nicho de 

função desconhecida. A construção desta insula deu-se em época claudio-neuroniana, 

tendo sofrido na época flavio-trajânica alterações.

Na campanha de escavações luso-francesas foi  identificado o Fórum nos trabalhos 

arqueológicos de 1965, com cerca de 100 metros de comprimento por 50 de largura. 

Detinha uma praça, lajeada de placas de calcário, com um pórtico e as estatuas que a 

adornavam, das quais apenas restam as bases. Provavelmente será do século I d.c. Entre 

as melhores peças descobertas destaca-se a cabeça de Augusto, em mármore de 

Estremoz, do corpo que teria mais de 4 metros de altura só restam os pés. O templo seria 

dedicado, provavelmente, a Augusto e Roma. O criptopórtico a toda a volta do templo 

assentava em 26 pilares.

Aquando a escação de três quadrados em 1965 para testar a fiabilidade de um program de 

deteção remota por prospeção geofísica levado a cabo pelo Laborotory for Archaeology 

and the History of Art da Universidade de Oxford, foi descoberto um edificio (do setor K 

VIII), que nunca foi completamente escavado. O edificio de orientação aproximadamente 

norte-sul, possivelmente resultante de remodelação da época flaviana ou imediatamente 

posterior, foi alvo de uma grande operação de limpeza em 2003. Identificou-se uma grande 

sala em opus signium  com um depósito retangular escavado possivelmente próximo do 

centro da sala, mas é desconhecido o contexto arquitetónico. A este pareceu identificar-se 

um possível murete de implúvio , mas é pouco seguro. Existem referências a mosaicos 

confirmados pelo achado de tesselas .

O Museu Monográfico de Conimbriga foi criado pelo Decreto-Lei nº 44 349, de 19 de Maio 

de 1962, e inaugurado em 10 de Junho do mesmo ano. O edifício em que se encontra 

instalado foi expressamente construído pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos, e 

compreende, atualmente, três salas de exposição, armazéns-reservas, sala de trabalho e 

laboratório de conservação, câmara-escura e laboratório fotográfico, serviços 

administrativos, residência do guarda, e, como anexo do Museu, uma casa de chá sob 

fiscalização do comissariado de Turismo.Trata-se da primeira experiencia deste tipo em 

Portugal (…).No museu a maioria dos objetos expostos é de época romana,todavia 

existem algumas peças da época do Ferro e outras dos séculos V-VII d. C. 
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sem data

1971

1974

1990

1991-92

1993

1994

Em 1971 foi publicado no Diário Popular (s/a, 265-266) a descoberta do anfiteatro. A ultima 

década e meia (2008-09) permitiu precisar a disposição do anfitatro. Aquando a construção 

da muralha, adaptou-se a base do anfiteatro de modo a se otimizar recursos, identificável 

pelo enchimento súbito do vomitorium.

Em relação ao Museu Monográfico de Conimbriga, em 1974, foi novamente um arquiteto 

da DGEMN, António Portugal, chamado a projetar a nova estrutura. Em torno de um pátio 

de sugestão romana foram então construídas três novas salas que ampliam a área de 

exposições e albergam o auditório e uma zona de quartos para investigadores. Após 

alguns anos foi Fernando Lanhas contratado para unificar o conjunto e projetar o espaço 

interior. O novo museu reabriu as portas, com a sua exposição permanente, em Abril de 

1985. A área exterior envolvente foi da mesma altura, alvo de uma intervenção paisagista 

projetada por Gonçalo Ribeiro Telles e Francisco Caldeira Cabral

Vergilio Nuno Hipólito Correia realizou alguns trabalhos sobre a arquitetura doméstica

Instalação da cobertura de proteção sobre a casa dos repuxos

final dos 

anos 70 e 

anos 80

Nesta época estavam publicados: a "planta parcial dos arruamentos de Conimbriga" e a 

"planta de integração da muralha alto-imperial" por Miguel Pessoa

As escavações luso-francesos detetaram o edificio a oeste das termas de datação pré-

flaviana. Nunca escavado completamente, conhece-se uns muros em opus vittatum . Em 

2004 verificou-se a existência de um forno doméstico, destruído - bem como parte da 

insula - aquando a construção das termas trajânicas e rua trajânica.

No final dos anos setenta e ao longo dos anos oitenta do século XX foram levados a cabo 

alguns trabalhos na chamada rua da patera Emanuel, além de intervenções de 

conservação na casa dos repuxos, na casa de cantaber e algumas sepulturas tardo-

medievais na basílica paleo-cristã.

Corresponderam a um período de pouca intervenção de reconstituição nas ruinas, tendo 

sido realizadas as infindáveis operações de conservação necessárias. São exceção, neste 

período, a repavimentação da praça do fórum e a construção da cobertura da Casa dos 

Repuxos, ações que o extinto Instituto Português do Património Cultural realizou no ano de 

1986, com projeto de Luís Marreiros.

Em 1971 define-se em disposição legal (D. R. 277, II série), a área alargada de proteção 

às ruínas de Conimbriga, a qual inclui o envolvimento paisagístico mais próximo, grande 

parte da aldeia de Condeixa-a-Velha, todo o percurso do aqueduto romano e as estruturas 

de captação em Alcabideque.

Inicio da cobertura da casa dos repuxos das ruinas de Conimbriga, uma execução de 

Lourenço Simões&Reis, Lda.

O Museu Monográfico de Conimbriga colaborou com a Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra e com a Fachouschoule Hamburg, tendo acolhido 

o estágio de Markus Knorr com o objetivo de produzir uma rende de apoio topográfico de 

alta precisão, medida com um erro inferior a 1mm, materializada no terreno através de uma 

rede de 23 pontos cimentados, referenciados à rede geodésica nacional
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1995

1995-98

1996

1998-99

1999

2001-05

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Vergilio Nuno Hipólito Correia enquanto técnico-superior do Museu Monográfico de 

Coimbra, sob a Direção de Drª Adília Alarcão, inicia o projeto da sua tese sobre "A 

Arquitetura doméstica de Conimbriga". Primeiro sob a orientação do Prof Doutor J.M 

Bairrão Oleiro entre 1996 e 1998, depois sob a orientação do Prof. Doutor Jorge de Alarcão 

entre 2000 e 2010

Vergilio Nuno Hipólito Correia toma a posse como diretor de Conimbriga

Em 1996, o Instituto Português dos Museus (IPM) deu início a um novo Programa de 

Conservação e Valorização das Ruínas de Conimbriga e propôs a intervenção: no fórum, 

nas termas a sul do fórum e nas termas do aqueduto. A DGEMN regressa a Conímbriga, 

desta vez assegurando a coordenação e fiscalização da obra.

A partir de 2001 até 2005 desenvolveu-se um projeto de investigação sistemática dos 

edificios domésticos da cidade, sob o acrónimo ARQUIDOM (aprovado pelo IPA no âmbito 

do plano nacional dos trabalhos arqueológicos em 2001; projeto 2001/1(93). O projeto foi 

enquadrado no âmbito do doutoramento de Vergílio Correia e articulou-se em quatro 

vetores: levantamento topográfico e arquitectónico das construções domésticas de 

conimbriga, esvações arqueológicas, sondagens pontuais e estudos de reconstituições 

arquitetónicas.

Desenvolveu-se um program de sondagens na casa atribuída a Cantaber e uma 

sistematização da documentação disponível sobre as casas. Simultaneamente foram 

levadas a cabo algumas indigações sobre outros edificios como a casa do tridente e da 

espada e da insula do aqueduto.

DOCUMENTAÇÃO

O Museu Monográfico de Conimbriga encomendou um levantamento ortofogamétrico das 

Ruínas e área envolvente, financiado pelo Instituto Português dos Museus.

Título do documento

Planta do roteiro e museu de conimbriga, 1973

Desenhos e esboços

Planta do Imóvel
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Planta da Casa de Cantaber (Correia, 2001)

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 92) 

Título do documento

Peristilo central da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 94) 

Título do documento

Conchas incrustadadas nos canteiros do peristilo central da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 94) 

Título do documento

Peristilo do setor dos serviços da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 95) 

Título do documento

Peristilo em pi da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 96) 

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Peristilo truncado da Casa de Cantaber 

Título do documento

Sala nº 17 da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 98) 

Título do documento

Peristilo lobulado da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 99) 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 99) 

Título do documento

Tanques do viridarium da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 100) 

Título do documento

Vestigios de ajardinamento do viridarium da Casa de Cantaber 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 100) 

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Tanque com ninfeu da Casa dos Repuxos

Título do documento

Planta da Casa dos Repuxos

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 105) 

Título do documento

Peristilo central da Casa dos Repuxos

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 107) 

Título do documento

Planta da Casa de Tancinus

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 102) 

Título do documento

Tanque do peristilo central da Casa de Tancinus

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 103) 

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 108) 

Planta do Imóvel

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 121) 

Título do documento

Tanque com ninfeu da Casa dos Repuxos

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 108) 

Título do documento

Peristilo central da Casa da Cruz Suástica

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 116) 

Título do documento

Planta da Casa dos Esqueletos

Correia, Vergílio 2010

(Correia, 2010; pág. 120) 

Título do documento

Peristilo central da Casa dos Esqueletos

(Processo S-251;vol.1)

Título do documento

Jardim de entrada para o Museu

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel

Fotografia antiga
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Entrada junto ao Museu Monográfico de Conimbriga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

(Processo 2001/1(93)

Título do documento

Planta da Casa dos Repuxos

Título do documento

Entrada junto ao Museu Monográfico de Conimbriga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Tanque no peristilo do complexo do museu

(Processo S-251;vol.1)

Título do documento

Planta da Casa de Tancinus

(Processo 2001/1(93)

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia antiga

Planta do Imóvel

Planta do Imóvel
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo central da Casa dos Repuxos

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Título do documento

Escavação na zona de merendas 

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Título do documento

Lago junto ao Museu Monográfico de Conimbriga

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Título do documento

Entrada para a visita das ruínas de conimbriga 

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Título do documento

Vista para a estrutura da Casa dos Repuxos

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Título do documento Imagem 

Placa de informação

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Vista para o aqueduto

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo central da Casa de Cantaber

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Vista para o Fórum

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Vista para o Fórum

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Título do documento Imagem 

 Fórum

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia

Título do documento Imagem 

Sepultura

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo truncado da Casa de Cantaber

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo lobulado da Casa de Cantaber

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual



161

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Termas da Casa de Cantaber

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo central da Casa da Cruz Suástica

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia 

Título do documento Imagem 

Peristilo central da Casa dos Esqueletos

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia

Título do documento Imagem 

Peristilo do complexo do museu

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Tipologia

Título do documento Imagem 

Peristilo do complexo do museu

Nome de autor Ano de publicação

Ana Rita Silva Basto 13 de Junho

Observações

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

DGEMN. 1948

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Junho-Setembro Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Museu Monográfico de Conimbriga 1973

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Alarcão, Adília 1987

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Seminário Musealização de Sítios, 19-24 Outubro 87, Coimbra. Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Vergílio Nuno Hipólito Correia 2010

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA (vários autores) 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Cota ant: 6C/104, Volume 1, IPA 3 de Março de 1953 (data de abertura) Lisboa

Coimbra

Processo S-251 Conimbriga. 

Dar futuro ao passado

O Sítio de Conimbriga. 

Boletim da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Oppidum Romano de Conimbriga 

Conimbriga – Roteiro do museu e das ruínas. 

A Arquitetura doméstica de Conimbriga e as Estruturas Económicas e Sociais da Cidade Romana. 

Tese de Doutoramento em História, Especialidade em Arqueologia, Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra.

BIBLIOGRAFIA
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA (vários autores) 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Cota ant: 6C/104, Volume 2, IPA,  3 de Março de 1953 (data de abertura) Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA (vários autores) 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Cota ant: 6C/104, Volume 3, IPA, 3 de Março de 1953 (data de abertura) Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA (vários autores) 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Cota ant: 6C/104, Volume 4, IPA, 3 de Março de 1953 (data de abertura) Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPA (vários autores) 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

IPA Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Alarcão, Pedro 2006

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Adriaan de Man 2007

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nova Série, Vol. XXVIII, pág. 59-67, Portugalia, 2006-2007. 

Monumentos Revista Semestral de Edificios e Monumentos, pág. 208-213. Coimbra

Novos elementos pós-clássicos do anfiteatro de Conimbriga. 

Processo S-251 Conimbriga.

Processo S-251 Conimbriga. 

Processo S-251 Conimbriga. 

Processo 2001/1 (93) PNTA/2001 Projeto de investigação:"Conimbriga:A arquitetura doméstica"

Conservação e valorização em Conímbriga – Projetos e obras 
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Cravo, João  e Bonifácio, Horácio 1992

Titulo da obra

Cidade romana de Conímbriga / Ruínas de Conímbriga

Acesso (dia, mês, ano) URL

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Reis, Maria Pilar e Correira, Vergílio Hipólito 2006

Titulo da obra

Jardins de Conimbriga: arquitectura e gestão hidráulica.

Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 17 junho de 2015

https://www.academia.edu/345449/_Jardins_de_Conimbriga_arquite

ctura_e_gest%C3%A3o_hidr%C3%A1ulica._

15 de Junho de 2015

15 de Junho de 2015 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2710

https://www.academia.edu/345449/_Jardins_de_Conimbriga_arquitectura_e_gest%C3%A3o_hidr%C3%A1ulica._
https://www.academia.edu/345449/_Jardins_de_Conimbriga_arquitectura_e_gest%C3%A3o_hidr%C3%A1ulica._
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2710
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

Sem informação

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Início - Século XII Sem informação

Tipologia Estilo Período de significância

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 262 505 120

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@malcobaça.dgpc.pt 

262 505 130

Alcobaça

Praça 25 de Abril, 2460 - 018 Alcobaça

Alcobaça e Vestiaria Coord. X: 127394 Coord. Y: 286849

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Mosteiro de Alcobaça, compreendendo os túmulos 

de D. Pedro I e de D. Inês

Mosteiro de Alcobaça

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910; 

Decreto de 10-01-1907, DG, n.º 14, de 17-01-1907

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 190, de 16-

08-1957

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente Centro NUTS 3 - Região de Leiria

Cultural/Turístico Conventual

Claustro

Cerca conventual

mailto:geral@malcobaça.dgpc.pt


166

Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

1-Praça 25 de Abril

O Mosteiro de Alcobaça obedece ao modelo das abadias cistercienses no entanto a planta é invertida 

por razões técnicas relacionadas com a natureza do terreno. Compreende, além do conjunto edificado, 

marcado pela igreja abacial e dependências monásticas construídas, os claustros e os espaços de 

reclusão, meditação e de trabalho. Dos 5 claustros 3 integram jardim, nomeadamente o claustro de D. 

Dinis, de 900m2, no qual se destaca o lavabo implantado a norte e fronteiro ao refeitório, o claustro do 

Cardeal ou dos Noviços, de 2400m2, que se distribui em duas plataformas e é atravessado por uma 

levada desviada do Rio Alcoa e o claustro do Rachadouro ou das Amoreiras, de 3600m2, que tal como o 

nome indica é pontuado por exemplares desta espécie , alguns dos quais notáveis pela idade. 

Distinguem-se também os claustros de menor dimensão, o da Cadeia e o da Hospedaria. Na antiga 

cerca conventual, para além de antigos terrenos agrícolas, reconhecem-se os antigos Jardim das Murtas 

e  Jardim do Obelisco que se ligavam através de uma escadaria de feição barroca. Neste último, são 

percetíveis dois eixos de simetria centrados por um tanque elíptico e obelisco, no qual quatro carrancas 

debitavam água. São ainda visíveis vestígios de fontes decoradas com azulejo e latadas que integravam 

pequenas zonas de estadia.

Contexto

Acessos

A8 EN8

O mosteiro marca o centro de Alcobaça, enquadrando a sul as reminiscências do antigo terreiro. A 

paisagem a Norte, compreendida entre o mosteiro e o castelo, apresenta-se consolidada 

urbanisticamente. A envolvente está pontuada por várias moradias unifamiliares associadas a antigas 

explorações agrícolas de pequenas dimensões, muitas delas integradas nos antigos domínios. 

A abadia cisterciense situa-se desde os tempos primordiais na área mais fertil de um estreito vale na 

confluência de dois rios, numa zona estratégica defendida por castelo.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Alcobaça é atravessada pelos rios Alcoa e Baça, sendo que o primeiro foi desviado aquando a 

construção do mosteiro passando pelo mesmo. 

A doação dos coutos de Alcobaça de D. Afonso Henriques a 

Bernardo de Claraval e à Ordem de Cister em 1153 constituiu o 

marco para a fundação da abadia de Santa Maria de Alcobaça, 

sucedendo-se em 1178 a construção do mosteiro. 

Acessos principais (A)
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Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro de D. Dinis ou do Silêncio

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 90-10%

Exemplares botânicos

Designação comum

Laranjeira Citrus sinensis

Buxo Buxus sempervirens

Bérberis Berberis thunbergii

Relvado

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Composição atual do século XX; Apresenta um estado de conservação razoável

 Acede-se ao Jardim do Obelisco através do portão existente na Rua Silvério Raposo e pelo interior do 

mosteiro através da porta dos Mortos e da Porta da Sacristia manuelina passando-se pelo Jardim das 

Murtas e pela escadaria; O jardim é atualmente delimitado a nascente pela Rua Silvério Raposo, a 

poente, pela levada e a sul pelo caminho de acesso ao primeiro fontanário, situado junto ao canal de 

retorno da levada ao Alcoa. O Jardim das Murtas era um jardim contido entre muros, fronteiro ao átria da 

Sacristia Manuelina; o espaço era delimitado a sul pela escadaria de acesso ao adro da capela e muro 

de contenção de terras do patamar superior, a nascente pelo muro de contenção da levada e, a poente, 

pela parede exterior da galeria e do Colégio de Nossa Senhora da Conceição. Nessa parede existia uma 

passagem de acesso ao colégio, o qual ainda subsiste (em mau estado de conservação) a base da 

ombreira de um vão de porta.O jardim das Murtas que enquadra a capela do Desterro apresenta-se 

desfasado das grandes linhas que presidiram à concepção e desenvolvimento do complexo monacal. 

Subsistem vestígios de antigos eixos de simetria marcados por escadarias, muros com painéis de 

azulejos e dois nichos ou pequenas grutas revestidas a travertino ou tufo calcário. Tem algumas 

superfícies lajeadas. Interpretações sobre o que teria  sido esta área estão comprometidas pela 

conversão do mesmo em cemitério.

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O património paisagístico é cerca de 1/2 do imóvel atual em superfície.

O claustro divide-se em quatro espaços retangulares, sendo um deles relvado. Integra 12 laranjeiras, 

alinhamentos de buxo e bérberis que marcam o caminho central de acesso ao claustro e as fachadas 

adjacentes.

Estrutura verde

       Dimensão

Claustro ajardinado
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Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro dos Noviços, do Cardeal ou Levada

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

90-10% 100%-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Loureiro Laurus nobilis

Oliveira Olea europaea

Buxo Buxus sempervirens

Roseira Rosa spp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo plantação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Sem aparente manutenção; o local apresenta infestantes no interior dos canteiros e caminhos. 

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro Rachadouro, Biblioteca ou Amoreiras

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Amoreira-negra;Amoreira-do-bicho-da-seda Morus nigra

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Em aparente abandono. Faltam alguns exemplares de amoreiras.

O claustro de planta quadrada é envolvido lateralmente por Amoreiras-negras (Morus nigra ) plantadas 

com espaçamento de aproximadamente  três metros entre cada exemplar.

O claustro de planta quadrangular distribui-se em duas plataformas. A plataforma a cota superior, de 

menor dimensão, é composta por quatro canteiros retangulares delineados por buxo. Integra roseiras 

nos dois canteiros mais interiores e uma oliveira em cada um dos dois canteiros mais exteriores. A 

plataforma inferior, atravessada por uma levada, integra quatro canteiros simetricos, cada um centrado 

por um lago/fonte, delineados por buxo e compostos por roseiras. Neste local encontra-se ainda um 

loureiro. 

       Dimensão

       Dimensão

Claustro ajardinado

Claustro ajardinado
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim do Obelisco Cerca-na plataforma inferior relativo à escadaria

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Murtas Myrtus communis 

Oliveira Olea europaea

Palmeira Sem informação

Cipreste Cupressus lusitanica

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim das Murtas Cerca-na plataforma inferior relativo à escadaria

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cedro-do-líbano Cedrus libani

Hera Hedera helix

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações  (autores, estado de conservação, outros)

As murtas situam-se principalmente junto do obelisco; a oliveira, as palmeiras e o cipestre situam-se 

junto da biblioteca a oeste.

 Os cedros localizam-se a este do mosteiro; a hera no local do antigo cemitério junto da capela.

Em aparente estado de abandono. Presença de invasoras.

Em aparente estado de abandono. Presença de invasoras.

       Dimensão

       Dimensão

Jardim

Jardim
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Elementos construídos

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lavabo

Forma Estilo Dimensão

Planta centrada Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Atribui-se a obra a Domingo Domingues; apresenta bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Capela de Nossa Senhora do Desterro século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Alvenaria e cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Escadaria Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Classificada como monumento nacional pelo Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910. 

Fundada no séc. XVII por Frei João Paim e construída no séc. XVIII, é desenhada pelo Padre Frei Luís 

de São José (arquitecto); atualmente está abandonada e inacessível. 

Escadaria simétrica de dois lances e vários patamares de feição barroca.

Destaca-se pela sua imponente fachada-retábulo barroca. No interior da ermida os espaços são 

cobertos por abóbadas de berço, sendo que a da capela-mor é decorada com pintura mural de 

albarradas e volutas que envolvem um medalhão central. O retábulo-mor é de talha dourada no Estilo 

Nacional, e as paredes são revestidas por painéis de azulejo azuis e brancos, representando cenas da 

Fuga para o Egipto, uma iconografia do Desterro, muito própria das igrejas cistercienses.

Possui um tanque central circular com fonte. 

Lavabo

Turística/Cultural

Capela

Turística/Cultural

Barroco

Escadaria

Turística/Cultural
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Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se na cerca; Apresenta mau estado de conservação/abandono

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Tanque Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no Jardim do Obelisco; Apresenta mau estado de conservação/abandono.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária; azulejo Cantaria e alvenaria 

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no Jardim do Obelisco; Apresenta mau estado de conservação/abandono.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Banco murado século XIX/XX

Forma Estilo Dimensão

Retângular Sem informação

Características particulares

Tanque elitico, de grandes dimensões, centrado por um obelisco, revestido a cantaria, com  quatro 

carrancas que debitavam água.

Sem informação

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Fonte decorada a azulejo

Moderno

Banco

Tanque

Turística/Cultural

Fonte

Turística/Cultural
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Materiais Soluções técnicas

Betão Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no Claustro D. Dinis; bom estado de conservação

Ano/Século

1153

1178

1223

1308

1475

1495

1505

1519

1520

1521

1527

1530

Fundação da abadia de Santa Maria de Alcobaça a 8 de Abril de 1153. 

Edificação da nova abadia de Santa Maria de Alcobaça.

As obras do Claustro do Silêncio, conhecido como Claustro de D. Dinis iniciaram-se em 

1308 e terminaram em 1311, quando era abade D. Pedro Nunes, substituindo o primeiro 

claustro (Claustro da Leitura), menos monumental. A obra encontra-se assinada através de 

uma lápide ali existente que refere "dominico dominici magistro operis dicti claustri ", 

atribuindo assim o claustro a Domingo Domingues. 

Os monges cisternienses mudaram-se para a nova abadia.

HISTÓRIA

Acontecimento

Registaram-se 42 monges residentes. Após a morte de D. Manuel, em 1521, D. João III 

governou a abadia até 1531.

A avaliação da memória das intervenções arquitetónicas de 1527 refere que "per 

ordenança de mestre Baltasar " se realizaram obras "na cozinha, no refeitório, nos 

claustros primeiro, segundo e sobrado, grades da igreja, coro dos barbatos, reformas de 

vãos por todo o complexo monástico, sacristia, capela da porta de Santiago, carocol para 

varandas " mandadas fazer a "Joam de Castilho mestre de obras ".

Aquando os 21 anos de D. Afonso e a tomada de posse efetiva da abadia até 1540, 

destituiu Vasco de Pina do cargo de provedor do Mosteiro e de alcaide-mor da vila de 

Alcobaça.

D. Jorge da Costa compra "os direitos abaciais da casa" de Alcobaça ao abade D. Nicolau 

Vieira.

Reinado de D. Manuel até 1521. 

Alcobaça foi entregue a D. Jorge de Melo que aceitou o hábito cisterciense.

D. Manuel colocou na cadeira abacial o Infante D. Afonso, este comendatário fez prior D. 

Francisco da Fonseco, bispo de Titopole. Para a administração temporal foi nomeado 

Vasco de Pina, alcaide-mor de Alcobaça e provedor do Mosteiro que se manteve no cargo 

até 1530.

A carta enviada a 7 de Julho de 1519 pelo rei D. Manuel a Vasco de Pina acerca das obras 

do mosteiro e a respeito do claustro do Silêncio ou de D. Dinis refere "que acerca das 

obras que temos mandadas fazer… se não façam outras senam as que Joham de Castilho 

hade fazer…quanto as outras obras e empreitadas -s- a dos arcos da crasta primeira, que 

tem mestre Nicolao...nam aveemos por bem que ao presente se faça cousa alguma. E 

queremos que fiquem para se começarem de fazer de Janeiro que vem prazendo a Deus 

em diante ". Data provavelmente desta data uma escultura de representação quase 

naturalista de um animal de corpo inteiro com função de gárgula encimando um contraforte 

no canto noroeste do piso superior do claustro. 
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1542

1589

1656-1667

1726

1786

Século XIX

1801

1811

1834

1836

1885

Frei Manuel de Figueiredo, cronista do mosteiro , na descrição da segunda visita da 

Rainha D. Maria I ao mosteiro, em outubro de 1786, regista que sua magestade viu o "lago 

do meyo da horta e ahy esteve muito tempo assentada ".

Na sequência da extinção das ordens religiosas o jardim do Obelisco (bem como parte do 

Claustro do Rachadouro ou das Amoreiras) passou em finais de 1836 para a posse do 

ministério da guerra.

Relativamente ao claustro de D. Dinis Hierónimo Roman escreveu que o piso superior do 

claustro "no esta cubierto de tabla o aforado mas q de teja uana pero es el mas ancho i 

espacioso que ai en el Reino…y asi antes que se acauasen los dormitorios siruian estes 

angulos de celdas i eran capaces ".

Data do século XIX a instalação de um lar de idosos nas dependências que rodeiam os 

dois claustros quinhentistas do mosteiro.

As tropas napoleónicas em retirada lançaram fogo ao mosteiro, causam estragos em 

alguns locais que nunca foram totalmente reparados. 

O claustro de D. Afonso IV é erguido no local da cozinha medieval

D. Henrique sucede o seu irmao no cargo de Abade de Alcobaça. Este mandou erigir 

vários edifícios. No mosteiro de Alcobaça foram efetuadas importantes obras, uma das 

quais consistiu em derrubar a cozinha medieval e anexos para que nesse espaço fosse 

construído um edificio com dupla função, de planta quadrada traçada sobre uma malha 

quadrangular, com três alas dispostas em U em torno de um claustro quadrado de dois 

pisos (o claustro da hospedaria, também denominado de D. Afonso IV por equívoco).

Construção do Jardim das Murtas, tendo sido contratado um jardineiro de lisboa, 

substituindo-se um antigo jardim que existia no local. 

Manuel Vieira Natividade (1885:88) registou que o jardim das Murtas "era sobre todos, o 

jardim mais artístico do mosteiro. Ornado de grutas, de bons mármores, dividia-se em dois 

planos: o primeiro, sahindo da sachristia, era ricamente arborisado, notando-se 

especialmente três cedros plantados a distancia um dos outros, mas que a uma certa 

altura se reuniam n'um tronco único, formando a sua ramaria uma cúpula esguia e 

elegante semelhando um artístico zimbório ."

Neste ano é referida a despesa do jardim da sacristia, designadamente com reposição de 

buxo e a compra de azulejos. No entanto é desconhecido se diz respeito ao pátio da 

sacristia ou ao jardim das murtas.

No século XIX, Augusto Fuschini altera o aspeto do claustro do Silêncio demolindo o 

acesso ao primeiro piso situado a sul e introduzindo alguns elementos arquitetónicos, tais 

como capiteis.

Após a extinção das ordens religiosas o jardim das murtas foi usado como cemitério 

municipal até ao início do século XX. 

Decorreu a extinção das ordens religiosas masculinas e expropriação dos seus bens por 

decreto de 28 de Maio de 1834. O mosteiro foi ocupado por habitações particuares, 

serviços do monarca e outros que o foram alterando. 



174

Século XX

1907 O Mosteiro é classificado como Munumento Nacional desde 10 de Janeiro de 1997

1920

1938

1989

1992

2002-2006

2008-2010

2012

Manuel Vieira Natividade (1885:92) descreve o lago do jardim do Obelisco: "Em frente da 

livraria fica um soberbo obelisco, com um formoso lago, rodeado de estatuas mythologicas 

colocado ao meio do jardim…". Manuel refere que "a extensão que medeia entre esta rua e 

levada, compreendendo o Obelisco, era um vasto e primoroso jardim, formado por longas 

alamedas de chorões, accacias, cedros e aylanthos, elevados sobre uma longa toalha de 

verdura e flores, e embellezadas por estatuetas de bom mármore semelhantes às quatro 

estátuas que ainda hoje rodeiam o Obelisco. Bancos de pedra commodos e elegantes se 

destanciavam ao longo das alamedas. Porém as estatuas, os bancos, as alamedas 

desapareceram, e esse lugar que poderia ser hoje uma passeio elegante e artístico foi 

dividio por diferentes donos, ficando apenas uma pequena parte correspondente ao 

Obelisco que é propriedade do ministério da guerra."

Foi realizada uma intervenção arqueológica no Mosteiro, nomeadamente no Jardim do  

Obelisco e no Jardim das Murtas, e registada no "plano preliminar de 

salvaguarda/investigação (contributos)" de Ana Nunes. No jardim das murtas fez-se a 

limpeza do terreno a reconstituição de parte do muro de contenção de terras e 

identificaram-se vestígios de ossos humanos, além do passadiço de acesso ao colégio. 

Quanto ao jardim do Obelisco entendeu-se que o terreno atual se encontra a cota mais 

elevada que originalmente e que o traçado primitivo seria muito mais elaborado do que o 

que é visivel no levantamento de 1845. 

Trabalho de arqueologia no Mosteiro por responsabilidade de Jorge Figueiredo - Obra de 

recuperação do Claustro do Silêncio

Requalificação da zona envolvente do mosteiro conforme projeto dos arquitetos Gonçalo 

Byrne e João Pedro Falcão de Campos

No século XX, nas décadas de 30, 40 e 50 a DGEMN faz obras em todo o claustro do 

Silêncio e altera o jardim. Na década de 90 do século XX o IPPAR refaz o pavimento dos 

arruamentos do jardim e, por último, é o IGESPAR que dá ao jardim o aspeto atual.

O claustro de D. Dinis atribuido vulgarmente a Nicolau de Chanterre foi sujeito a obras no 

início do século XX. J.V. Natividade refere que "nas obras de reparação iniciadas em 1903 

cometeram-se as maiores barbaridades… Substituíram-se muitos capitéis e colunelos...de 

harmonia com o gosto dos mestres canteiros, muitas vezes sem respeito pela tradição 

artística do monumento ". Também as estas obras se refere Ernesto Korrodi nos seguintes 

termos "segundo um plano de restauro infeliz do engenheiro Fuschini, ao tempo 

exercendo a direção dos Monumentos Nacionais...foi destruída uma escada em espiral.. 

perfeitamente integrada na restante obra ." Uma gravura representando esta escada foi 

publicada por Haupt em 1890. 

No final da década de 1920 iniciou-se através da DGEMN a dificil e morosa unificação do 

conjunto monumental e da sua cerca até 2001. 

Reconstrução do Claustro do Cardeal, ou dos Noviços, uma intervenção realizada pela 

DGEMN. 

Todo o conjunto da Abadia e o que resta da sua cerca foi integrado pela UNESCO na lista 

de património mundial.

O imóvel é afeto ao IPPAR pelo decreto-lei 106F/92, DR, 1ª sérieA, nº126
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Ana Rita Silva Basto 2015

Título do documento
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Haupt, Albrecht 1986
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Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Editorial Presença Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Nunes, Ana 1998

Título da obra
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Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação
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Monteiro, João Oliva Dezembro de 2000

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Colóquio 23-27 de Novembro de 1994, Mosteiro de Alcobaça, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, Paulo 2002

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Colóquio 23-27 de Novembro de 1994, Mosteiro de Alcobaça, pág.11-70, 

IPPAR

Lisboa

Revista Pedra & Cal - Intervenções em Monumentos de Pedra, Ano IV, Nº13, 

Janeiro/Fevereiro/Março 2002, pág. 18-20, IPPAR

Lisboa

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Ala Norte - Intervenção arqueológica - Relatório Preliminar (1997.

Intervenções em Monumentos

 Introdução crítica de M. C. Mendes Atanázio. A Arquitetura do Renascimento em Portugal do tempo de 

D. Manuel, o Venturoso, até ao fim do domínio espanhol.

Actas – Arte e Arquitetura nas Abadias Cistercienses nos séculos XVI, XVII e XVIII. Documentos para a 

história de Santa Maria de Alcobaça nos séculos XVI a XVIII: O corpo cronológico do Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo  

Actas – Arte e Arquitetura nas Abadias Cistercienses nos séculos XVI, XVII e XVIII. Rinoceronte e 

palácio quinhentistas no Mosteiro de Alcobaça 
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Património estudos – Intervenções em conjuntos monásticos, Revista nº 2, 
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Lisboa

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. 

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Plano preliminar salvaguarda / investigação a desenvolver no 

âmbito dos projetos de intervenção previstos - Jardim do Obelisco e Jardim das Murtas (contributos).
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Mosteiro de Alcobaça. Recuperação e conservação de coberturas
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Tavares, Pedro 2003
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Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 18 de Maio de 2015
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

Sem informação

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Mosteiro da Batalha, compreendendo os túmulos, 

designadamente os de D. João I e da Rainha D. 

Filipa de Lencastre e do segundo Conde de Miranda

Mosteiro da Batalha;Mosteiro de Nossa Senhora 

da Vitória; Mosteiro de Santa Maria da Vitória

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910; 

Decreto de 10-01-1907, DG, n.º 14, de 17-01-1907 

(classificou com a designação de Mosteiro da 

Batalha)

Portaria n.º 714/77, DR, I Série, n.º 268 de 19-11-

1977; Portaria de 12-09-1967,  publicada no DG, 

II Série, n.º 223, de 23-09-1967

Batalha

Portaria n.º 714/77,DR,ISérie,n.º 268 de 19-11-1977

Inscrição na lista de Património Mundial da 

UNESCO

Largo Infante D. Henrique, 2440-109 Batalha,Portugal

Batalha Coord. X: 127099,3 Coord. Y:287204,98

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 244765497

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@mbatalha.dgpc.pt 

244767184

Viana Barreto (séc. XX-XXI)Século XIV  - Séc. XXI

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente Centro  Região de Leiria

Cultural/Turístico Conventual

Claustro

Cerca conventual
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Acessos principais (A)

A19 EN1; EN356; EN 543

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O mosteiro encontra-se em plena área urbana, a qual veio a ocupar parte da antiga cerca 

contextualizada em tempos num cenário rural. A atual envolvente abrange áreas residenciais, 

comerciais, de serviços, recreativas e desportivas, entre outras.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

1 - Largo Infante D. Henrique

O mosteiro localiza-se no sopé de uma encosta exposta a nascente, a cerca de 400m do Rio Lena na 

confluência de vários cursos de água (ribeiras da Calvaria e da Quinta do Sobrado e do rio Lena); nesta 

região abundam as areias, os saibros, as cascalheiras, os calcários e as argilas, materiais que foram 

essenciais para a construção do mosteiro, além do pinho e do carvalho - solos com aptidão agrícola e 

florestal.

O património paisagístico do imóvel é cerca de 1/3 do imóvel em superfície. 

O mosteiro foi edificado na antiga Quinta do Pinhal, mais tarde designada de Pinhal dos Frades 

Contexto 

O Mosteiro da Batalha foi mandado construir por D. João I em 

1385 por voto a Nossa Senhora por altura da Batalha de 

Aljubarrota. 

Acessos

O Mosteiro da Batalha compreende, além do conjunto edificado, marcado pela igreja abacial e 

dependências monásticas construídas, dois claustros ajardinados, o Claustro Real e o Claustro de D. 

Afonso V, ambos de planta quadrada e de estrutura cruciforme definida pelos caminhos de terra batida. 

Nestes distinguem-se quatro canteiros delineados por buxo e centrados por ciprestes , sendo os do 

primeiro preenchidos com motivos geométricos de buxo e os do segundo com prados e roseiras.  O 

Claustro Real destaca-se pelo lavabo manuelino, implantado no canto noroeste, nas imediações da 

cozinha e do refeitório. A envolvente, em tempos abrangida pela cerca, compreende os Largos Infante 

D. Henrique que enquadra a fachada do templo, o de Mouzinho de Albuquerque com  floreiras, o da 

Vitória, centrado pela estátua equestre de D. Nuno Álvares Pereira, e o Mestre Afonso Domingues com 

calçada e lajeado de calcário. 
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Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro Real

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-100% 100-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Cipreste-comum Cupressus sempervirens var. sempervirens

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

A vegetação apresenta um bom estado de conservação.

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro de D. Afonso V

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-100% 100-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxo sempervirens

Cipreste-comum Cupressus sempervirens var. sempervirens

Roseira Rosa spp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

O claustro real é de um só piso e sete tramos em cada galeria, separados por contrafortes robustos e 

com abóbodas de ogiva e de dois tipos diferentes. Da mesma época são também as bandeiras que 

preenchem as arcadas do claustro. A norte deste claustro, ergue-se o claustro de D. Afonso V com 

arcos duplos em cada tramo e colunelos geminados octogonais. Este claustro possui dois registos, o 

primeiro coberto por abóbodas de cruzaria de ogivas e o segundo por um teto de madeira.

Estrutura verde

O claustro Real apresenta uma geometria quadrangular e divisão quaternária com quatro canteiros 

delineados e desenhados por buxo. Três dos canteiros contêm um cipreste no centro. 

       Dimensão

       Dimensão

Claustro ajardinado

Claustro ajardinado
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Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lavabo manuelino do Claustro Real 

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica Alvenaria e cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte do Claustro D. Afonso V

Forma Estilo Dimensão

Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra granítica Alvenaria e cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Elementos construídos 

Tanque circular com chafariz

Não se encontra em funcionamento. 

Apresenta duas taças polilobadadas escalonadas sob uma bacia lobulada, a primeira com máscaras 

semi-vegetalistas. 

Apresenta bom estado de conservação. A adubação de água potável no mosteiro fazia-se a partir de 

uma nascente projetada na jardoeira, a cerca de 1km, através de canalização subterrânea, de calcário 

brando, até ao lavabo do Claustro Real. 

O claustro de D. Afonso V apresenta uma geometria quadrangular e divisão quaternária com quatros 

canteiros delineados por buxo e simetricamente dipostos, sendo que no centro do claustro está uma 

fonte manuelina de base redonda. Cada um dos canteiros contem um cipreste ao centro envolto de um 

anel delineado por roseiras. 

No geral a vegetação apresenta um bom estado de conservação, no entanto nota-se a falha de alguns 

exemplares de roseira. 

Lavabo

Fonte
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Sem informação Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Ano/Século

1385

1388

1402

1416

1426

1433

1438

1448

1450

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Aquando o reinado de D. Duarte (seis anos) é encomendado a Huguet a nova capela 

funerária, tendo o arquiteto desenhado as designadas capelas imperfeitas que não 

chegaram a ser completadas pelo falecimento do arquiteto. 

Entre 1438 e 1448 as obras foram chefiadas por Martim Vasques, um dos metres de 

pedraria que trabalhava com Hunguet.

No lugar denominado de Quinta do Pinhal, que D. João I comprou a Egnas Coelho e sua 

mãe, Maria Fernandes de Meira, como consta a carta régia de doação a 4 de Abril de 

1388, o rei mandou construir o Mosteiro da Batalha de voto a Nossa Senhora por altura da 

Batalha de Aljubarrota travada a 14 de Agosto de 1385. A construção teve em conta a 

igreja, duas quadras funerárias e dois claustros, para além de outras dependências (das 

quais a casa do capítulo, o refeitório e os dormitórios conventuais). De risco provável de 

Afonso Domingues, a sua construção estende-se até ao reinado de D. Manuel I.
Doação do Mosteiro de Stª Maria da Vitória aos frades da Ordem de S. Domingos.

As obras de abertura de fundações e consolidação de alicerces já estariam a bom ritmo

A edificação conventual tornou-se também panteão real, ano em que são depositadas as 

ossadas de D. Filipa de Lencastre.

Neste ano fazia parte do mosteiro um lavatório, o ajardinamento do claustro, a livraria e o 

scriptorium, a enfermaria, a vestiaria e a portaria. 

HISTÓRIA

Acontecimento

O arquiteto mestre Huguet inicia o seu trabalho no mosteiro de Alcobaça introduzindo as 

linhas do tardo-gótico até 1438, tendo completado o claustro real e a sala do capítulo. 

Dirigiu também a construção das abóbodas da nave central do transepto e da capela-mor 

(ordenada por D. João I), tendo ainda iniciado as capelas imperfeitas.

Entre 1448 e 1477 foi construído o claustro de D. Afonso V pelo arquiteto Fernão Évora 

(mestre pedreiro que trabalhou durante dez anos sob orientação do seu tio Martim 

Vasques)

Construção do claustro Afonsino, dos celeiros e das celas, a oeste e a este do claustro 

respetivamente até 1481.

Sem informação
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1480

1495

1514

1515

1528

1533

1551

1760

1789

século XIX

1811

1834

1839

1840

Dá-se a ocupação pelas tropas francesas que mutilam os túmulos e destruíram o Claustro 

de D. João III. 

Começaram “as obras em Novembro de 1840, pela mão do inspetor-geral de Obras 

Públicas, Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, sob a responsabilidade da Direção de 

Obras Públicas do Distrito de Leiria, baseada nos levantamentos de Murphy, o que levou a 

modificaçãoes e acrescentos com finalidade estética.

O rei estabeleceu novos previlégios para carreiros das obras, cujo número se fixava em 45. 

Novos obreiros, serradores e mesteirais foram atraídos ao local.

O arquiteto Mateus Fernandes foi responsável pelas obras manuelinas até 1515, tendo 

executado o portal das capelas imperfeitas.

Pela portaria do Ministério do Reino de 26 de Junho de 1839, o coronel inspetor das Obras 

Públicas da Divisão do Centro era chamado a colaborar com o administrador-geral do 

distrito de Leiria, habilitado para mandar proceder aos reparos indispensáveis na Igreja e 

Convento da Batalha, a fim de cuidar para que as obras fossem feitas sem afear ou 

danificar as belezas do monumento. A 21 de Agosto de 1839, o inspetor coronel de 

Engenharia Joaquim António Vellez Barreiros remete à Rainha o programa das obras 

necessárias para a conservação e embelezamento do convento da Batalha, como 

podemos verificar pela portaria do Ministério do Reino de 4 de Setembro de 1839. Diz a 

referida portaria que o programa em causa foi aprovado e mandou o inspetor executar as 

obras 

O mosteiro é desenhado ao pormenor por Thomas Pitt

James Murphy, arquiteto, foi encarregue de realizar um levantamento arquitetónico 

completo do Mosteiro, editado seis anos mais tarde pelo W. Conyngham com o título de 

"Plans elevantions sections and views of the Church of Batalha, in province of Estremadura 

in Portugal with remarks to whitch is prefixed in Introductory Discourse on the principles of 

Gothic Architecture" publicado em 1795. 

Extinção das Ordens Religiosas - os edificios ficam na posse do Estado mas a quinta é 

vendida a José Maria Crespo e reconfigurada a respetiva cerca, denominando-se a Quinta 

da Cerca, que posteriormente foi doada ao Seminário Diocesano de Leiria que a explorou 

até aos anos 70 do século XX. 

A Quinta do Pinhal foi rigorosamente delimitada por um muro que se concebeu durante os 

anos 40 do século XVI dando origem à cerca conventual

Durante as obras de restauro do século XIX desmanchou-se o lago que existia no meio do 

jardim do claustro Real por estar arruinado. 

Data um terceiro claustro construído durante o reinado de D. João III, o claustro de D. João 

III, incendiado em 1810 pelos franceses

Sucede o arquiteto Mateus Fernandes, filho do anterior, até 1528.

Sucede o arquiteto João de Castilho

Miguel de Arruda é nomeado mestre-de-obras. 

D. Manuel sobe ao trono e as obras são retomadas. Para além das bandeiras 

acrescentadas no claustro real, houve a tentativa de conclusão das capelas imperfeitas. 
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1844

1850

1852

1860

1871

1896

1965

1983

2011

Entre 1844 e 1852 continuaram as obras de restauro pelo apontador Major Joaquim 

Guilherme Rebele Palhares. 

Até 1884 é nomeado o Arq. Lucas dos Santos Pereira para dirigir as intervenções. 

É efetuado o projeto da envolvente paisagística pelo Arq. Paisagista António Viana Barreto, 

em consequência da construção da EN1 em 1961 nas imediações do Mosteiro.

O Mosteiro integra a lista de Património Mundial da UNESCO.

Em Outubro de 2010 foram efetuados alguns trabalhos de remoção de terras (Ana Cristina 

Rodrigues) e em 2011 realizaram-se trabalhos de acompanhamento arqueológico  (Sandra 

Caçador) na Adega dos Frades do Mosteiro da Batalha, tendo-se realizado uma 

intervenção no interior e exterior do mosteiro. No exterior foi encontrado uma estrutura 

onde em tempos existiu um antigo claustro referenciado numa planta arquitetónica de 

século XVIII, hoje desaparecido.

De 1871 a 1877 realizaram-se as obras no pátio do claustro Real. Para tal prepararam o 

terreno, assentaram lajeado novo, construíram canteiros com bordadura em pedra e 

dispuseram-se vários vasos ornamentados a decorar a quadra.

Entre 1896 e 1900 realizou-se a limpeza e conservação das paredes e abóbodas do 

claustro Real aplicando pequenos tacos de pedras onde havia falhas (taquejamento). 

Até 1850 a igreja, na parte exterior, absorveu o maior volume de trabalhos, embora se 

tenha operado noutras dependências do monumento, sobretudo na consolidação de 

telhados, para defender o edifício das infiltrações pluviosas. O telhado, as janelas e os 

coruchéus, com exceção do coruchéu da cegonha também fizeram parte das obras de 

restauro. O restauro dos coruchéus ficou concluído em 1842, passando os restauradores a 

cuidar dos remates superiores e dos arcobantes. Iniciaram-se os trabalhos na fachada 

principal, passando depois à fachada sul.

A partir de 1850, com o restauro exterior da igreja praticamente concluído, sobretudo no 

lado oeste e sul, voltaram-se as atenções para a reconstrução do grande coruchéu da 

cegonha durante cerca de dez anos. Igualmente nos primeiros anos da década de 50 

assistimos à demolição de instalações conventuais, que se anexavam a nascente. Com 

estas demolições os muros norte e este da Sala do Capitulo tornam-se muros exteriores e 

sobrem obras de 1855 a 1857. A cabeceira da igreja foi, também, um dos locais de grande 

lavor a partir dos anos 50 até quase ao final do século. A atenção dos restauradores 

centrou-se ainda, na recuperação das instalações anexas do Claustro de D. Afonso V, para 

albergar os artífices e dirigentes que trabalhavam no mosteiro.

Desde 1860 os restauradores concentraram-se no Claustro Real.  Sobre a supervisão do 

arquiteto Lucas Pereira foi restaurado, principalmente nos gigantes, bandeiras dos arcos e 

fontanário (em 1868), e foi feita uma platibanda nova a rematar a quadra, idêntica à da 

igreja. O pátio do claustro sofreu uma decoração através da nova pavimentação e 

ajardinamento (1871). Á medida que estes trabalhos se adiantavam, realizaram-se obras 

nos muros e telhados da Casa do Capítulo, do Refeitório e da Adega, visíveis do Claustro 

Real. Realizam-se outras obras no mosteiro. 

De 1871 a 1873 os operários apearam a cantaria de duas portas no Claustro Real. As 

portas foram entaipadas por já não terem funcionalidade, visto que comunicavam com 

dependências demolidas. 
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Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

DOCUMENTAÇÃO

Desenhos e esboços

Título do documento

Fases da evolução da construção do mosteiro entre 1388 e 1481

Sem informação Sem informação

(fonte:IHRU)

Título do documento

Construções existentes no lugar da Batalha cerca de 1500 

Sem informação cerca de 1500

(fonte:IHRU)

Título do documento

Vista Geral do Mosteiro da Batalha por Jean Noel 1780

Jean Noel cerca de 1500

(fonte:IHRU)

Título do documento

Mosteiro da Batalha o Coruchéu da Cegonha e a Fonte fronteira ao Mosteiro

(fonte:IHRU)

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

vista da entrada principal do mosteiro para a antiga Rua Direita 

Sem informação 1ª metade do séc XX

Título do documento

Perspetiva do Real Mosteiro da Batalha 

Sem informação 1793

(fonte:IHRU)

Título do documento

Planta do Mosteiro de 1789  

James Murphy 1862

(fonte:IHRU)

Título do documento

Título do documento

Rede Hidraulica geral do Mosteiro da Batalha 

Virgolino Ferreira Jorge 1996

(fonte:IHRU)

(fonte:IHRU)

Título do documento

Claustro Real

Haupt, Albrecht, 1986; pág 170 1986

Desenho e esboço

Planta do Imóvel

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Claustro de D. Afonso V

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Fonte manuelina do Claustro Real

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro Real

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro Real

Ana Rita Silva Basto

Título do documento

Claustro Real

Haupt, Albrecht, 1986; pág 168 1986

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Desenho e esboço
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Gomes, Saul António Outubro, 1990

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Coimbra

Claustro de D. Afonso V

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV. 

Série Subsídios para a História da Arte Portuguesa,1ª edição em português, 

Instituto de História da Arte/Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Título do documento

Claustro de D. Afonso V

Ana Rita Silva Basto

BIBLIOGRAFIA

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

12 de Maio de 2015

Título do documento

Título do documento

Claustro de D. Afonso V

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Cerca

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Espirito-Santo, Moisés abr-87

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Pág. 10-13, Câmara Municipal da Batalha Batalha

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Neto, Maria João Baptista Novembro de 1997

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Editorial Estampa. 1ª Edição Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Felgueiras, Sónia e Ferreira, Filipe Janeiro-Junho 2012

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Pedra e Cal Conservação e Reabilitação, Nº 52, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Senos, Nuno 2 de Julho de 2007

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Pág. 10-45, Imprensa da Universidade de Coimbra Coimbra

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Alves, Alice Nogueira e Ferreira, Paulo. 2009

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Haupt, Albrecht 1986

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Pág 156-167, Editorial Presença, Lda Lisboa

O Concelho da Batalha. O Mosteiro da Batalha 

 Teoria da Arte. James Murphy e o Restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XIX 

Mosteiro da Batalha: Recuperação da cobertura da Sala do Capitulo 

A arquitetura do renascimento em Portugal - do tempo de D. Manuel, o Venturoso, até ao fim do 

domínio espanhol. 

Murphy Revista de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo. João de Castilho e Miguel de 

Arruda no Mosteiro da Batalha.

Debaixo do chão. Novos dados sobre o sistema hidraulico do Mosteiro de Santa Maria da Vitória - 

Batalha

Revista do Instituto de História da Arte nº7, Nº7-8, pág 437-456, Instituto de 

História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa

Lisboa
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Rodrigues, Ana Cristina e Caçador Sandra 2011

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Processo S-31275, Instituto Português de Arqueologia Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Filipe, Sónia 10 de Dezembro 2009

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Processo S-31275, IGESPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Mendonça, Isabel  (1992) e Marques, Lina (2002) 1992, 2002

Titulo da obra

Mosteiro de Santa Maria da Vitória / Mosteiro da Batalha

Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 20 de Maio de 2015

Mosteiro da Batalha: Propeção Geofísica na Zona Envolvente ao Mosteiro da Batalha - Relatório Final 

da Atividade desenvolvida.

Mosteiro da Batalha: Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos-Acompanhamento arqueológico do 

Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Maria da Vistória. 

15 de Maio de 2015 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4061

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4061
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções  

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

Sem informação

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Séc. XV - sec. XXI Maria António Castro e Almeida (séc. XX-XXI)

Tipologia Estilo Período de significância

Portaria de 30-08-1946, DG, n.º 265, de 14-11-1946

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Convento de Cristo Mosteiro de Cristo

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-

1910; Decreto de 10-01-1907, DG, n.º 14, de 17-01-

1907 (classificou com a designação de Convento de 

Cristo)

Portaria de 30-08-1946, publicada no DG, n.º 

265, de 14-11-1946 (ZEP do mosteiro de Cristo, 

aqueduto e castelo de Tomar)

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 249 315 089 /249 313 

434 /249 313 481

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@ccristo.dgpc.pt 

249 322 730

Tomar

Terreiro de Gualdim Pais, 2300-000 Tomar, Portugal

Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos 

Olivais

Coord. X: 175413 Coord. Y: 292868

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente Alentejo  Lezíria do Tejo

Cultural/Turístico Conventual

Claustro 

Cerca conventual

mailto:geral@ccristo.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Acessos principais (A)

A13 EN349

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Os espaços exteriores correspondem a cerca de 1/2 do imóvel em superfície

O castelo e convento de cristo são envolvidos pela antiga cerca transformada em Mata dos Sete 

Montes, onde se observa o lagar, o templete ou “Charolinha”, a Cedeira d’El Rei e o grande tanque 

onde verte o Aqueduto dos Pegões. A este localiza-se, a cotas inferiores, a cidade de tomar.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

1- Terreiro de Gualdim Pais

O desenvolvimento do convento de Cristo ao longo de séculos deixou as suas marcas, distinguindo-se 

claustros de planta aproximadamente quadrada pavimentados e plantados em épocas distintas: 

claustro do cemitério, claustro da lavagem, claustro dos corvos, claustro da hospedaria, claustro de D. 

João III, claustro das necessárias. Integra ainda o pátio dos carrascos,viveiros, hortas e pomares, 

jardim formal (na entrada do convento) e cerca (atual Mata dos Sete Montes).

Contexto 

Acessos

A estrutura que hoje identificamos como Convento de Cristo 

remonta ao reinado do 1º rei de Portugal, D. Henrique, que 

reconhecendo os serviços prestados pelas Ordens militares, 

nomeadamente a Ordem dos Templários, mandou construir o 

castelo de Tomar e doando-o à referida Ordem, e convertendo-o 

num convento.

No sopé do monte do Castelo localizava-se a vila de baixo de Tomar de malha ortogonal preenchida 

por casaria de pequenas dimensões e alguns templos, estendendo-se livremente e sem muralhas pelas 

margens do Nabão. A vila intramuros, também designada vila de cima tratava-se de um núcleo 

habitacional delimitado pelas muralhas do castelo onde viviam os leigos, os cavaleiros e até os freires 

que não viviam no convento.

O castelo foi implantado na margem direita do rio Nabão,à cota de 127 metros, no monte mais elevado 

e de relevo acentuado. Nas margens do rio presenciam os alámos, choupos, freixos, salgueiros, 

chorões e canaviais; é de notar ainda a presença de olivais, pomares e outras culturas hortícolas e 

cerealíferas na envolvente do convento, além da Mata dos Sete Montes.
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Outras descrições

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro do cemitério

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 100-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Laranjeira Citrus sinensis

Alfazema Lavandula sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

       Dimensão

Estrutura verde

O claustro do cemitério integra 5 canteiros circulares dispostos em quincôncio, cada um com uma 

laranjeira ao centro, sendo que apenas o canteiro central possui alfazema. 

O claustro do Cemitério, construído contíguo à igreja, segundo o traçado de Fernão Gonçalves, possui 

planta quadrada e é delimitado por uma arcaria ogival, de colunas geminadas e capitéis vegetalistas 

assentes sobre um murete, interrompido no centro de cada galeria para permitir o acesso ao interior do 

pátio ajardinado. Este claustro destinava-se à celebração de rituais liturgicos - procissões e 

enterramentos e sofreu profundas alterações no século XVI. Está pavimentado a calcário e bem 

drenado para cisterna, integrando 5 canteiros circulares revestidos a azulejos de distintas épocas e 

tipologias dispostos em quincôncio. É de destacar o túmulo de D. Diogo da Gama; O Claustro da 

Lavagem, contíguo ao claustro do cemitério e possivelmente da mesma autoria, drena de igual forma 

para cisterna foi em tempos lajeado, integrando atualmente 4 canteiros sobrelevados por vezes 

interpretados como tanques. Desenvolvia-se em dois pisos com quatro lados de galerias sobrepostas, 

sendo que no superior a arcaria de arco quebrado assentava sobre colunas geminadas, com capitéis 

vegetalistas e, no piso inferior os arcos quebrados facetados estavam assentes sobre pilares 

octogonais; O Claustro dos Corvos apresenta geometria quadrangular e pavimento parcialmente 

revestido a lajedo com um cisterna central. Possui duas galerias de dupla arcada, separadas por 

contrafortes que sobem até ao 3º piso e abóboda polinervada; O Claustro da Hospedaria de planta 

quadrada e de largas dimensões possui canteiros octogonais e uma cisterna; O Claustro de D. João III 

de planta quadrada com chanfras nos angulos dispoe de dois pisos rematado por balaustrada e ao 

centro está assente uma fonte barroca; O Claustro de Santa Bárbara de planta quadrangular e de 

pequenas dimensões e de um só piso possui uma cisterna; o Claustro da Micha também quadrangular 

e é delimitado por dois edificios de 2 pisos acima da galeria; O Claustro das Necessárias é um claustro 

de pequenas dimensões de planta retangular e apresenta uma cisterna central; No pátio dos carrascos 

situavam-se as cavalariças, os estábulos, as oficinas, entre outros; A Cerca tem uma bacia hidrográfica 

de 40ha e incluia várias estruturas de carácter funcional, incluindo um troço do Aqueduto, um lagar de 

azeite, um pavilhão a norte, a Cedeira d'El Rei, um tanque de rega, espaldar, a Charolinha, fontes e 

outros tanques.

Claustro ajardinado
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Observações (autores, estado de conservação, outros)

É de notar a falta de manutenção da alfazema. 

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro da lavagem

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-0% 50-50%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Salvia Salvia splendens

Alfazema Lavandula sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

É de notar a falta de manutenção da vegetação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro dos Corvos

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-0% 100-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxo sempervirens

Alfazema Lavandula sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Falta de manutenção no interior dos canteiros, sendo observável algumas infestantes.

       Dimensão

       Dimensão

O claustro da lavagem aprensenta quatro canteiros quadrados compostos por um conjunto de arbustos 

e herbáceas.

O claustro dos Corvos apresenta três canteiros delineados e desenhados por buxo e cada um deles 

possui ao centro alfazema. 

Claustro ajardinado

Claustro ajardinado
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro da Hospedaria

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-100%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cerejeira de jardim Prunus cerasifera 'nigra'

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Falta de manutenção da vegetação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

zona de serviços/viveiros/horta/pomar Pátio dos Carrascos

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

90-10% 0-0%

Exemplares botânicos

Designação comum

Nogueira Juglans regia

Marmeleiro Cydonia oblonga

Macieira Malus domestica

Pereira-comum Pyrus communis

Anágua-de-venus Datura arborea

Figueira Ficus carica

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Alfarrobeira Ceratonia siliqua Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Espaço degradado; Possui infestantes

       Dimensão

       Dimensão

O claustro da Hospedaria possui quatro canteiros cirrculares que integram uma Prunus cerasifera 

'nigra'  ao centro em cada um deles, envolto por uma espécie subarbustiva

Sem composição definida aparente. Integra arvores de médio porte

Claustro ajardinado

Claustro ajardinado
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Horta dos Frades A sul da fachada do convento

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-100%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Laranjeira Cytrus sinensis

Sobreiro Quercus suber

Cipreste Cupressus sempervirens

Videira Vitis vinifera

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Araucária Araucaria heterophylla Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Local

Cerca/pomares A sul do convento-zona inferior- "vila de cima"

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cipreste Cupressus sempervirens

Murta Myrtus communis

Videira Vitis vinifera

Carvalho-roble Quercus robur

Trepadeira-da-virginea Parthenocissus quinquefolia

Hera Hedera helix

Cerejeira Prunus cerasifera

Pereira Pyrus communis

Nogueira Juglas regia

Ailanto Aillanthus altissima

Salgueiro Salix babylonica

Carvalho-português Quercus faginea

Olaia Cercis siliquastrum

Lentisco Pistacia lentisco

       Dimensão

Sem informação

Horta

Pomar e Horta
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Sobreiro Quercus suber

Oliveira Olea europaea

Freixo Fraxinus angustifolia

Tilia-das-folhas-pequenas Tilia cordata

Tília-argentea Tilia tomentosa

Loureiro Laurus nobilis

Romãnzeira Punica granatum

Ligustro Ligustrum vulgaris

Buganvília Bougainvillea glabra     

Alecrim Rosmarinus officinalis

Erva-das-feridas Plumbago europaea

Lantana Lantana camara

Buxo Buxus sempervirens

Laranjeira Citrus sinenses

Agapanto Agapanthus  sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim da entrada Jardim de entrada para o convento

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Buxus arborescens

Cipreste Cupressus sempervirens

Laranjeira Citrus sinensis

Agave Agave americana

Abélia Abelia floribunda

Evónimo Euonymus japonica

Piracanta Pyracantha coccinea

Cipreste Cupressus sempervirens 

sempervirens        Dimensão

A horta e Pomar apresentam-se em socalcos e sem composição definida aparente. O Ligustrum , o 

Laurus nobilis  e o Buxus sempervirens aparecem em sebe. O Pomar é formado maioritariamente por 

Citrus sinensis . Na horta existem ainda aromáticas.

Jardim
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Grinalda-de-noiva Spirea cantoniensis

Limoeiro Citrus limon

Buganvílea Bougainvillea glabra

Lirio-roxo Iris gemanica

Cerejeira Prinus avium

Loureiro Laurus nobilis

Viburnum Viburnum tinus

Ligustro Ligustrum japonicum

Aloe-do-natal Aloe arborescens

Freixo Fraxinus angustifolia

Lentisco Pistacia lentisus

Pilreteiro Crataegus monogyna

Nogueira Juglans regia

Agathea Felicia amelloides

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens Idade Raridade

Buxus arborescens Idade Raridade

Cipreste Cupressus sempervirens Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro do cemitério séc. XIV-XV

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

       Dimensão

       Dimensão

       Dimensão

Elementos construídos 

Inserido no muro que rodeia o claustro do cemitério

O jardim é composto por quatro canteiros delineados por Buxus sempervirens  (sebe) desde 1936. 

Apresenta ainda alguns exemplares de Buxus arborescens, Cupressus sempervirens, Abelia 

floribunda, Euonymus japonica, Pyracantha coccinea, Spirea cantoniensis, Citrus sinensis, Citrus limon, 

Iris gemanica e Prunus avium . Além da trepadeira de Bougainvillea glabra  e de Euonymus japonica, 

Iris germanica e Felicia melloides  junto ao muro, e a s sebes de Spirae/Laurus nobilis/Viburnum tinus  e 

de Spirae/Laurus nobilis/ligustrum japonicum . Na zona de talude existem exemplares de Aloe 

arborescens, Agave america, Fraxinus angustifolia, Cupressus sempervirens, Pyracantha coccinea, 

Pistacia lentisus, Iris germânica e Crataegus monogyna . Na zona junto das escadas são visiveis 

Juglans regia e Citrus sinensis.

Cisterna
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Materiais Soluções técnicas

Pedra;ferro Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro da lavagem séc XV

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro dos Corvos Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro da Hospedaria Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Localiza-se no centro do claustro

Localiza-se numa das extremidades do claustro

Localiza-se no centro do claustro

Cisterna

Cisterna

Cisterna
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Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte barroca  - Claustro de D. João III

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no centro do claustro. 

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro de Stª Barbara sec.XV

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna  - Claustro da Micha séc. XV

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Assente numa base cruciforme a fonte tem duas taças circulares

Sem informação

Sem informação

Fonte

Barroco

Cisterna

Cisterna
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Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se na extremidade do claustro

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Cisterna - Claustro das Necessárias séc. XV

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se na extremidade do claustro

Tipologia

Designação Data/Época Função

Bancos integrados no muro de entrada

Forma Estilo Dimensão

Retangular

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra; azulejo Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Ano/Século

1109

1119

1160

Em bom estado de conservação.

Acontecimento

Nascimento de D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal, tendo reinado do ano 1143 

a 1185 e falecido a 6 de Dezembro do mesmo ano de reinado.

Fundação da Ordem dos Templários por Hugo de Payns.

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Sem informação

Acompanha o muro de contenção. O banco é revestido a azulejo. 

HISTÓRIA

Ano do início de construção do Castelo de Tomar, fundado por Gualdim Pais e concluído 

em 1170, tendo sido considerado uma das obras-primas da arquitetura militar europeia do 

século XII por Mário Barroca. Este castelo possui umas das primeiras torres de menagem 

a ser construídas em território português datada de 1171 - e situada no centro de um pátio 

formado pela alcáçova, na cota mais elevada do complexo fortificado - e o alambor que foi 

ensaiado pela primeira vez em Portugal e acompanha toda a extensão da muralha - trata-

se de um embasamento rampeado da muralha que servia para dotar a estrutura de maior 

estabilidade, evitar escavação de fundações e o escalonamento da muralha -.

Banco

Cisterna
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1312

1318

1319-1357

1357

Século XV

1417

1420

1426

1460

1470

1484

1490

1491

1499

Faleceu D. Henrique deixando por testamento os desígnios da Ordem entregues a seu 

sobrinho e filho adotivo D. Fernando, filho de seu irmão, o rei D. Duarte

Neste papel de governador da Ordem e de duque de Beja, ordenou várias obras nos seus 

domínios, nomeadamente no Convento de Cristo onde, de Outubro a Dezembro de 1491, 

gastou cerca de 240 000 reais. Foi também, nesta altura que iniciou a política de 

identificação das suas obras, mediante a colocação dos símbolos que o representavam

Mestrando do Infante D. Henrique até 1459

D João I atribui a Ordem de Cristo ao infante D. Henrique (seu descendente), passando a 

ser o seu regedor e administrador.Tomar era a sede conventual da Ordem. D. D. Henrique 

promoveu em Tomar a construção dos seus paços, dos Claustros e das dependências 

conventuais para a sede da sua Ordem, além dos Estaus para albergar os forasteiros; a 

regularização do leito do rio; a reorganização do sistema hospitalar local; a criação de 

saboarias; a dinamização do comércio; a instauração da feira franca; o acarinhar do 

desenvolvimento da comunidade judaica.

Foi mandada edificar a Capela de São Jorge por Vasco de Almeida, cavaleiro da Ordem e 

amo do Infante, no piso térreo da Torre de São Jorge (construída na ala sul do claustro do 

cemitério, tendo sido destruída a parte superior da torre no inicio do século XX).

Período em que os monges foram transferidos para o Castelo Crastro Marim. 

Neste período falam-se de torres e cubelos em ruínas, infestados de silvas e matos, 

nomeadamente na alcaçova do castelo de Tomar. 

Regresso da Ordem ao Castelo de Tomar, por solitação dos monges

No início do século XV a Charola devia conservar quase integralmente as suas 

características originais

Extinção da Ordem dos Templários a 22 de Março de 1312, no concílio de Viena, pelo 

papa Clemente V, sob a influência de Filipe IV. 

D. Dinis propôs a João XXII a criação da Ordem Militar de Cristo que o papa instituiu a 14 

de Março de 1319.

O rei encetou uma megacampanha de expropriações dos moradores da vila de cima, com 

o objetivo de anular a existência de população leiga no interior das muralhas (…) (este 

núcleo populacional localizava-se a poente da fortaleza e foi demolido para dar lugar ao 

convento de Castilho, com a reforma da Ordem de Frei António de Lisboa).

Morre D. Fernando e passa a regedor a infanta D. Beatriz (viúva), tendo sido substituída 

por D. Diogo aquando atingiu a maior idade (filho de D. Fernando). A sua regedoria 

terminou fugazmente, tendo sido aniquilado quando D. João II o acusou de traição. D. 

Manuel sucede como herdeiro de D. Fernando com apenas 15 anos, tendo a infanta D. 

Beatriz ficado com o cargo de regedor da Ordem de Cristo.

D. Manuel é regedor da Ordem de Cristo e duque de Beja (1484-1495)

Ponte e Silva em 1985 referem um documento de 1490 em que o desembargador Pedro 

Alvares Seco descreve a área dos Paços Antigos (os do Infante D. Henrique) como tendo 

um pequeno terreiro, um laranjal e um jardim junto à sua extremidade leste. 
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Século XVI 

1507-1515 

1508

Remodelação do espaço conventual

Derrocada do coruchéu da Charola devido a uma forte tempestade.

Do século XVI data a transformação do espaço da Alcáçova para aposentos da rainha D. 

Catarina, período correspondente às atuais ruínas. 

No século XVI as duas cinturas de muralhas geravam quatro recintos distintos, 

caminhando de sul para norte: a vila intramuros, a praça de armas, o reduto dos cavaleiros 

e a alcáçova. A ocupação destes recintos encontra-se hoje muito alterada: à vila 

intramuros corresponde o laranjal; à praça de armas o jardim de entrada do Castelo; ao 

aquartelamento dos cavaleiros os claustros de D. Henrique, a enfermaria da Ordem e as 

ruínas dos paços do Infante; e à Alcáçova as ruinas dos paços da Rainha.

A vila intramuros, da qual não subsistem quaisquer vestígios, foi extinta no inicio do século 

XVI, aquando da sua transformação em cerca conventual. A informação contida na 

iluminura da Leitura Nova é, talvez a única memória visual deste espaço. A vila ocupava 

uma área de cerca de 1,5 hectares. O rei mandou anular a Porta de Almedina e a chave da 

Porta do Sol foi entregue ao D. Prior 

A praça das armas tinha a sua cota original de três metros abaixo da atual, assim o 

atestam as portas entaipadas existentes no laranjal. Foi na antiga praça de armas, atual 

pátio de recebimento, que se procedeu à coroação de D. Afonso V.) Nesta área, foi 

definido um eixo com inicio na porta do sol e fim na porta nascente da Charola. A poente 

foram construídos dois lanços de escadarias, que ocupavam toda a extensão do recinto 

entre muralhas, com a introdução de um patamar intermédio suficientemente amplo para a 

colocação de um estrado para cerimónias. Na muralha que rematava este eixo, foram 

abertas duas janelas sobre o vale e arrabalde de São Martinho. 

O aquartelamento dos cavaleiros templários foi o recinto destinado ao Convento 

Henriquino, transformando a Charola (o antigo oratório templário) na igreja do Convento. 

No tramo nascente foi introduzida a porta do sol, já no período do infante D. Henrique e na 

1ª metade do século XVI, o troço sul da muralha, logo a seguir à Porta de Almedina, foi 

redefinido para permitir a construção da cerca conventual de João de Castilho

A descrição de frei Hieronimo Roman referia que D. Manuel mandou pintar o claustro do 

cemitério, provavelmente na mesma altura em que mandou pintar a Charola, isto é, em 

1499. Na época em que foi redigido o texto (1590), já não existiam vestígios de pinturas no 

claustro, encontrando-se nas galerias nove retábulos e inúmeras esculturas. Não sabemos 

se estes elementos constituíram parte das encomendas manuelinas, não subsistindo 

quaisquer vestígios no local. Os túmulos que se encontram no claustro são de épocas 

posteriores à época manuelina, excetuando-se o túmulo de D. Diogo da Gama (…) prior do 

convento entre 1512 e 1523

As intervenções manuelinas efetuadas no claustro da lavagem devem ter pertencido às 

campanhas de 1499. Os dois pisos do claustro da Lavagem deveriam ter as paredes 

cobertas com pinturas murais. Atualmente encontramos vestígios dessas pinturas 
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1510

1511-1521 

1521

1540

1557

1562

1568

1578

1580

1581

1598

1620

Século XVIII 

Em 1510 D. Manuel nomeia Diogo de Arruda mestre-de-obras para transformar a charola 

em capela-mor. Foi construída a nave manuelina, de acordo com as indicações de D. 

Manuel, para albergar o coro e a sacristia. Ocupando as faces do antigo coro henriquino, a 

nave projetou-se sobre o vale de São Martinho, vencendo um desnível de cerca de 9m

Reinado do Cardeal D. Henrique até 1580

Reinado de D. Sebastião até 1578

“Cortes de Tomar: Aclamação Régia de Filipe I de Portugal” tendo sido rei até 1598 – 

Anulação da Reforma do Cardeal D. Henrique: Regressam os Tomaristas e as suas regras 

de observância estritas; Ultima fase do apogeu do convento e ordem; Campanha de Obras 

Filipinas no conventual: conclusão de obras joaninas, portaria e fachada norte do convento 

(enfermaria, sala dos reis, etc), reformulação do terreiro principal, com nova escadaria e 

aqueduto dos pegões.

A presença de Fernão Anes no convento está documentada entre 1511 e 1521, estando 

documentado o seu trabalho na abóboda do deambulatório entre 1512 e 1515

Mestrado e Reinado de D. João III até 1557 - Expansão extra-muros do conventual 

(mudança do estilo manuelino de gótico tardio para classicismo depurado, mais 

renascentista), construção de “dormitórios, claustros, capelas, refeitórios, dependências de 

apoio, enfermarias, hospedaria, portaria, hortas e pomares. 

Foi iniciada a construção da casa do capítulo, um projeto de João de Castilho que não 

chegou a ser concluído, ainda em 1752 os freires pediam verbas para a sua conclusão. 

Atualmente está em ruinas

Regência de D. Catarina de Áustria até 1562 - Campanha de obras na Alcáçova e Cerca 

Interior da Almedina; Torre da Rainha e seus anexos; Santa Maria do Castelo fica 

conhecida pelo orago de Santa Catarina; Reformulação dos Paços Mestrais; Continuação 

das obras iniciadas por D. João III.

Foi iniciada a construção do Claustro dos Filipes, uma construção considerada desde 

sempre obra dos monarcas espanhois e atribuível a Filipe Terzi. 

É rei Filipe II e III de Portugal até 1640 – neste período da-se a conclusão das obras 

iniciadas anteriormente, reformulação dos espaços exteriores intramuros, tendo em conta a 

disponibilidade de água permitida pelo aqueduto dos pegões: percursos de lazer, jardins, 

hortas e pomares

O relato da construção da portaria filipina, em 1620, veio confirmar a veracidade deste 

traçado: “havia neste logar muitas dificuldades, porque tendo grande mato e mui espesso 

silvado, diz o D. Prior, mandei se esmatasse, o que feito apareceu um forte muro e mui 

largo, uma rocha e um penhasco de uma forte pisarra, em cujo logar… tinha sobre ele 

uma torre mui alta e forte ameada ”.” 

Gradual perda de prestígio das Ordens Militares, sobretudo depois da incorporação da 

coroa; Relativa manutenção dos espaços e suas funcionalidades

Regência do Cardeal D. Henrique até 1568 – Anulação da Reforma Joanina; regresso aos 

estatutos manuelinos anulando os Tomaristas; Perda Gradual de poder económico e poder 

da Ordem de Cristo. 

Reinado de D. António, Prior do Crato
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1700

1771

Século XIX 

Século XX 

1900 – 1912 

1936

1937

1938

1945

1945- 1960 

1962

1965

Conservação diversa nos claustros e Castelo, uma obra da DGEM proposta em 1961, 

adjudicada a Raúl Marques da Graça (empreiteiro) e José da Conceição Vaz (engenheiro 

civil). Estiveram incluídos o claustros da Micha, Cemitério e Sentinas

Conservação do claustro de Santa Bárbara, pela DGEMN

Segundo Frei Bernardo Costa o claustro da Lavagem "se chama de lavagem pela razão 

que nas quadras inferiores deve se lavam os hábitos dos religiosos ".

O jardim de Buxo presente no Terreiro principal data de meados do século XX.

A mata foi transferida para o Serviço Nacional de Parques e Reservas – Parque Natural 

das Serras de Aires e Candeeiros

Data de Proposta de Ajuste particular do construtor civil Raúl Marques da Graça para 

Execução de obras várias, incluindo modificação do sistema de águas dos claustros, sala 

do capítulo, patamar e jardim. 

Conservação do claustro da hospedaria, pela DGEMN

Conservação do claustro da Lavagem, do claustro do Cemitério, do claustro de D. João III, 

do claustro dos Corvos e do claustro da Micha, pela DGEMN

Danos sofridos no âmbito das Guerras Peninsulares com as Invasões Francesas; 

Reutilização da cerca com fins militares (hoje sem vestígios); Extinção das Ordens 

Religiosas (1834); Privatização parcial do Conjunto Monástico (Marquês de Tomar); 

Afetação de parte do conjunto monástico ao Exercito.

Sociedade missionária: Ocupação parcial - Claustro dos corvos, refeitório e dormitórios, 

horta dos frades e pátio dos carrascos; Instituição da DGEMN: início da campanha de 

obras de recuperação – total reparação das muralhas e limpeza (aterros e desaterros) em 

vários pontos dos espaços exteriores intramuros; Passagem da tutela para o IPPAR: 

campanha de valorização dos espaços exteriores sem acompanhamento histórico ou 

arqueológico

Conservação do claustro da lavagem

A cerca foi confiada à administração da Direção Geral dos Serviços florestais e Aquícolas 

que nos anos 40 a transformaram numa mata, arborizando caminhos com Acer e Fraxinus, 

Cedrus e Cupressus e Ulmus, plantando novas espécies com maior adensamento das 

resinosas (Pinus pinea, pinaster e halenpensis) nas encostas expostas a norte e nas cotas 

mais elevadas e de um povoamento misto de carvalhos nas encostas até ao vale. No vale 

principal, plano e linear, foi construído um jardim formal de buxus, patamares e uma álea 

(hoje praticamente desaparecida). 

Gradual perda de prestígio das Ordens Militares, sobretudo depois da incorporação da 

coroa; Relativa manutenção dos espaços e suas funcionalidades

Frei Jacinto de S. Miguel em cerca de 1700 redige que “ (…) Está fundado este Real 

Convento de Tomar em hum dos 3 montes da notável villa de thomar junto do Castello, 

que fundou Gualdim Pais, e o dedicou a S. Iria, e mais aos Paços do Infante D. Henrique, 

onde esteve antigamente outro Convento de Freiras templárias, em o sitio onde os 

Templarios tiveram Convento do qual passados dusentos anos de sua fundação se 

serviram depois os Freires e Cavaleiros da Ordem de Cristo (…)  ” 

A cerca é classificada como IIP (decreto nº28 536, DG, I serie, nº66, de 22-03-1938)
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1967

1998

1999-2007

2003

2007

2013

2015

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Desenhos e esboços

DOCUMENTAÇÃO

Obras de conservação diversa nos jardins, claustros e Paços do Infante, uma obra da 

DGEMN. Estiveram incluídos os Claustros de D. João III e da Lavagem.

Operações de restauro das pinturas murais da Charola entre 2007-2008

Realizou-se uma investigação arqueológica no Castelo Templário no âmbito do PNTA 

entre 1998 e 2001 por acompanhamento de Maria de La Salete da Ponte promovida pelo 

IPPAR

Realizaram-se trabalhos arqueológicos no pátio dos carrascos iniciados em 29 de Julho de 

2003 por Ana Vale, José Monteiro e António Cruz. 

Título do documento

Planta do Castelo de tomar 

reconstituição de Lacerda Machado 1935

in processo 98/1 (691)

Mário Fortes - coordenação das intervenções de recuperação e manutenção dos espaços 

exteriores do Convento de Cristo em Tomar, Castelo Templário e Aqueduto dos 

Pegões;coordenação do Plano de Recuperação dos Jardins, Pomares e Horta do 

Convento de Cristo, de 2000 a 2002 adjudicado à equipe liderada pela Professora Doutora 

Maria Antónia Castro e Almeida; preparação, programação e acompanhamento das 

Intervenções prioritárias em colaboração com Engenheira Rosa Maria Corvelo de Sousa e 

o técnico Rui Ferreira: abate de árvores e serviços diversos, drenagem do pátio dos 

Carrascos, construção de novo acesso pedonal, recuperações pontuais da muralha, 2004-

2005; intervenções prioritárias - Araucária e Nogueira (2005-2007); programação e 

coordenação do projeto de recuperação de muros e drenagem da Horta dos Frades, 2004, 

suspenso; programa de intervenção, memorandos, relatórios, 2007; identificação das 

intervenções prioritárias, cenários e estimativas, 2007

Trabalhos arqueológicos por Ana Carvalho Dias de Recuperação do muro do Laranjal 

Trabalhos arqueológicos por Ana Carvalho Dias do Pátio dos Carrascos.

Doc. Impresso
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Título do documento

Arcada do pátio dos Carrascos

Localização do Convento de Cristo - Carta Militar nº 310

Escala 1:25000 (in Processo S 03476)

Título do documento

Fotografia aerea do Convento de Cristo - Vista de Sul 

Sem informação Sem informação

(in Processo S 03476)

IHRU/DGEMN Sem informação 

(in Processo S 03476)

Título do documento

Pátio dos Carrascos e Fachada Sul do Bloco das Necessárias

Sem informação Sem informação

(in Processo S 03476)

Título do documento

Pátio dos Carrascos

José Monteiro 2003

Fotografia antiga

Planta de localização

Fotografia aérea

Fotografia antiga

Fotografia aérea
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Vista do Jardim formal para a Mata dos Sete Montes

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Vista do jardim formal para o convento

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Parte do Jardim formal 

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Porta de entrada para o Convento de Cristo

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

12 de Maio de 2015

Entrada para o Convento de Cristo

Título do documento

Alambor do Castelo de Tomar (Convento de Cristo)

Ana Rita Silva Basto

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Claustro do Cemitério

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Poço com cisterno do Claustro do Cemitério 

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro do Cemitério

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro do Cemitério

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Banco em azulejo do jardim formal 

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Claustro da Hospedaria

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro dos Corvos - pormenor do canteiro

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Poço com cisterna do Claustro dos Corvos

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro da Lavagem

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro dos Corvos

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Claustro de D. João III

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro de D. João III

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro da Micha

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Claustro das Necessárias

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Antiga Horta dos Frades

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Antiga Vila de cima

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Antiga Vila de cima

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Antiga Vila de cima

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Título do documento

Antiga Horta dos Frades

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Antiga Vila de cima

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Haupt, Albrecht 1986

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Editorial Presença Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Vários 1998-2003

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Processo 98/1(691), IPA Lisboa

Introdução crítica de M. C. Mendes Atanázio. A arquitetura do renascimento em Portugal. 

PNTA/98: Investigação Arqueológica no Castelo Templário. 

BIBLIOGRAFIA

Jardim formal - vista para oeste

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Antiga Vila de cima - jardim de aromáticas

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Vista da antiga Vila de cima para a horta dos frades

Ana Rita Silva Basto 12 de Maio de 2015

Título do documento

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

 Vol. I – Componente Histórico Documental Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Vol. II – Componente Biofísica Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Vol. III –Património construído Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

LUCAS, Maria Miguel 2002

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Ana Vale, José Monteiro e António Cruz 2003

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Processo S-3476, Volume 3, IPPAR Lisboa

Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no Pátio dos Carrascos, Convento de Cristo, Tomar-

2003 in Convento de Cristo 

Relatório final – Análise de Resultados e Propostas de Intervenção. Convento de Cristo, Tomar – 

Espaços Exteriores Intramuros. 

ALMEIDA, Maria, PEREIRA, Denise, MELO, Luis, CORUCHE, Maria Joana, 

LEBRE, Marco Diniz e REGO, Zózimo Castro

Dezembro de 2001

Convento de Cristo – Tomar: Plano de Recuperação e Gestão dos Jardins, Pomares e Horta. 

Caracterização e diagnóstico. 

ALMEIDA, Maria, PEREIRA, Denise, MELO, Luis, CORUCHE, Maria Joana, 

LEBRE, Marco Diniz e REGO, Zózimo Castro

Dezembro de 2001

Convento de Cristo – Tomar: Plano de Recuperação e Gestão dos Jardins, Pomares e Horta. 3ª Fase – 

Levantamentos, Caracterização e diagnóstico.

ALMEIDA, Maria, PEREIRA, Denise, MELO, Luis, CORUCHE, Maria Joana, 

LEBRE, Marco Diniz e REGO, Zózimo Castro

Dezembro de 2001

Convento de Cristo – Tomar: Plano de Recuperação e Gestão dos Jardins, Pomares e Horta. 

Caracterização e diagnóstico. 
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Vários 2010-2015

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Processo 03476, Volume 4, IPPAR Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

BENTO, Maria José Travassos 2013

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Edição Direção-Geral do Património Cultural Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Titulo da obra

Convento de Cristo / Mosteiro de Cristo

Acesso (dia, mês, ano) URL

18 de Maio de 2015

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 23 de Maio de 2015

Mendonça, Isabel (1991);Marques, Lina (2002);Branco, Ricardo (2006) 1991, 2002, 2006

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4718 

Convento de Cristo, Tomar. 

O Convento de Cristo em Tomar – Do Infante D. Henrique às empreitadas manuelinas

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4718
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

11ha

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Século XVIII - séc. XIX

Tipologia Estilo Período de significância

Domingos Vandelli (séc.XVIII); Rosenfelder e 

Freidrich Welwitsh e Jacob Weist, Otto e João 

Batista Possidónio (séc.XIX); Sousa Lara  e 

Edgar Sampaio Fontes (séc.XX)

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 12-09-

1978

LOCALIZAÇÃO

Palácio do Monteiro-Mor, edifícios anexos, jardins, 

parque e terrenos anexos

Palácio do Marquês de Angeja; Museu Nacional 

do Traje; Museu Nacional do Teatro

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 217 567 620

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@mntraje.dgpc.pt 

Lisboa

Largo Júlio de Castilho, Lumiar, 1600 - 483 Lisboa

Lumiar Coord. X: 110143 Coord. Y: 201411

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Científico/Recreativo/Cultural/Turistico Recreativo

Jardim botânico Segunda metade do seculo XVIII até à primeira metade do século XIX

Jardim urbano de instituição ou empresa

mailto:geral@mntraje.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Contexto 

O jardim botânico na década de 1750 numa antiga quinta de 

recreio.

O museu e parque botânico localizam-se entre uma zona de transição urbana para periurbana. 

Existem testemunhos de ocupação que remonta ao período islâmico e medieval cristão, sendo uma 

zona de feição rural que veio a ser pontuada por antigas quintas de produção e de recreio, que embora 

reconhecíveis pelo séc. XVI foram marcantes nos sécs XVIII e XIX. A expansão e densificação 

urbanística das últimas décadas isolou estes pequenos redutos rurais que ocuparam estas zonas de 

eleição, pela suavidade do clima associado por vezes a exposições a norte.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

 As alterações inerentes à urbanização e impermeabilização têm comprometido a identidade deste 

imóvel pela sujeição a cheias frequentes, sequentes a caudais de ponta elevados e à inoperância dos 

sistemas subsistentes.

O Parque do Monteiro-mor, situado num antiga quinta de recreio, é limitado por um muro. Acede-se ao 

parque pelo pátio do Museu Nacional do Traje e da Dança e, através de um portão com motivos 

oitocentistas, alcançam-se os terraços do antigo jardim botânico do Marquês de Angeja, 

geometricamente delineados e ornamentados com grutas, casas de fresco, nichos, lagos e figuras 

animalistas, destacando-se o “lago dos leões” e o “lago dos patos” alimentado por uma cascata. Nos 

terraços a noroeste existem hortas e pomares. O parque abrange ainda o jardim de buxo do Palácio do 

Monteiro-mor (atual Museu Nacional do Teatro), a mata a oeste e restantes elementos, tais como os 

estufins e a Casa de Fresco com embrechados.

1 - Largo Júlio de Castilho (entrada pelo museu do 

traje)

Pedonal

Acessos

Sem informação

Acessos principais (A)

A8 EN1; IP7

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O edificado é menos de 1/3 do imóvel em superfície
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Pátio de entrada Junto à entrada do MNTD

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Magnólia Magnolia grandiflora

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Alameda das Palmeiras Entrada para o jardim botânico

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-100%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Palmeira Phoenix canariensis

Ofiopogão Ophiopogon japonicus

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade. 

       Dimensão

100-0%

Estão plantadas e alinhadas ao longo do caminho de entrada para o jardim botânico. O resvestimento 

do solo integra várias herbáceas.

Estrutura verde

       Dimensão

As magnólias (6) estão plantadas nas periferias do pátio. 

Jardim

Alameda
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim botânico do Marquês de Angeja Terraços do parque

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Araucária-excelsa Araucaria heterophylla

Buxo Buxus sempervirens

Ofiopogão Ophiopogon japonicus

Roseira Rosa sp.

Estrelícia Strelitzia reginae

Agapanto Agapanthus africanus

Platanus acerifolia Platanus acerifolia

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade. 

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Pomar e hortas Terraços do parque

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

Sem informação

Sem informação

       Dimensão

Sem informação

O jardim botânico organiza-se em seis terraços geometricamente delineados compostos por espécies 

arbóreo-arbustivas e subarbustivas-herbáceas.

       Dimensão

Jardim botânico

Pomar e hortas
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim de buxo Museu Nacional do Teatro

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Mata zona inferior do Parque Monteiro-mor

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Ulmeiro Ulmus minor

Freixo Fraxinus angustifolia

Loureiro Laurus nobilis

Aderno Phillyrea hybrida

Oliveira Olea europaea

Folhado Viburnum tinus

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Faia Fagus sylvatica Idade Raridade

Figueira-da-Austrália Ficus macrophylla Idade Raridade

Cipreste-mexicano Taxodium mucronatum Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação,outros)

A listagem de espécies apresentada não corresponde à totalidade.

       Dimensão

       Dimensão

Sem informação Sem informação

       Dimensão

Integra canteiros geometricamente delineados por buxo. Este jardim contém um roseiral. 

       Dimensão

Sem informação

Jardim

Mata
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Edifício do restaurante

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Antiga casa das aves.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Casa de fresco do Jardim Botânico séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Gruta do Jardim botânico séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Elementos construídos 

Com capacidade para aproximadamente 100 pessoas.

Edifício

Casa de fresco

Gruta
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Nicho séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago dos leões séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia Sem informação

Designação Data/Época Função

Lago dos patos

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária; Metal Cantaria; Serralharia

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Sem informação

Sem informação

Fechado por rede metálica. Este lago é alimentado por uma cascata de feição naturalizada.

Nicho

Lago

Lago
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no terraço acima do lago dos leões

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago séc. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se em frente ao restaurante.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se no centro do jardim de buxo do MNT.

Tanque circular com chafariz central

Sem informação

Tanque circular com chafariz central

Lago

Lago

Fonte
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Estufins Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Sem informação Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Muro Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Limita o parque.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Ponte - Mata Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Madeira Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Sem informação

Este lago é alimentado por uma cascata de feição naturalizada.

Muro rebocado e pintado em rosa. Em algumas zonas é capeado a cantaria.

Estufa

Muro

Ponte
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão de entrada para o jardim botânico sec. XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado Serralharia

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Portão Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado; pedra granítica serralharia; Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se numa clareira junto do lago dos patos

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Bancos Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Madeira ; Ferro Serralharia

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localizam-se no pátio de entrada do Museu Nacional do Traje e da Dança.

Portão com motivos oitocentistas

Pilares de pedra granítica

Sem informação

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Portão

Portão

Banco
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Tipologia 

Designação Data/Época Função

Placa de identificação de espécie botânica séc. XX e/ou XX

Forma Estilo Dimensão

Placa circular com suporte Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Estrutura e placa em ferro Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Ano/Século

1793

1840

1841

1842

1911

1939

1941

A Planta de Silva Pinto descreve quase completamente o jardim botânico com a sua 

configuração/estrutura atual, no entanto é de destacar a maior compartimentação na área 

da mata notando-se a presença de diversos caminhos sinuosos. 

Construção do pavilhão neogótico, destinado a viveiro de aves (ocupado atualmente pelo 

restaurante do museu)

A partir da 2ª guerra mundial o palácio funcionou como colégio religioso de belgas 

refugiadas até 1945, tendo sido posteriormente ocupada pela 3ª duquesa de Palmela e 

pela 7ª marquesa de tancos, irmã do 4º Duque de palmela.

Plantação da primeira Araucaria heterophylla conhecida em Portugal continental e de dois 

Platanos hybrid.

Apresenta o nome da Família, Espécie ( Nome científico - itálico- e comum) e Local de origem

HISTÓRIA

Acontecimento

Foi iniciada a construção do jardim botânico na quinta de D. Pedro José de Noronha de 

Albuquerque Moniz e Sousa, 3º Marquês de Angeja.

década 1750

O parque foi atingido e destruído por um ciclone que assolou Lisboa, tendo desaparecido 

algumas espécies mencionadas na relação do I.S.A.

O jardim botânico era citado como sendo um dos três mais belos de Lisboa.

O Palácio e o jardim foram transmitidos na casa Angeja até à descendente D. Mariana de 

Castelo Branco, que os vendeu em 1840, ao 1º Marquês do Faial e o 2º Duque de 

Palmela, D. Domingos de Sousa Holstein Beck. A requintada cultura da família Palmela 

contriubuiu para que o Palácio se transformasse num museu de obras de arte e para que o  

jardim fosse ornamentado com espécies raras.

Os técnicos escolhidos para o melhoramento do parque em 1840 foram os botânicos  

Rosenfelder (Belga) e Friedrich Welwitsch (Austríaco), além dos jardineiros Jacob Weist e 

Otto (os mais diretos responsáveis). João Batista Possidónio, jardineiro e discípulo de 

Jacob, dirigiu o parque por mais de 25 anos.

Placa informativa
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1975

1976

1977

1978

1980

1981

Criação do Museu Nacional do Traje que tem como anexo o Parque botânico do 

Monteiro–mor mandado plantar no último quartel do século XVIII pelo 3º Marquês de 

Angeja. O referido naturalista projetou realizar um Museu junto ao Palácio de campo que 

mandou construir, ou mais precisamente reconstruir, no Lumiar. O projeto da “Casa de 

História Natural” não chegou a ser edificado, mas somente o seu complemento natural, o 

Jardim Botânico. Nele se incluíam viveiros de aves raras e estufas com aquecimento para 

plantas tropicais. Este jardim e seus anexos foram adquiridos em 1840 pelo 2º Duque de 

Palmela, que alterou o carácter setecentista, introduzindo-lhe românticas cascatas e novas 

espécies que tanto o vieram enriquecer

O Museu Nacional do Traje teve como fundadora a Dra. Natália Correia Guedes, que logo 

se interessou pela recuperação do Parque do Monteiro–mor, entregando-o à 

responsabilidade do Engenheiro Silvicultor Luís Filipe Sousa Lara que realizou novas 

plantações nos onze hectares que constituem este Parque 

O museu foi considerado  o melhor museu do ano recebendo um prémio especial do 

Conselho da Europa em 1978 

Realizaram-se as grandes linhas de orientação futura: 1) construção de quatro albufeiras e 

quatro pontes que atravessariam o ribeiro; 2) uma rede de caminhos delimitando grandes 

talhões; 3) zonas arborizadas e zonas relvadas nos talhões; 4) jardim infantil; 5) sistema 

automatizado de rega por aspersão.

 Foi no fim de 1980 que se iniciaram a construção de quatro albufeiras e dos quatro 

pontões anexos, concluídos em Maio de 1981, viabilizando o acesso à zona norte da 

propriedade, que em 1984 foi parcialmente arborizada.

Foi o Decreto-Lei nº 558 de 27 de Setembro de 1975 que autorizou a Direção-Geral da 

Fazenda Pública a celebrar a escritura para a aquisição do prédio denominado “Quinta do 

Monteiro-Mor”, situada no Lumiar em Lisboa, e por sua vez também permitiu a instalação 

condigna do Museu Nacional do Traje, no grande Palácio. Após a aquisição pelo Estado, 

impunha-se desde logo tratar da sua recuperação. 

Todo este complexo permaneceu na posse da família Palmela. A sua penúltima 

proprietária foi D. Maria José de Souza e Holstein Beck, 7ª Marquesa de Tancos, que a 

legou a sua sobrinha D. Isabel Juliana de Souza e Holstein Beck Campilho, que por sua 

vez a 4 de Fevereiro de 1976 a vendeu ao Estado português.

Foi efetuado um minucioso reconhecimento sobre o estado de conservação do parque, 

para posteriormente se poder preparar em bases criteriosas, os trabalhos de saneamento 

e recuperação, que logo se decidiram realizar. Todo o antigo traçado de caminhos e 

canteiros urgia ser recuperado pois o seu estado apresentava-se totalmente desprezado e 

abandonado devido à falta de manutenção a que durante muitos anos esteve sujeito. Os 

primeiros trabalhos compreenderam ações de limpeza de arvoredo, desbravamento de 

canteiros e delimitação dos caminhos. Posteriormente, os canteiros foram enriquecidos 

com espécies ornamentais adaptadas às condições ecológicas que o parque oferece.

Data de um inventário botânico realizado pelo Professor João do Amaral Franco
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1982

1983

1984

Sem data

1985

1991

1993

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

O museu foi afeto ao Instituto Português de Museus pelo decreto-lei nº 278/91, DR, 1ª 

série-A.

O Museu Nacional do Traje recebeu o Prémio Melhor Museu Português pela APOM.

Data de um inventário botânico realizado por Maria Helena Pereira Dias e Maria Isidora 

Delgado da Gama

Frente ao futuro museu nacional do teatro foi recuperado o traçado original do jardim de 

buxos, onde foi instalado um roseiral. Foi também realizado um pequeno viveiro com 

herbáceas de estação que contribuiu para a produção de plantas destinadas à 

ornamentação dos canteiros do Jardim Botânico.

Diversos melhoramentos, nomeadamente a integração de um Restaurante no pavilhão 

neogótico do Duque de Palmela, devem-se ao bom acolhimento do Instituto Português do 

Património Cultural, atento à valorização deste complexo museológico que conta  com 

mais outra instituição museológica, o Museu Nacional do Teatro, inaugurada em 1985.

Foi instalado numa área de cinco hectares um sistema de rega por aspersão, que 

viabilizou as regas do Parque, coordenadas por um programador

Data de um inventário botânico realizado por Maria Helena Pereira Dias e Maria Isidora 

Delgado da Gama, botânicas.

Deu-se início ao traçado e pavimentação da zona norte do parque e nivelamento das terras 

que viriam a ser arborizadas em 1984. Foi assim alargada em mais de 3,5 hectares a área 

repovoada do parque

Fez-se: a arborização dos bosquetes dos talhões destinados as zonas de relva; reserva da 

zona mais próxima das albufeiras para futura zona relvada; junto ao muro de vedação da 

zona norte, instalou-se uma cortina de 20 m de largura com pinheiros-mansos; nos talhoes 

contíguos, bosquetes de sobreiro e Cupressus macrocarpa  e outros de sobreiro e pinheiro-

manso; nas zonas mais próximas do ribeiro plantou-se bosquetes de plátanos, 

castanheiros-da-india, Acers pseudoplatanus , choupos, freixos e salgueiros, e nas 

margens do ribeiro maciços de Acer negundo em substituição de ulmeiros que foram 

cortados; criou-se um viveiro florestal : encanteiraram-se carvalhos americanos, carvalhos 

roble, acers, nogueiras, catalpas, freixos, pseudotsugas, pinheiros mansos, pinheiros 

bravos, tuyas, biotas, etc; a zona das traseiras do centro de estudos de museologia foi 

arborizada com acrs, catalpas, olaias e Ficus.

No decorrer dos anos 1981 e 1982 iniciaram-se os trabalhos de povoamento com espécies 

florestais exóticas, que foram cedidas pela Direção Geral dos Serviços Florestais e pelos 

viveiros da Vila Correia da Câmara de Lisboa.

DOCUMENTAÇÃO

Desenhos e esboços
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Ortofotomapa de 2001: Parque Botânico e Museu Nacional do Traje/Teatro

Sem informação 2001

Título do documento

Ortofotomapa de 2011: Parque Botânico e Museu Nacional do Traje/Teatro

Sem informação 2011

Título do documento

Título do documento

Entrada para o Parque Botânico

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Vista para o portão de entrada

Museu Nacional do Traje: entrada

1911

Título do documento

Planta topográfica de Lisboa: Jardim botâncio do palácio do Monteiro-mor

Silva Pinto

Desenho e esboço

Fotografia aérea

Fotografia aérea

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Lago dos patos

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Lago dos patos

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Vista para o portão de entrada

Título do documento

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Museu Nacional do Traje 1987

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Instituto Português do Património cultural Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Lara, Luis Filipe Sousa 1984

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Instituto Português do Património Cultural/Museu Nacional do Traje Lisboa

Título do documento

Gruta do jardim botânico

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Jardim Botânico - vista para o lago dos patos

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Mata do Parque Botânico

Ana Rita Silva Basto 25 de Fevereiro de 2015

Recuperação do Parque Botânico do Monteiro-Mor (Séc. XVIII) 1976-1984

Parque do Monteiro – Mor

BIBLIOGRAFIA

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Vale, Teresa e Gomes, Carlos (1994);  Andrade, Sara (2004) 1994, 2004

Titulo da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Simões, Paula (1998) 1998

Titulo da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 1 Junho de 2015


Palácio do Monteiro-Mor / Museu Nacional do Teatro e da Dança

15 de Maio de 2015 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3019

Parque da Quinta do Monteiro-Mor / Parque do Monteiro-Mor

15 de Maio de 2015 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3158

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3019
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3158
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

cerca de 279 m²

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Século XX Norte Júnior

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982

LOCALIZAÇÃO

Casa de Malhoa, actualmente Casa-Museu do Dr. 

Anastácio Gonçalves

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 213 540 923 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa divulgação@cmag.dgpc.pt

213 548 754

Lisboa

Avenida 5 de Outubro, nº 6-8, 1050-055 Lisboa

Avenidas Novas Coord. X: 111891 Coord. Y: 196606

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Residencial

Jardim privado urbano De 1910 até 1950

mailto:divulgação@cmag.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

O jardim insere-se numa das tipologias urbanas que marcaram a Lisboa burguesa de inícios do século 

XX. Associando os canteiros às fachadas observáveis da rua, o edifício aparentaria destacar-se da zona 

verde. Os canteiros contornam o gradeamento e muros com o objetivo de integrar o edifício num jardim 

aparentando maior dimensão e minimizando o impacte visual de superfícies construídas na envolvente 

(planta de 1950).

Contexto 

A casa-museu resulta da junção da casa-malhoa (construída em 

1904) com a ampliação de 1996 anexada à moradia adjacente a 

sudoeste

A Casa-Museu situa-se na área urbana de Lisboa, na zona das Avenidas Novas.

A moradia situava-se na Avenida António Maria D'Avelar, atual Avenida 5 de Outubro, avenida com 

poucas habitações e algumas áreas agrícolas em redor.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Implantada numa zona de topografia relativamente plana, colina de pendente suave

Noroeste e Nordeste

Contorna lateralmente a casa-museu, distinguindo-se duas zonas com funções distintas, uma mais 

exposta que enquadra as fachadas relevantes e a de serviços, nas traseiras. Este jardim é encerrado 

por um gradeamento de ferro sobreposto a um murete de alvenaria. O gradeamento é interrompido por 

dois portões, por uma porta de serviço e pelos respetivos suportes de cantaria. É possível aceder ao 

jardim e à casa pelo portão de ferro forjado em forma de borboleta, motivo Arte Nova. Atravessado por 

caminhos calcetados, é composto essencialmente por canteiros irregulares de arbustivas e herbáceas, 

bordejados por elementos ornamentais de cerâmica.

Acessos

Acessos principais (A)

A5 EN1, EN6

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O espaço exterior corresponde a 1/3 do imóvel em superfície
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim da casa-museu Casa-museu

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 50-50

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Hibisco Hibiscus rosa-sinensis

Agapanto Agapanthus spp.

Palmeira-das-vassouras Chamaerps humilis

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações

Bom estado de conservação. A listagem de espécies não corresponde à totalidade

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Murete séc. XX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Elementos construídos 

Estrutura verde

O jardim possui canteiros laterais à casa compostos por espécies arbóreo-arbustivas e algumas 

herbáceas

Murete de alvenaria revestido a calcário liso no coroamento e aparelhado com elementos poligonais 

escassilhados nos paramentos, replicando o embasamento da casa.

       Dimensão

Jardim

Murete
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Tipologia

Designação Data/Época Função

Gradeamento e portão século XX

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Ferro forjado sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Efetuados nas oficinas Vicente Joaquim Neves

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Banco sem informação

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Madeira; Ferro fundido sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado

Ano/Século

1855

1904

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Banco em ripas de madeira pintadas de verde e estrutura de ferro fundido

Na memória descritiva do projeto inicial de Março de 1904 lê-se que a construção se 

dedicava a uma casa de habitação e sala de estudo em dois pavimentos. Em Outubro do 

mesmo ano José Malhoa pediu autorização à Câmara para a construção de uma cave e 

em 1914 empreendia novas alterações. Contudo as divisões mais interessantes da casa 

não foram alteradas: a casa de jantar e o atelier.

A Câmara Municipal autoriza a construção de uma casa destinada a residencia e atelier do 

pintor José Malhoa, construída segundo o projeto do arquiteto Manuel Joaquim Norte 

Junior (1878-1902). Da obra foi encarregue o construtor Frederico Ribeiro. Inicialmente a 

casa era denominada "Lar-Oficina Pró-Arte".

Com motivos arte nova - portão em forma de borboleta

HISTÓRIA

Acontecimento

Nascimento de Malhoa, falecido em 1933

Gradeamento

Banco
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1905

1906

1911

1919

1924

1932

1964

1965

1969

1971

1977

1979

1980

1982

1993

1995 A CMAG encerra ao público para nova remodelação 

Obras de restauro e de conservação (fachadas e jardim) pela DGEMN

A Casa-Museu abriu as portas ao público no dia 1 de Junho de 1980, com o objetivo de 

divulgar a coleção do Dr. Anastácio Gonçalves, e a sua primeira diretora foi Maria 

Margarida Martes Matias

Ramalho Ortigão na revista "Os Serões" nº 10 de 1906 refere que "(...) fechado por um 

gradeamento de ferro forjado, o pequeno jardim arrelvado, rescendente, florido de 

gerânios e de violetas, oferece a esta vivenda, d'artista arranjado, uma acessibilidade 

jovial e discreta, que fica bem ao espirito do dono e á civilização esthetica da cidade, 

trazendo à lembrança, ainda que sob a atenuação do meridiano local, as risonhas 

habitações de Claude Monet em França, de Leys na Belgica, de Querol ou de Sorolla em 

Madrid.(…)”

A Casa-Museu foi classificada como imóvel de interesse público

Maria Antónia Matos foi nomeada diretora da Casa-Museu, impulsionando obras de 

ampliação 

Morre o Dr. Anastácio Gonçalves

O Estado incorpora o edificio e o seu conteúdo já em degradação

Obras de restauro da casa (telhado) pela DGEMN

Foi nomeada a comissão instaladora da CMAG por David Mourão, secretário de estado da 

cultura, criada em 2 de Janeiro de 1978

O proprietário no ano de 1924 foi Dionísio Vasques

O pintor retrata o Dr. Anastácio Gonçalves, médico colecionador que comprara a Casa 

Malhoa após esta ter pertencido a outros donos. 

De entre a documentação existente sabe-se que requeridas obras pelo Dr. Anastácio 

Gonçalves (1932, 1939-40, 1948) para reparação e limpeza do interior e exterior do 

edifício. 

Aquisição em haste pública da Casa-Malhoa pelo Dr. Anastácio Gonçalves que nela habitou 

até 1965 (ano da sua morte), sendo apenas registada em seu nome em 1937. 

Dr. Anastácio Gonçalves lega a sua casa por testamento, assegurando o destino da sua 

coleção ao Estado Português com a finalidade de ai funcionar um museu

Em 1905, a Casa-Malhoa, assim designada pelo prestigio nacional adquirido pelo pintor 

José Branco Malhoa, recebe o prémio Valmor de arquitetura - distinção anual atribuída 

desde 1902 ao edifício de Lisboa que apresentasse, segundo critérios estéticos do seu 

fundador, o 2º visconde de Valmor (1837-1898), um estilo clássico, grego ou romano, 

romão gótico ou da renascença, ou algum tipo artístico português -.

A planta de Silva Pinto  um espaço ajardinado a noroeste da Casa-Malhoa com um traçado 

lateral à casa muito semelhante ao desenho atual

A casa foi vendida pelo pintor, em 1919, após a morte da sua mulher
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1996

2000

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Com projeto dos arquitetos Frederico e Pedro George, iniciaram-se obras de ampliação 

das instalações da Casa-Museu com a anexação de uma moradia situada na Rua Pinheiro 

Chagas, do mesmo arquiteto Manuel Joaquim Norte Júnior, onde atualmente se realizam 

as exposições temporárias e onde se situa a cafetaria, a loja e o local de acolhimento ao 

visitante desde Dezembro de 1997

Título do documento

Planta topográfica de Lisboa: Casa-Malhoa

Silva Pinto 1911

Título do documento

Ortofotomapa de 2001: Casa-Malhoa

Sem informação

A CMAG integra a rede portuguesa dos Museus.

2001

DOCUMENTAÇÃO

1856-58

Desenhos e esboços

Título do documento

Planta topográfica de Lisboa: área de construção da casa-malhoa

Filipe Folque

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Fotografia aérea
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Casa-Museu 

Sem informação Sem informação

Título do documento

Casa-Museu arrelvado

Sem informação Sem informação

Sem informação 2011

Título do documento

Ortofotomapa de 2011: Casa-Malhoa

Título do documento

Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Fotografia aérea

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Portão em forma de borboleta da Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Jardim da Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Jardim da Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Acesso ao Museu pelo jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

"Pro-Arte" Casa Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPPC 1983

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Outubro de 1983 Lisboa

Malhoa e a Casa Malhoa: Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 

BIBLIOGRAFIA

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Jardim Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Gradeamento da Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Portão em forma de borboleta da Casa-Museu 

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Casa-Museu vista da Rua

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Falcão, Isabel 2002

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

1ª edição Janeiro 2002 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

CMAG 1984

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

1ª Edição CMAG/IPPC/Reitoria da Universidade de Lisboa Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Simões, Daniela 2011

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Morgado, Raquel Martins de Sousa 2012

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Silva, João  1992

Titulo da obra

Casa do pintor José Malhoa / Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves

Acesso (dia, mês, ano) URL

24 de Maio de 2015

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 2 de Junho de 2015

Tese de Mestrado em Museologia, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 

Ciencias Sociais e Humanas

Lisboa

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3064 

Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas

Contributos para um Programa de Interpretação e Comunicação na Casa-Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves. 

O Edifício: Roteiro da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

Coleção Anastácio Gonçalves – Catálogo. 

A Casa – Museu Dr. Anastácio Gonçalves: Estudo das estruturas arquitectónicas, decorativas e da 

implantação urbanística dos dois edifícios que albergam a Casa-Museu - Da génese à actualidade. 

Relatório de estágio 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3064
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

750m² aproximadam/

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

Tipologia Estilo Período de significância

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 

LOCALIZAÇÃO

Igreja da Madre de Deus Igreja do Convento da Madre de Deus

Lisboa

Largo Madre de Deus, nº 4, 1900-312 Lisboa

Penha de França Coord. X: 114721 Coord. Y: 195700

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural 218 100 340

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa

 geral@mnazulejo.dgpc.pt218 100 369

Século XVI Diogo de Torralva (séc.XVI);

Classificado Classificado como MN - Monumento Nacional

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Conventual

Claustro

Jardim urbano de instituição ou empresa
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Claustro de D. João III

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-100% 40-60%

Com a regularização das margens do Rio Tejo e a edificação de elementos de proteção, datados desde 

1523, bem como, a construção do cais, estabeleceram-se  novas relações, afastando o convento do rio. 

No presente, o Museu insere-se numa zona marcadamente urbana.

O edifício onde está sediado o Museu Nacional do Azulejo integra o Claustro e o Claustrim (claustro 

mais pequeno) construidos aquando o Convento de Madre Deus. O Claustro apresenta planta quadrada 

e simetria axial. A composição centrada por uma fonte integra quatro canteiros delimitados por 

caminhos. No Claustrim de planta retangular está a Fonte de Santa Auta. O Museu contem ainda um 

jardim (a noroeste do claustro), denominado como Jardim de Inverno, de planta retangular e ainda um 

outro jardim, de receção ao museu (a nordeste), de maior dimensão e aproximadamente retangular. 

1- Largo Madre de Deus (pelo museu)

Contexto 

Acessos

O Convento localizava-se próximo das margens do Rio Tejo, envolvido por uma zona 

predominantemente rural

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Rio Tejo

Acessos principais (A)

EN6

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

Estrutura verde

Apenas o claustrim não é ajardinado.

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Os jardins corresondem a cerca de 1/2 do imóvel em superfície

Na 1ª metade do século XVI (1509) dá-se a fundação do 

Convento de Madre Deus pela Rainha D. Leonor, local onde se 

estabeleceu o Museu Nacional do Azulejo (1980).

Claustro ajardinado
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Exemplares botânicos

Designação comum

Buxo Buxus sempervirens

Roseira Rosa sp.

Cipreste Cupressus sempervirens var. sempervirens

Relvado Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim de Inverno A noroeste do claustro de D. João III

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de da plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Projeto realizado por Francisco Caldeira Cabral (filho)

Tipologia

Designação do espaço Localização

Jardim de receção ao museu Entrada do museu

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

       Dimensão

       Dimensão

Canteiros laterais à fachada do museu e junto ao tanque. Integra essencialmente plantas de sombra

As roseiras presentes no claustro são provenientes do Parque  Monteiro-Mor (Museu Nacional do Traje). 

O local aparenta falta de manutenção ao nível da vegetação, nomeadamente do buxo pela falta de 

exemplares

O claustro contem quatro canteiros, que envolvem uma fonte central. Cada canteiro é delineado por 

Buxus sempervirens (Buxo), revestido por relvado e composto por alguns exemplares de Rosa sp 

(Roseiras) e por dois Cupressus sempervirens  var. sempervirens  (Ciprestes) topiados em forma de 

circular.  

Jardim

Jardim
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Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Palmeira-do-méxico Washingtonia robusta Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte do Claustro de D. João III século XVI

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária lioz Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem funcionamento.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Fonte de Santa Auta - Claustrim

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

       Dimensão

Elementos construídos 

Canteiros laterais à fachada do museu

Fonte com chafariz central em cantaria de calcário, composto por plataforma circular, onde assenta um 

tanque com a mesma planta, com os extremos salientes tendo no inteiror amplo soco circular que 

sustenta quatro pilares resultantes de feixe de colunelos, um com perímetro mais largo, ao centro, com 

capitéis fitomórficos e taça hemisférica simples. Neste surgem filacteras com as seguintes inscrições: 

"ajuda-me", "o melhor que posso", "e tu que não me ajudas", "não posso mais" e "muito pesado". 

A fonte em cantaria é composta por arco de volta perfeita, assente em pilastras toscanas, sustentadas 

por plintos paralélipipédicos, rematada em frontão semicircular, ornado por botão na zona inferior; no 

centro possui elemento almofadado, onde aparecem três bicas em forma de carranca e a inscrição 

"ACQVA DE SANTA AVTA" que vertem para a taça retangular com a mesma dimensão da fonte.

Fonte

Fonte
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Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária lioz Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Lago do jardim de inverno Sem informação

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Bancos do claustro D. João III

Forma Estilo Dimensão

Base retangular Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Ano/Século

1509

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Lago retangular com fonte central composta por taça lobulada com bicas em forma de roseta, assente 

em plinto de secção curva, ornado de folhagem estilizada e friso de 3 esferas.

HISTÓRIA

Acontecimento

Fundação do Convento de Madre Deus pela rainha D. Leonor

No mês de Junho instala-se um grupo de freiras recém-chegadas do convento de Jesus de 

Setúbal no Convento de Madre Deus

Em 23 de Junho de 1509, segundo Frei Rodrigo de São Tiago, a igreja começou a ser 

construída, além do claustrim e da torre sineira.

Sem informação

Banco

Lago
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1523

1551

1567

1856-58

1871

século XX

1911

1954

1954-55

1956

A arquitetura  sofre alterações, sobretudo na década de 50, em 1983 e em 1994 arranjos 

pontuais de adaptação do edificio a necessidades museológicas.

A planta de Silva Pinto representa o convento com uma configuração/estrutura diferente, 

envolto aparentemente por zonas  agrícolas (pomares ou hortas). O claustro de planta 

quadrada, delimitado completamente pelas fachadas do convento nordeste,sudeste e 

noroeste, estruturado por caminhos em cruz e centrado por fonte , possui canteiros 

quadrados . A àrea correspondente ao jardim de inverno atual, a noroeste do claustro está 

representada  como zona agricola (talvez um pomar com 10 árvores). A nordeste do 

claustro existe um terreiro quase fechado pelas fachadas, dispondo de um acesso a 

sudeste. O espaço corresponde ao atual jardim de receção ao museu.

A regularização da margem do Rio Tejo na zona em frente ao convento e a construção de 

elementos de proteção estão documentadas desde 1523

A ligação de Diogo de Torralva ao Convento de Madre Deus está documentada desde 

1551 e arrastou-se até ao fim dessa década. As obras que permitiram o aumento da 

comunidade monástica foram a regularização da igreja e a construção de um novo 

claustro. Este claustro é de grande limpidez estrutural, de cinco tramos em cada alçado, 

ritmados por possante contrafortagem. No piso térreo os vãos são de arco de volta inteira, 

no piso superior a galeria arquitravada é assente em finos colunelos, um sistema pouco 

comum da arquitetura renascentista.

Construção do cais em frente ao convento por ordem de D. Sebastião.

Uma equipa coordenada pelo arquiteto José Maria Nepomuceno apresentou um projeto 

para a reconversão do convento em edificio afeto ao asilo D. Maria Pia, incluindo o plano 

de instalação de um pequeno espaço museológico. Esta intervenção foi continuada por 

Liberato Telles que alterou irreversivelmente toda a parte conventual, adaptando-as às 

novas funções.

A planta de Filipe Folque apresenta o convento de Madre Deus envolto, essencialmente, 

por zonas agrícolas e algumas ajardinadas. O claustro de planta quadrada, completamente 

delimitado pelo edificio conventual, possui uma fonte central e quatro árvores dispostas 

simetricamente. O claustrim é visivel e delimitado também pelo convento mas não possui 

qualquer configuração central. A área correspondente ao jardim de inverno, delimitada 

apenas pelas fachadas conventuais sudoeste, sudeste e nordeste, está representada 

como zona agrícola (talvez um pomar ou um espaço de recreio e estadia) com 6 árvores, 

um tanque junto à fachada sudoeste e um caminho junto à fachada sudeste. A nordeste do 

claustro existe uma área agrícola bem delimitada e dividida por caminhos.

De Janeiro de 1551 data uma carta de D. João III enviada para a Câmara de Lisboa, 

afirmando ter visto o desenho que mandou fazer a Diogo de Torralva para a reforma do 

convento.

Arranjo do claustro de D. João III com tratamento de caixilharias, portas e ferragens, 

rebocos, demolição e reconstrução da platibanda pela DGEMN.

Reparação da fonte do claustro pela DGEMN.

Execução de gárgulas em cantaria para os arcos do claustro pela DGEMN.
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1957-58

1958

1960

1961

1962-63

1965

1972

1980

1987

1989

2001

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

1856-58

(www.lisboainterativa.pt)

Desenhos e esboços

Título do documento

Planta topográfica de lisboa de Filipe Folque: Museu Nacional do Azulejo

Filipe Folque

A exposição realizada em 1958 aquando a comemoração do quinto centenário do 

nascimento da rainha D. Leonor implicou uma campanha de restauro e recuperação de 

espaços realizada pela DGEMN, com a colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian, na 

perspetiva de se instalar um museu no edificio exclusivamente dedicado ao azulejo.

DOCUMENTAÇÃO

Projeto de museografia desenvolvido com a colaboração do arquiteto João Bento 

d'Almeida

Nomeação de Santos Simões para organizar o Museu do Azulejo, responsável até 1972.

João Couto solicitou que os azulejos que haviam sido despachados para o Museu Nacional 

de Arte Antiga transitem para o novo museu.

Foi manifestada a intenção de abrir ao público o Museu Nacional do Azulejo. 

Tornou-se responsável pelo museu o pintor Rafael Salinas Calado até 1980

O ortofotomapa de 2001 apresenta o claustro estruturado em torno de uma cruz 

pavimentada a sarrisca, centrada por fonte, inscrevendo quatro canteiros que integram 

duas(dois) árvores(arbustos). Existe um caminho que envolve a quadra e quatro que 

garantem o acesso à fonte apartir do centro de cada um dos lados do claustro. O claustrim 

apresenta configuração. O local correspondente ao jardim de inverno apresenta-se 

ajardinado, assim como a local de recepção ao museu. 

Obras no claustro pela DGEMN com reparação dos telhados e pavimentos, arranjo de 

molduras de talha e substituição de azulejos em mau estado; ajardinamento com 

colocação de um quadrado em calçada à portuguesa, saibro e quatro canteiros de buxo, 

arbustos e roseiras.

Reparação do coletor com levantamento do jardim do claustro e reposição de canteiros 

pela DGEMN. 

Década de 80 Realizaram-se obras no edificio,destinadas a acolher os núcleos da XVII Exposição de 

Arte, Ciência e Cultura, segundo o projeto do arquiteto Sebastião Formosinho Sanchez.

Criação do Museu Nacional do Azulejo pelo decreto-lei 404/80 de 26 de Setembro de 

1980, tornando-se o primeiro diretor Rafael Salinas Calado até 1897.

Nova direção

Desenho e esboço
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Claustro do Museu do Azulejo

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Google maps: Museu Nacional do Azulejo

Google maps 2015

(www.lisboainterativa.pt)

Título do documento

Ortofotomapa de 2011:Museu Nacional do Azulejo

Sem informação 2011

(www.lisboainterativa.pt)

Sem informação 2001

(www.lisboainterativa.pt)

Título do documento

Planta topográfica de lisboa de Silva Pinto: Museu Nacional do Azulejo

Silva Pinto 1911

(www.lisboainterativa.pt)

Título do documento

Ortofotomapa de 2001:Museu Nacional do Azulejo

Desenho e esboço

Fotografia aérea

Fotografia aérea

Fotografia aérea

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Fonte do Claustro do Museu do Azulejo

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Fonte do Claustro do Museu do Azulejo (pormenor)

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Claustro do Museu do Azulejo

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Claustro do Museu do Azulejo

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Claustro do Museu do Azulejo

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

 Claustrim do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

 Claustrim do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

 Claustrim do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Roseira jardim do Claustro do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Pormenor jardim do Claustro do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Título do documento

Jardim de entrada do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Jardim de entrada do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Jardim de Inverno do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

Fonte do Jardim de Inverno do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Título do documento

 Claustro do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, João Castel-Branco 1991

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Instituto Português dos Museus/Zwemmer Publishers Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Pereira, João Castel-Branco 1995

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora

Instituto Português dos Museus/Zwemmer Publishers Limited 1ª edição Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Simões, João Miguel Janeiro/Dezembro2004

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

II Série, nº20/21, pág.106 - 113, Olisipo Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Noé, Paula 1990, 1996

Titulo da obra

Igreja da Madre de Deus / Mosteiro da Madre de Deus / Museu Nacional do Azulejo

Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 1 de Junho de 2015

23 de Maio de 2015

Boletim do Grupo "Amigos de Lisboa". O Convento das Trinas do Mocambo e o Nascimento do Museu 

Nacional do Azulejo

As coleções do Museu Nacional do Azulejo, Lisboa

Museu Nacional do Azulejo nº1. Museu Nacional do Azulejo 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2547

Título do documento

Entrada do Museu do Azulejo 

Ana Rita Silva Basto 10 de Março de 2015

BIBLIOGRAFIA

Fotografia atual

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2547
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação de clasificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

cerca de 400m²

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

século XX Jean-Michel Wilmotte

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-

1993

LOCALIZAÇÃO

Convento de São Francisco da Cidade Museu do Chiado (Museu Nacional de Arte 

Contemporânea); Academia Nacional de Belas 

Artes; Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 213 432 148

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa museuchiado@mnac.dgpc.pt

Lisboa

Rua Serpa Pinto 4, 1200-444 Lisboa

Santa Maria Maior Coord. X: 112341 Coord. Y: 193991

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Conventual

Jardim urbano de instituição ou empresa

mailto:museuchiado@mnac.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O jardim corresponde a cerca de 1/10 do imóvel em superfície.

Atualmente o MNAC insere-se no centro histórico da cidade, numa área comercial, com vários serviços 

culturais, junto da Academia de Belas-Artes que foi estabelecida em parte do edificio extinto do 

Convento de São Francisco da Cidade.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

O MNAC localiza-se em proximidade com o Rio Tejo na elevada colina de São Francisco, situada à 

ilharga do Terreiro do Paço. 

2 - A partir do museu (porta norte) ou da Rua Serpa 

Pinto (na entrada direta para o bar a oeste)

Pedonal

O jardim implanta-se ao longo da fachada do museu, observando-se da rua o muro elevado com 

aberturas circulares, que garante o ajuste de cotas face à pendente da mesma. A composição, de 

traçado retilíneo, evidência uma simetria aparente e a ilusão de profundidade, proporcionada por: cinco 

faixas longitudinais retangulares, de larguras diferentes, dispostas paralelamente ao muro, alternando 

por relvadas e pavimentadas; uma caleira no pavimento que termina num tanque junto do edifício do 

museu, mais precisamente à porta de entrada; esculturas de bronze dos séculos XIX e XX assentes sob 

plintos que dão continuidade ao volume da escadaria. 

Acessos principais (A)

A5 EN6

O jardim de feição minimalista remete para as soluções tradicionais do sul da península ibérica. A 

caleira privilegia os artifícios estéticos (elementos de água), assim como a área pavimentada, a função 

(rega) e a moderação climática (humidade). De igual forma, o espaço fechado e as aberturas do muro 

remetem para as antigas janelas que marcaram as cercas das antigas quintas e jardins nacionais.

Contexto 

Acessos

O MNAC foi fundado na 1ª metade do século XX aquando a 

divisão do antigo Museu Nacional de Belas Artes em Museu 

Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, tendo sido instalado no antigo Convento de São 

Francisco. 

O Convento de São Francisco, foi intalado sobre a colina rochosa de S. Francisco rodeado de 

edificações e pequenos logradouros/jardins associados. Nesta àrea, dentro da muralha fernandina,  a 

malha urbana densificou-se, foi sujeita a terramoto e tem vindo a ser loteada.
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim de Escultura Museu Nacional de Arte Contemporênea

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-0% 0-100%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Relvado Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservaçao, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Canal  século XX (1994)

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Autoria de Jean-Michel Wilmotte

Tipologia

Designação Data/Época Função

Esculturas século XIX e XX

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Elementos construídos 

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Estrutura verde

O jardim possui canteiros retangulares relvados.

O canal abre-se no pavimento de calcário.

       Dimensão

Sem informação

Turística/Cultural

Moderno

Escultura

Jardim

Lago

Estética

Moderno
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Materiais Soluções técnicas

Bronze Cantaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Ano/Século

1836

1911

1914

1929

1944

1945

1959

1970

1993

Fundação da Academia de Belas-Artes pelo decreto de 19 de outubro de 1836 assinado 

pela rainha D. Maria II e por Manuel da Silva Passos e estabelecida em uma parte do 

edificio do extinto Convento de São Francisco da Cidade

Fundação do Museu Nacional de Arte Contemporênea pelo decreto-le de 26 de Maio de 

1991, nascendo da divisão do antigo Museu Nacional de Belas-Artes em Museu Nacional 

de Arte Antiga, instalado no Palácio das Janelas Verdes, e Museu Nacional de Arte 

Contemporânea instalado no Convento de São Francisco da Cidade, que complementava 

ja em parte a Academia de Belas-Artes

HISTÓRIA

Acontecimento

O primeiro diretor do MNAC foi o pintor Carlos Reis 

O MNAC ocupava nesta altura três salas do atual espaço e a sua entrada fazia-se pela 

Academia de Belas-Artes

O MNAC foi classificado como imóvel de interesse público

O pintor columbano Bordalo Pinheiro assumiu a direção dando continuidade ao amplo 

desenvolvimento à linha tradicionalista anteriormente iniciada, resistindo às manifestações 

de desagrado que a geração modernista então sediada na Brasileira do Chiado exprimia.

Durante a direção do Bordalo Pinheiro, até 1929, o museu já tinha sido ampliado em mais 

algumas salas, sendo uma delas dedicada à escultura. 

Sousa Lopes, diretor, foi o mais ousado, sendo que neste periodo a geração modernista 

começou a ter entrada nas coleções do museu. Foram adquiridas esculturas de Rodin, 

Bourdelle e Joseph Bernard. O Museu cresceu incorporando o contíguo atelier do 

columbano Bordalo Pinheiro na Escola de Belas-Artes, abrindo-se assim uma nova sala 

dedicada a este pintor.

Diogo de Macedo, diretor, realizou profundas obras de remodelação de estrutura e 

interiores em 1945 e abriu diariamente o museu ao público com entrada independente pela 

Rua Serpa Pinto. Este modernista e historiador da arte promoveu  um programa de 

exposições temporárias e incentivou investigações sobre artistas representativos da 

coleção através de monografias que o museu editou. 

Neste ano o museu apresentava um perfil desatualizado e conservador, pouco comum a 

outros museus da Europa. 

Foi nomeado como diretor o pintor Eduardo Malta, tendo realizado um catálogo

Maria de Lourdes Bártholo, conservadora de formação foi nomeada diretora do museu que 

se encontrava em avançado estado de degradação, sendo que durante os 17 anos 

seguintes foram realizadas obras de arranjo muito superficiais no museu 
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1994

1998

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

DOCUMENTAÇÃO

1856-58

www.lisboainterativa.pt

Desenhos e esboços

Título do documento

Planta topográfica de lisboa: Convento de São Francisco da Cidade

Filipe Folque

Em final de 1998 Pedro Lapa, que integrara a equipa de reorganização do museu, assumiu 

a sua direção. O programa de exposições temporárias ganhou maior destaque. Deu-se 

início a um conjunto de exposições de carácter retrospetivo sobre artistas portugueses do 

século XIX; foram também continuadas as grandes retrospetivas de movimentos ou 

artistas modernistas portugueses, tendo sido realizado o primeiro catálogo raisonné sobre 

um artista português, Joaquim Rodrigo; paralelamente os nomes e movimentos que 

formaram as vanguardas históricas foram objeto de exposições amplas em coprodução 

com outros prestigiados museus internacionais; o programa Interferências (1998-2002) 

corria paralelamente às referidas exposições e apresentava trabalhos especificamente 

produzidos para o efeito por artistas contemporâneos nacionais e internacionais. 

Com o incêndio do Chiado em 1988, ainda que o fogo não tenha atingido o museu, as 

obras de arte foram retiradas como medida cautelar, tendo decidido a Secretária de Estado 

da Cultura, Teresa Gouveia, que o destino das instalações deveria ser repensado. O 

governo francês ofereceu um projeto de renovação dos espaços, incluindo o Jardim da 

escultura, da autoria do arquiteto Jean Michel Wilmotte que, com uma equipa dirigida pela 

historiadora da arte Raquel Henriques da Silva, redefiniu o museu tal como se apresenta 

atualmente, reinaugurado em 12 de Julho de 1994. O projeto arquitetónico procurou 

integrar os espaços existentes de relevância histórica com uma linguagem neomoderna e 

como tal integrada no pós modernismo. Na altura havia quem seguisse o 

desconstrutivismo, mas Wilmotte aqui aparenta articular o presente ou o contemporâneo 

com a herança do passado. Daí conseguirmos estabelecer paralelos entre as soluções 

marcadamente contemporâneas com elementos do passado: as janelas no muro, o canal, 

a área pavimentada como pátio, os canteiros laterais etc.

Desenho e esboço

http://www.lisboainterativa.pt/
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Planta topografica de lisboa: Academia de Belas-Artes

Silva Pinto 1911

www.lisboainterativa.pt

Título do documento

Ortofotomapa de 2001: MNAC

Sem informação 2001

www.lisboainterativa.pt

Título do documento

Ortofotomapa de 2011: MNAC

Sem informação 2011

www.lisboainterativa.pt

Título do documento

Escultura do jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Escultura do jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Desenho e esboço

Fotografia atual

Fotografia atual

http://www.lisboainterativa.pt/
http://www.lisboainterativa.pt/
http://www.lisboainterativa.pt/
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Escultura Jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Escultura Jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Escultura Jardim

Ana Rita Silva Basto 6 de Março de 2015

Título do documento

Jardim

Ana Rita Silva Basto

Ana Rita Silva Basto

6 de Março de 2015

Título do documento

Jardim

6 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Silva, Luis Cristino da 1923

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

MNAC 1963

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Titulo da obra

Acesso (dia, mês, ano) URL

1 de Junho de 2015

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Wilmotte, Jean Michel 2015

Titulo da obra

National Museum of contemporary art

Acesso (dia, mês, ano) URL

1 de Junho de 2015 www.wilmotte.com

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

MNAC 2015

Titulo da obra

Museu Nacional de Arte Contemporânea

Acesso (dia, mês, ano) URL

1 de Junho de 2015

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 11de Junho de 2015

BIBLIOGRAFIA

Centenário do nascimento de Carlos Reis - Homenagem ao Fundador e 1º Diretor do MNAC

A sede da Academia Nacional de Belas-Artes - No vetusto edificio do antigo convento de São Francisco 

da Cidade

www.museuartecontemporânea.pt

Vale, Teresa  e Gomes, Carlos (1994); Pascoal, Ana e Teixeira, Catarina -

Universidade de Lisboa - (2011)

1994, 2011

Convento de São Francisco da Cidade / Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / 

Academia Nacional das Belas Artes / Museu do Chiado

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4020

http://www.wilmotte.com/
http://www.museuartecontemporânea.pt/
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4020
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

aprox. 3000m2

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

séc. XVII - séc. XX Francisco Caldeira Cabral (séc. XX)

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-

1971

Portaria n.º 512/98, DR, I Série-B, n.º 183, de 10-

08-1998 

LOCALIZAÇÃO

Edifício do Museu Nacional de Arte Antiga Museu das Janelas Verdes; Palácio Alvor

Lisboa

Rua das Janelas Verdes nº 9, 1249-017  Lisboa

Estrela Coord. X: 110553 Coord. Y: 193534

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)  213 912 800

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@mnaa.dgpc.pt

 213 973 703

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Residencial

Jardim urbano de instituição ou empresa

mailto:geral@mnaa.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Outras descrições

O jardim, de planta aproximadamente trapezoidal, possui eixos de simetria bem definidos, marcados 

pelos caminhos de sarrisca, um paralelo à fachada sudeste do palácio e vários eixos perpendiculares. O 

primeiro é interrompido por zonas de estadia circulares, pavimentadas em calçada, e intercetado pelos 

eixos perpendiculares, definindo um conjunto de canteiros relvados. Os canteiros são interrompidos por 

caminhos em lajeta de pedra diagonalmente. Esta solução procura conciliar uma postura conceptual 

tradicionalista, remetendo para algumas reminiscências do passado com as exigências do presente 

inerentes à função de museu. As esculturas e um tanque, que remata a nascente o eixo transversal, 

ornamentam o jardim. Sob a cobertura de um armazém insere-se uma pérgula de ferro com esplanada e 

panorâmica para o rio.

Contexto 

A construção teve início no séc. XVII aquando o 1º conde de 

Alvor, D. Francisco de Távora, mandou edificar o Palácio dos 

Condes de Alvor. 

Acessos

Sem informação

Acessos principais (A)

A5 EN6;IP7

Composição

Traçado e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O jardim é cerca de 1/3 do imóvel em superfície

Atualmente o MNAA localiza-se em área urbana, mais longe da margem do Rio Tejo.  Delimitado a 

noroeste pelo Largo Dr. José Figueiredo, a sudoeste pelo  Jardim 9 de Abril e a sudeste pelo cais.

A área do atual MNAA ocupava os edifícios sobranceiros à margem do Rio Tejo (Convento das Albertas 

e Palácio do Marquês de Pombal), só a partir de 1875 com a regularização da margem, a zona ganha 

extensão ao rio. A norte dos edificios existia já o Largo das Janelas Verdes (atual Largo Dr. José 

Figueiredo) e a oeste o atual Jardim 9 de Abril pertencia à cerca do convento. O Palácio tinha um jardim 

no local onde hoje existe atualmente o jardim do MNAA.

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Implantado na próximidade do Rio Tejo. 

1 - entrada do museu (fachada virada para o Jardim 

9 de Abril

Pedonal



271

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim A sudeste do Museu Nacional de Arte Antiga

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

30-70% 20-80%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Magnólia-chinesa Magnolia soulangeana

Choupo Populus nigra var. italica

Uva-espim-do-japão Berberis thunbergii atropurpurea

Paineira Chorizia speciosa 

Árvore-de-Júpiter Lagerstroemia indica 

Escovilhão-carmesim Caliistemon lanceolatus 

Cica Cycca revoluta 

Massaroco Echium fastuosum 

Verónica Hebe andersonii 

Hibisco Hibiscus rosa sinensis 

Cambará Lantana camara

Loendro Nerium oleander 

Bela Emília Plumbago capensis 

Fórmio Phormium tenax variegata 

Spireia-do-Japão Spirae bumalda 

Sparmania africana 

Teixo Taxus baccata fastigiata 

Palmeira-lírio Yucca gloriosa 

Agapanto Agapanthus umbellatus 

Dimorphoteca reptans 

Gazânia Gazanea splendens 

Junipero-azul Juniperus squamata meyeri 

Junípero-rasteiro Juniperus sabina tamariscifolia 

Lírio-Germânico Iris germanica 

Lantana- rastejante Lantana delicatissima 

Alfazema Lavandula spica 

Mesembryanthemum sp.

Santolina Santolina chamaecyparissus 

Verbena 'Sissinghurst'. Verbena sissinghurst 

Relvado

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Estrutura verde

       Dimensão

Jardim
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Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Tanque

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Esculturas/Estatuária

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Elementos construídos 

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Canteiros relvados com algumas floreiras, compostos por  espécies arbóreo-arbustivas  e por 

alinhamentos de árvores de grande porte.

Tanque de planta irregular composto por bicas em forma de figura humana

Figuras dispostas em plintos. Representações de divindades

Escultura

Tanque



273

Ano/Século

1856-58

1868

1882

1883

1890

1910

1911

HISTÓRIA

Acontecimento

O Palácio foi mandado edificar no século XVII pelo 1º Conde de Alvor, D. Francisco de 

Távora. Aquando a sua morte em 1710, rematou-o D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Em 

1744 passou para a posse de Matias Aires Ramos da Silva d'Eça, provedor da casa da 

moeda, havendo notícia do dispêndio das primeiras verbas em certas benfeitorias. Em 

1759 estava arrendado ao embaixador alemão Conde de Metch e de seguida ao cônsul 

holandês Gabriel Gildemeester, conhecido negociador de diamantes que realizou 

importantes obras de beneficiação. Em 1770 o proprietário passou a ser o 1º conde de 

Oeiras e Marquês de Pombal, permanecendo durante quase todo o século seguinte na 

posse desta família, cujas armas figuram nos portais da fachada principal

século XVII-

XVIII

Observando a Planta Topográfica da Cidade de Lisboa, produzida por Filipe Folque em 

1856-58, depreende-se que o jardim estava delimitado a poente pelo Convento das 

Albertas e a norte pelo palácio, abrindo-se a sul e a poente. Este jardim tinha um eixo 

longitudinal bem definido, paralelo á fachada, intersetado por outros perpendiculares, 

configurando uma estrutura cruciforme. 

O Museu adota a sua atual designação e o seu novo Diretor até 1937, José de Figueiredo, 

toma consciência da falta de espaço que o velho edifício proporcionava para que a 

instituição pudesse cumprir eficazmente a sua missão

João Couto relata que “abriu no ano de 1882, no Palácio das Janelas Verdes, hoje Museu 

Nacional de Arte Antiga, a Exposição Retrospetiva de Arte Ornamental Portuguesa e 

Espanhola" com a publicação de um catálogo que refere 4056 números. Diz ainda que o 

edificio de fachada barroca foi mandado construído pelo conde de Alvor,Francisco de 

Távora, falecido em 1710.  

Foi transferido para o Palácio dos Condes de Alvor em Dezembro de 1883. 

O Edifício não sofreu grandes alterações até ao ano de 1910. Neste ano o seu Diretor, o 

Dr. José de Figueiredo, introduziu importantes modificações 

O Convento carmelita fundado em Lisboa no 3º quartel do século XVI passa para a posse 

do estado

O Museu Nacional de Arte Antiga, também conhecido por Museu das Janelas Verdes, 

iniciou a sua existência a partir de 1868 (ano em que foi publicado o seu primeiro catalogo) 

no edifício da Academia de Belas Artes.

A Planta topográfica da Cidade de Lisboa, realizada por Silva Pinto em 1911, apresenta 

um jardim com a mesma área. Este jardim mantém a estrutura cruciforme, no entanto os 

canteiros, ainda irregulares, foram substituídos por outros de feição romântica de maior 

dimensão. É de notar que o convento possuiu um claustro ajardinado com quatro canteiros 

e um elemento central, jardim este que atualmente não existe, possivelmente retirado 

aquando a construção do edifício anexo no lugar do convento em 1938-40, segundo o 

projeto do Rebelo de Andrade, arquiteto. 
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1937

1938

1940

1942

1945

1991

1993

Em Novembro de 1991 realizaram-se arranjos de recuperação do jardim ao nível dos 

pavimentos, nomeadamente do arruamento principal em betuminoso, uma empreitada da 

"construções Anselmo Costa, Lda" lançada por João Ceregeiro, arquiteto paisagista do 

Departamento de Projetos e Obras do IPPC. Procedeu-se também à instalação de um rede 

de incêndios e ao arranjo de tubagens de água.

Segundo a memória descritiva do projeto de recuperação do jardim, de Francisco Caldeira 

Cabral, a intervenção proposta para o jardim, resultou essecialmente, da destruição a que 

ele foi sujeito pelo estaleiro da obra, e pela necessidade de integração e valorização de um 

novo espaço, a cobertura do armazém. Foi também um objetivo o aumento da capacidade 

de utilização do jardim, enquanto espaço para atividades sociais ligadas ao museu. Propôs-

se a manutenção da estrutura clássica da sua composição, com eixos bem definidos, 

aproveitando-se a mesma implantação do seu eixo longitudinal, e corrigindo-se a 

implantação dos seus eixos transversais por forma a integrar o novo espaço com uma 

esplanada com panorâmica sobre o Tejo, acessível por uma escada central e uma rampa 

lateral. Neste projeto inseriram-se floreiras, uma praça esplanada e a estrada passou a ter 

um perfil de acesso a peões. A salvaguarda e valorização de diferentes espécies foi um 

dado a ter em conta na composição, bem como as peças escultóricas que continuaram a 

ornamentar o jardim, embora com outra distribuição. 

Em 24 de Maço de 1945 foi possível abrir ao público todo o palácio antigo

O Estado decidiu fazer grandes obras que consistiram principalmente na construção do 

novo edifício do lado do Jardim 9 de Abril, no local onde antes existira o Convento 

Carmelita de Santo Alberto e ainda na conclusão do palácio dos condes de Alvor que ficara 

inacabado. Foram necessários 11 anos para instalar definitivamente este organismo, de 

1937 a 1948.

Dr. João Couto foi diretor do Museu Nacional de Arte antiga de 1938 a 1962

início anos 80 Intervenção estrutural no edifício do Anexo, numa primeira fase planificada pela Direção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e, numa segunda faz, de acordo com o 

projeto do Arquiteto João de almeida. Esta campanha de obras consistiu basicamente na 

criação de um piso intermedio inteiramente novo, duas grandes salas para exposição no 

lugar da antiga escadaria e um espaço de claustro fechado no último andar.

Em Agosto de 1938 iniciou-se, segundo o projeto do arquiteto Rebelo de Andrade, a 

construção de um edifício novo -anexo-, no lugar onde fora o convento Carmelita de Santo 

António Alberto, obra completada em Fevereiro de 1940. 

A parte acabada de construir foi inaugurada para as cerimónias comemorativas do oitavo 

Centenário da Nacionalidade com uma exposição de Pinturas Portuguesas dos séculos XV 

e XVI

De 1942 a 1945, o palácio antigo foi completamente modificado
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Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

1856-58

(www.lisboainterativa.pt)

Título do documento

Planta topográfica de Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga

Silva Pinto 1911

(www.lisboainterativa.pt)

Desenhos e esboços

Título do documento

Planta topográfica de Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga

Filipe Folque

O projeto teve em conta a rede de rega, drenagem, iluminação, pavimentos (calçada de 

vidraço no arruamento principal e no terraço, quer em cubos que em calçada miúda; saibro 

com valetas em calçada miúda nos caminhos principais; lajes antigas existentes foram 

dispostas em caminhos secundários no relvado) e plantações (maioritariamente relvado 

"tyfon" pela manutenção e economia).Foram plantadas algumas árvores, tais como, 

Chorizia speciosa (1), Lagerstroemia indica (5), Magnolia soulangeana (2) e Populus nigra 

italica (7), e de alguns arbustos, nomeadamente o Berberis thunbergii atropurpurea (16 

un), Caliistemon lanceolatus (3un), Cycca revoluta (3un), Echium fastuosum (7un), Hebe 

andersonii (35 un), Hibiscus rosa sinensis (11 un), Lantana camara branca (18un) e 

amarela (38un), Nerium oleander branco (8un), Plumbago capensis (6un), Phormium tenax 

variegata (6un), Spirae bumalta Anthony waterer (6un), Sparmania africana (11un), Taxus 

baccata fastigiata (1un) e Yucca gloriosa (4un). Foram introduzidos ainda os seguintes 

revestimentos de solo: Agapanthus umbelatus branco (45m2), Dimorphoteca reptens 

branca (33m2), Gazonea splendens (36m2), Juniperus squamata maeyri (9m2), Juniperus 

sabina tamariscifolia (42m2), Iris germanica branco (30m2), Lantana delicatissima (20m2), 

Lavandula spica (24m2), Mesembrian themum branco (27m2) e vermelho (25m2), 

Santolina chamecyparissus (9m2) e Verbena sissinghurst (26m2).

DOCUMENTAÇÃO

Desenho e esboço

Desenho e esboço
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Jardim visto de este para oeste 

Henrique Martins 2014

Vista para o jardim 9 de abril e fachada sudoeste do Convento das Albertas

SIPA, sem informação 1939

Título do documento

Ortofotomapa de Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga

2001

(www.lisboainterativa.pt)

Ortofotomapa de Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga

2011

(www.lisboainterativa.pt)

Título do documento

(FOTO 00133605)

Título do documento

Jardim visto de este para oeste 

>1918<1937

Título do documento

Título do documento

Fotografia aérea

Fotografia aérea

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Planta do Convento das Albertas e arredores

1984?

Ministério do Reino, Coleção de Plantas do ex-Arquivo Histórico do Ministério 

das Finanças, caixa 5270, nº 40, ANTT

Título do documentoTraçado da implementação atual (aproximada) do Anexo do MNAA sobre 

planta do rés-dochão do Convento das Albertas,

1984?

Ministério do Reino, Coleção de Plantas do ex-Arquivo Histórico do Ministério 

das Finanças, caixa 5270, nº 40, ANTT

Título do documento

Localização dos vários corpos do edifício do MNAA sob pintura 

Jaime Martins Barata 1938

Título do documento

 Construção de 1937-39 para ampliação do Museu das Janelas Verdes

Jaime Martins Barata 1938

Título do documento

 Construção de 1937-39 para ampliação do Museu das Janelas Verdes

Jaime Martins Barata 1938

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Desenho e esboço
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Entrada para o MNAA

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Fachada S do MNAA

>1994

(imagem retirada do documento Cedência de espaços, MNAA, 2012)

Título do documento

Fachada S do MNAA

1945

(Araújo 1945, 19)

Título do documento

Planta da zona da Rocha do Conde de Óbidos

década de 1850?

(Reprodução fotográfica de MP_176 GEO)

Título do documento

Desenho de uma vista de Lisboa (pormenor)

>1755<1825

(original pertencente à ABAL, reproduzido em MNL_124-G_2, GEO)

Desenho e esboço

Desenho e esboço

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia atual
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Fachada norte do MNAA

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Fachada norte do MNAA

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Título do documento

Título do documento

Fonte

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Fachada do MNAA

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Fachada do MNAA

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Escultura

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Caminho central

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Caminho secundário e vista para a esplanada 

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Zona central

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Escultura

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Couto, João 1958

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Nº18, Edição Marques Abreu Porto

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 1961

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

5ª edição, Edição Gráfica Portuguesa, Lda. Lisboa

A Arte em Portugal: O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. 

BIBLIOGRAFIA

Roteiro do Museu Nacional de Arte Antiga.

Título do documento

Vista para poente

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Pedra de armas

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Título do documento

Largo das Janelas Verdes

Ana Rita Silva Basto 5 de Março de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Direção – Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes 1967

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Agosto de 1967 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Belas Artes 1982-1984

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

3ª Serie nºs 4 a 6 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

 Cabral, Francisco Manuel Caldeira 1993

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Gabinete de Arquitetura Paisagista, Dezembro 1993 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

IPPC 1991

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Prcesso nº 178/DPO(6), IPPC Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Porfírio, José Luis 1994

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Instituto Português dos Museus. Electa Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Henriques, Ana de Castro 2003

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

1ª edição, Dezembro 2003, Instituto Português de Museus, Edições Asa Porto

Museu Nacional de Arte Antiga - "Arranjos do pavimento do jardim"

Museu Nacional de Arte Antiga Lisboa. 

Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes. 

Roteiro. Museu Nacional de Arte Antiga 

A Obra do Dr. João Couto no Museu Nacional de Arte Antiga . 

Museu Nacional de Arte Antiga: Recuperação do Jardim - Projeto de execução . 
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Henrique Manuel Lopes Escudeiro Pereira Martins 2014

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação 

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Titulo da obra

Mosteiro de Santo Alberto / Palácio Alvor / Museu Nacional de Arte Antiga

Acesso (dia, mês, ano) URL

1 de Junho de 2015 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3153

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 11 de Junho de 2015

O Museu Nacional de Arte Antiga, o edifício e a sua história: contributos para um projeto de 

comunicação.

Trabalho de Projeto de Mestrado em Museologia, Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa, Volume II, Outubro de  

2014.

Lisboa

Noé, Paula (1990); Vale, Teresa e Gomes,  Carlos (1995) Figueiredo, Paula 

(2008)

1990,1995, 2008

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3153
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

3000m2

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

século XVIII

Tipologia Estilo Período de significância

DESIGNAÇÃO

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-

1944

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 253, de 29-

10-1959

LOCALIZAÇÃO

Zona circundante do Palácio Nacional da Ajuda 

(Jardim das Damas, Salão de Física, Torre Sineira, 

Paço Velho e Jardim Botânico)

Lisboa

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa

Ajuda Coord. X: 107121 Coord. Y: 193762

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 213 637 095 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa geral@pnajuda.dgpc.pt

213 648 223

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Recreativo

Jardim urbano de instituição ou empresa Segunda metade do seculo XVIII até à primeira metade do século XIX

mailto:geral@pnajuda.dgpc.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

Jardim Botânico d'Ajuda: 2 entradas (Calçada da 

Ajuda - entrada principal - e Calçada Galvão); 

Jardim das Damas: Calçada da Ajuda)

Contexto de construção

Algumas décadas depois da construção da Real Barraca, datada 

do século XVIII, construiu-se o Jardim das Damas.

Acessos

Acessos principais (A)

A36, A5 EN 6, IP7

Pedonal

Composição

Traçado e componentes

Os jardins contíguos ao atual palácio real, a norte e a poente, encontram-se em meio urbano, no qual 

subsistem ainda algumas reminiscências rurais. As urbanizações que incluem contributos de várias 

épocas não têm comprometido as panorâmicas dos mesmos sobre o Tejo. 

A encosta da Ajuda foi ocupada desde tempos remotos. No séc. XV e XVI Belém era uma zona com 

algum interesse até mesmo pela saída das naus e, posteriormente, pela construção dos Jerónimos. No 

séc. XVI e XVII várias quintas de recreio foram construídas nesta área. A paisagem era essencialmente 

rural. Quando se instala a Real Barraca que excede a Quinta do Conde de Óbidos manteve-se o 

carácter, mas em tempo pouco foi alterado pela necessidade de construção de grandes aquedutos para 

abastecimento de mais hortas, jardins e pomares, a zona a sul foi urbanizada e nela se distinguiram os 

eixos urbanos principais. Vários dos serviços de estado foram distribuídos pela calçada da Ajuda tal 

como quartéis – o famoso pentágono do conde de Lippe. Durante a instalação da corte sucede um 

período de enriquecimento do palácio abarracado, ocorrendo a “transmutação da quinta de hortaliça em 

jardim botânico”, a construção da biblioteca, do museu de história natural e da casa do risco. Após o 

incêndio da real barraca e com a retirada estratégica da corte para o Brasil a Ajuda estagna vindo a 

ganhar nova força a partir das últimas décadas do séc. XIX com a ocupação do palácio por D. Luís e D. 

maria Pia. 

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Proximidade com o Rio Tejo

O Jardim das Damas é totalmente murado e distribui-se em duas plataformas assimétricas, dominadas 

por um mirante que se abre sobre o rio Tejo. Integra um complexo sistema de lagos e cascatas, bem 

como duas jaulas localizadas nos vãos de duas escadas simétricas em relação ao eixo da cascata 

central, que assegurariam o acesso ao jardim, a partir de níveis inferiores atualmente inexistentes.
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Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Plataforma superior

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

20-80% 90-10%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Murta Myrtus communis

Citrino Citrus sp.

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Romanzeira Punica granatum Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim Plataforma inferior 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

70-30% 90-10%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Murta Myrtus communis

Plátano Platanus × hispanica

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

O jardim é cerca de 1/3 do imóvel em superfície

Estrutura verde

Canteiros delineados por buxos, pontuados por murtas nos cantos.  Este local integra um citrino e 

ainda, uma romanzeira 

Canteiros delineados por buxos, pontuados por murtas nos cantos.  Este local integra alinhamentos de 

plátanos .

       Dimensão

       Dimensão

Sem informação

Jardim 

Jardim 
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Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Semi circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Elementos construídos 

Cascata central do tabuleiro inferior 

Fonte do tabuleiro superior

A fonte do tabuleiro superior, de forma irregular, possui uma taça central com chafariz. ornamentada 

com 5 bicas em forma de peixe e quatro bicas em forma de cara humana

Lago do tabuleiro inferior 

A fonte/lago do tabuleiro inferior, de forma semi circular, encostada ao muro, possui uma bica em forma 

de peixe

Sem informação

Fonte

Estética

Barroco

Lago

Estética

Barroco

Cascata

Barroco
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Materiais Soluções técnicas

Pedra/Tufo calcário Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra/Tufo calcário Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Localiza-se junto ao muro norte

Tipologia

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Sem informação Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Lago poente do tabuleiro inferior 

Sem informação

Cascata pequena do tabuleiro inferior 

Sem informação

Jaulas

Sem informação

Lago

Barroco

Cascata

Barroco

Jaula

Barroco
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Materiais Soluções técnicas

Pedra calcária Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria, alvenaria, carpintaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Mau estado de conservação

Tipologia

Designação Data/Época Função

Forma Estilo Dimensão

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Ano/Século

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Mirante 

Sem informação

HISTÓRIA

Acontecimento

século XVIII Deste século data a construção da Casa dos Serenins, a Torre da Patriacal, do Jardim 

Botânico da Ajuda e do Jardim das Damas, integrando-se no mítico paço construído para o 

rei D. José, após o terramoto de 1755, que pela precariedade de materiais veio a receber a 

designação de Real Barraca.

Mirante

Estética

Barroco
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1784

1794

1796

século XIX

século XX

1987

1991

1994

1999-2010

Projeto de recuperação do Jardim das Damas por Mário Fortes

Neste ano o Paço de madeira, a Real Barraca, foi destruído por um incêndio. 

Deu-se início à construção de um novo palácio na Ajuda, no mesmo local. Até 1802, o 

arquiteto encarregue da obra foi Manuel Caetano de Sousa, exonerado nesse ano, sendo 

substituído por Francisco Xavier Fabri e José da Costa e Silva, os quais imprimiram ao 

edifício a feição neoclássica, de acordo com os cânones da época. As obras terminaram 

em 1833, não tendo sido completamente construído.

O IPPC em protocolo com a APAP promoveu a recuperação do Jardim das Damas, uma 

inciativa de António Lamas,iniciada com a demolição de estaleiros, barracões e 

construções diversas. Em simultâneo realizaram-se levantamentos diversos, 

nomeadamente documentais e sondagens arqueológicas

O projeto de recuperação do Jardim das Damas deu-se por concluído e a obra sequente 

iniciou-se em 1994 tendo terminado em 1998. Neste projeto destacou-se a época mais 

marcante do jardim, segundo critérios estéticos nacionais de finais do século XVIII, 

analisando-se toda a informação complida (histórica, arqueológica, botânica e hidrologica). 

Considerou-se a recuperação integral das estruturas construídas e dos elementos 

decorativos subsistentes, da reposição da estrutura dos canteiros e da instalação de 

circuitos de agua que assegurassem o funcionamento de repuxos e demais jogos. Adaptou-

se o mirante com a integração de uma cafetaria, esplanada, lojs e instalações sanitárias. 

Procedeu-se à plantação de plátanos, magnólias, buxos e murtas de acordo com as regras 

de jardinagem da época. 

Entre 1999-2010 assistiu-se à degradação do Jardim das Damas

O Jardim das Damas foi construído por volta de 1784 e destinava-se a recreio das 

senhoras da corte. Talvez inacabado, foi utilizado durante quase uma década, durante o 

reinado de D. Maria I, tendo sido abandonado após o incêndio do palácio abarracado em 

1794

Na 2ª metade do século XIX, o palácio da Ajuda em construção foi ocupado por D. Luís e 

D. Maria Pia que promoveram alterações no jardim das Damas mediante as instruções de 

um jardineiro italiano. Nesta época plantaram-se várias árvores de fruto, tal como consta 

em listas existentes no Palácio Nacional da Ajuda. Sabe-se que se acedia ao jardim por 

um simples passadiço de madeira instalado na ala poente

século XIX 

e XX

As intervenções realizadas ao longo dos séculos XIX e XX adulteraram o traçado do jardim 

das Damas e a respetiva estrutura verde, permitindo a adaptação de um espaço concebido 

originalmente como jardim de recreio a horta e pomar, descaraterizando-o completamente 

através do aterro de cascatas e pela adaptação de lagos e tanques a depósitos de água.

Com a implantação da república o Jardim das Damas deixou de ser utilizado como jardim, 

tendo servido de estaleiro e depósito de materiais do palácio
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2005

2011-2014

Planta de localização Levantamento da vegetação

Planta do imóvel Cortes e alçados Fotografias atuais

Planta cotada Plano de plantação Fotografias antigas

Planta de delimitação de ZEP Documentos impressos Fotografia aérea

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

(Fortes, 2014)

O relatório de diagnóstico do jardim das Damas, de novembro de 2005, realizado por 

Cerejeiro, constata o estado de conservação do jardim (posterior ao projeto de 

recuperação de 1994 de Mário Fortes). Relata a presença: do buxo em bancada dupla nos 

canteiros e ainda as formas interiores de feição barroca; de Platanus hybrida, Magnolia 

grandiflora, Cercis siliquastrum, Lagerstroemia indica e Myrthus communi s; Prunus 

granatum  -finais do séc XIX- e Citrus sinensis na zona poente do jardim - exemplares de 

espécies referidas em 1988 -; e Partenocissus tricuspidata, Rosa banksea var. luthe e alba 

de cor vermelha e branca

(Burnay et al, 2010; pág. 3)

Título do documento

Título do documento

Planta do Palácio Real da Ajuda, datada de 1869

Título do documento

Jardim das Damas obras 1994

(Fortes, 2014)

Jardim das Damas ,1996

DOCUMENTAÇÃO

Realizou-se um protocolo entre a DGPC e a CML para recuperação dos Jardim das Damas 

com os objetivos de: recuperar e dinamizar, revitalizar acessos, manter e conservar o 

jardim, fruição pública e uso comum e reabilitação do mirante

Desenhos e esboços

Desenho e esboço

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Jardim das Damas, 2009

2009

(Fortes, 2014)

Título do documento

Projeto de recuperação do Jardim das Damas de Mário Fortes

(Fortes, 2014)

(Fortes, 2014)

Título do documento

Jardim das Damas, 1987

Título do documento

Talude 

Ana Rita Silva Basto 11 de Junho de 2015

Título do documento

Jardim das Damas vista geral, 1996

(Fortes, 2014)

Fotografia atual

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga

Fotografia antiga
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Vista para a cascata central do Jardim das Damas - Eixo principal

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Vista para o grande tanque do Jardim das Damas - Eixo principal

Título do documento

Lago e eixo principal

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Pormenor do Tanque grande 

Ana Rita Silva Basto 1 de Abril de 2015

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Entrada

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Vista para o Palácio Nacional da Ajuda 

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Romanzeira 

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Vista para o mirante 

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

Título do documento

Escadaria de acesso ao mirante 

Ana Rita Silva Basto 13 de Maio de 2015

13 de Maio de 2015

Título do documento

Escadaria

Ana Rita Silva Basto

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Título do documento

Canteiro tabuleiro inferior 

Ana Rita Silva Basto 18 de Março de 2015

Título do documento

Canteiro tabuleiro superior 

Ana Rita Silva Basto 18 de Março de 2015

Título do documento

Canteiros do tabuleiro superior 

Ana Rita Silva Basto 6 de Janeiro de 2015

Título do documento

Jaulas 

Ana Rita Silva Basto 18 de Fevereiro de 2015

Título do documento

Cascata pequena

Ana Rita Silva Basto 18 de Fevereiro de 2015

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual

Fotografia atual
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Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Tipologia 

Imagem 

Nome de autor Ano de publicação

Observações

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Cerejeiro 2005

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Novembro de 2005, IPPAR - DRL Divisão de obras de conservação e restauro Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Burnay, Maria João Botelho Moniz e Portugal, Ana Mafalda de Castro 2010

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Artigos em Linha, nº3, Palácio Nacional da Ajuda, Dezembro de 2010 Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Fortes, Mário 2012

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Processo (nº?) , IPPC Lisboa

Título do documento

Lago do tabuleiro superior 

Ana Rita Silva Basto 28 de Abril de 2015

Título do documento

Vista para o rio Tejo do Jardim 

Ana Rita Silva Basto 6 de Janeiro de 2015

A Família Real na Ajuda no século XIX e o gosto pela natureza - 1ª parte. 

Relatório de Diagnóstico - levantamento de patologias a nível da vegetação, estruturas, infraestruturas, 

elementos decorativos do jardim das Damas. 

Jardim das Damas - Recuperar, Divulgar, Utilizar 

BIBLIOGRAFIA

Fotografia atual

Fotografia atual
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Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Fortes, Mário 2014

Título da obra

Informação adicional, Volume, Nº de edição, Editora Local de publicação

Lisboa

Nome(s) do(s) autor(es) Ano de publicação

Vale, Teresa e Gomes, Carlos (1994);  Figueiredo, Paula (2008) 1994, 2008

Titulo da obra

Paço da Ajuda / Palácio Nacional da Ajuda

Acesso (dia, mês, ano) URL

MODIFICAÇÃO DA FICHA

Autor da alteração Data

Ana Rita Silva Basto 19 de Junho de 2015

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=47225 de Junho de 2015

Jardim das Damas (1784 -2014)

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4722
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Atual Outras designações

Classificação Categoria de proteção

Legislação da classificação Legislação de ZEP

Outras Proteções

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Concelho

Freguesia Georreferênciação

Morada

Nome Telefone Fax.

Morada E-mail

Área total (ha ou m²) Uso atual Uso inicial

3,5 hectares

Época/Ano de construção Autor/Construtor/Projetista

século XVIII Domingos Vandelli

Tipologia Estilo Período de significância

PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO

Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-

1944

Portaria publicada no DG, II Série, n.º 253, de 29-

10-1959

LOCALIZAÇÃO

Zona circundante do Palácio Nacional da Ajuda 

(Jardim das Damas, Salão de Física, Torre Sineira, 

Paço Velho e Jardim Botânico)

Lisboa

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa

Ajuda Coord. X: 107121 Coord. Y: 193762

Inscrição na lista do Património Mundial da 

UNESCO

PROPRIETÁRIO ATUAL

DESCRIÇÃO 

Instituto Superior de Agronomia - UTL 213.622.503

Calçada da Ajuda s/n 1300-011 Lisboa botanicoajuda@isa.utl.pt

213.622.503

Classificado Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público

Continente  Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa

Cultural/Turístico Recreativo/Científico

Segunda metade do seculo XVIII até à primeira metade do século XIXJardim botânico

mailto:botanicoajuda@isa.utl.pt
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Evento Histórico Descrição

Pessoa

Dinâmica(s) da paisagem

Envolvente/Enquadramento atual 

Acessos secundários (EN e IP)

Entradas para o imóvel Tipo de circulação no imóvel 

A encosta da Ajuda foi ocupada desde tempos remotos. No séc. XV e XVI Belém era uma zona com 

algum interesse até mesmo pela saída das naus e, posteriormente, pela construção dos Jerónimos. No 

séc. XVI e XVII várias quintas de recreio foram construídas nesta área. A paisagem era essencialmente 

rural. Quando se instala a Real Barraca, que excede a Quinta do Conde de Óbidos , o carácter da àrea 

manteve-se , mas em tempo pouco foi alterada pela necessidade de construção de grandes aquedutos 

para abastecimento de mais hortas, jardins e pomares; a zona a sul foi urbanizada e nela se 

distinguiram os eixos urbanos principais. Vários dos serviços do estado foram distribuídos pela calçada 

da Ajuda, tal como os quartéis – o famoso pentágono do conde de Lippe. Durante a instalação da corte 

sucedeu um período de enriquecimento do palácio abarracado, ocorrendo a “transmutação da quinta de 

hortaliça em jardim botânico”, a construção da biblioteca, do museu de história natural e da casa do 

risco. Após o incêndio da Real Barraca, com a retirada estratégica da corte para o Brasil, a Ajuda 

estagna vindo a ganhar nova força a partir das últimas décadas do séc. XIX com a ocupação do palácio 

por D. Luís e D. maria Pia. 

Outros fatores característicos da envolvente (topografia, clima, geologia, hidrografia, interesse 

arqueológio/histórico, diversidade biológica, outros)

Proximidade com o Rio Tejo.

Jardim Botânico d'Ajuda: 2 entradas (Calçada da 

Ajuda - entrada principal - e Calçada Galvão).

Contexto 

Algumas décadas depois da construção da Real Barraca, datada 

do século XVIII, construiu-se o Jardim Botânico da Ajuda.

Acessos

Acessos principais (A)

A36, A5 EN 6, IP7

Pedonal

Os jardins contíguos ao atual palácio real, a norte e a poente, encontram-se em meio urbano, no qual 

subsistem ainda algumas reminiscências rurais. As urbanizações que incluem contributos de várias 

épocas não têm comprometido as panorâmicas dos mesmos sobre o Tejo. 



301

Outras descrições

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Zona experimental e viveiros Plataforma inferior 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Buxo Buxus sempervirens

Araucária-da-Queenslândia Araucaria bidwillii

Araucária-da-baía-de-Moreton Araucaria cunningham

Figueira-da-índia Ficus benjamina

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade.

Rege-se pelas correntes científicas do século XVIII, organizando-se em duas plataformas que se 

estruturam a partir de eixos ortogonais dominantes, com um desnível de 6,8m entre elas, articuladas por 

elegantes escadarias. A plataforma superior, a norte, contém a Classe  com uma coleção botânica 

delineada em quadricula, e as antigas estufas. Na plataforma inferior inserem-se a zona experimental, 

com canteiros delineados por buxo, e os viveiros. O jardim integra grandes peças de água e uma 

gramática tardo-barroca utilizada nos ornamentos. Destaca-se o "Tanque das 40 bicas", na zona 

inferior, com taça central ornamentada de motivos de feição naturalista, tais como o cavalo marinho, e 

canteiros de cantaria, onde estão plantadas plantas aquáticas. A ocidente observa-se o Arboreto ou 

Bosquete. Existe ainda o recente “Jardim dos Aromas”, a nordeste, com plantas aromáticas e 

medicinais, desenhado para invisuais.

Estrutura verde

Canteiros delineados por buxo onde se integram espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas.

Sem informação.

Composição

Desenho e componentes

Relação entre o património edificado e o património paisagístico do imóvel (Escala)

Sem informação.

       Dimensão

Viveiro
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Tipologia 

Designação do espaço Localização

Classe Plataforma superior

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

Sem informação Sem informação

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Dragoeiro Dracaena draco Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade.

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Arboreto Zona este do jardim botânico

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

100-0% 0-0%

Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Cipreste-do-Buçaco Cupressus lusitânica

Alfarrobeira Ceratonia siliqua

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

A listagem de exemplares apresentada não corresponde à totalidade.

Tipologia 

Designação do espaço Localização

Jardim dos Aromas A oeste 

Densidade arbóreo-arbustivas (%) Densidade subarbustivas-herbáceas (%)

0-0 10-90%

       Dimensão

Os canteiros desenhados em quadrícula integram a coleção botânica.

       Dimensão

Sem informação.

Classe

Arboreto

Aromáticas e medicinais
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Exemplares botânicos

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação

Exemplares notáveis

Designação comum Designação científica (itálico)

Sem informação Sem informação Idade Raridade

Descrição e tipo de plantação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Sem informação.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra. Cantaria e alvenaria.

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

A fonte central do tabuleiro inferior, de forma irregular, possui uma taça central com chafariz. A fonte é 

ornamentada com 40 bicas em forma de peixes alados, patos, serpentes, cavalos-marinhos, leões e 

figuras míticas. Esta fonte contém ainda canteiros interiores com plantas aquáticas.

Fonte central do tabuleiro superior

A fonte central do tabuleiro superior, de forma irregular, possui uma taça central com chafariz. É 

ornamentada com 5 bicas em forma de peixe e por plantas aquáticas. 

Elementos construídos 

Fonte central do tabuleiro inferior - "Fonte das 40 

bicas"

       Dimensão

Canteiros com plantas aromáticas e medicinais.

Fonte

Estética

Barroco

Fonte

Estética

Barroco
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Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação.

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Circular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XVIII

Forma Estilo Dimensão

Irregular Sem informação

Características particulares (exteriores e/ou interiores)

Escadaria de entrada - acesso ao tabuleiro inferior 

por este

Sem informação

Escadaria dupla central- acesso ao tabuleiro 

superior 

Escadaria dupla 

As fontes dispostas simetricamente em relação à fonte central, de forma circular, possuem um chafariz 

central.

As 4 fontes este e oeste dos tabuleiros inferior e 

superior

Fonte

Estética

Renascença

Escadaria

Estética

Renascença

Escadaria

Estética

Renascença
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Materiais Soluções técnicas

Pedra Cantaria e alvenaria

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Em bom estado de conservação

Tipologia

Designação Data/Época Função

Placa informativa século XXI

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Metal Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Mau estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

século XXI

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Metal Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado de conservação

Tipologia

Designação Data/Época Função

século XXI

Forma Estilo Dimensão

Retangular Sem informação

Elementos decorativos, mobiliário e outros componentes

Integra o mapa do jardim botânico e respetiva legenda

Placa de identificação de espécies do  Jardim dos 

Aromas 

Placa de identificação de espécies  

Estas placas encontram-se nos troncos das àrvores mais antigas

Educacional

Moderno

Placa informativa

Educacional

Moderno

Placa informativa

Educacional

Moderno

Placa informativa
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Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Metal Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado de conservação

Tipologia 

Designação Data/Época Função

Papeleira século XXI

Forma Estilo Dimensão

Cilindrica Sem informação

Características particulares

Materiais Soluções técnicas

Madeira Sem informação

Manutenção Sim Não

Observações (autores, estado de conservação, outros)

Bom estado de conservação

Ano/Século

1765 Em 1765, por ordem de S. José, foi encarregado de delinear e dirigir as obras do Real 

Jardim Botânico da Ajuda o Dr. Domingos Vandelli e de as inspecionar o ministro da 

Marinha, Francisco Xavier de Carvalho, irmão do 1º Marquês de Pombal. Destinava-se o 

Jardim, tal como o Museu de História Natural e o Gabinete de Física, instalados num 

edifício próximo, à educação dos principes, em particular a D. José. Foi o 15º jardim 

botânico da Europa e o 1º jardim botânico português.

Permite a leitura de invisuais

Sem informação

século XVIII Deste século data a construção da Casa dos Serenins, a Torre da Patriacal, do Jardim 

Botânico da Ajuda e do Jardim das Damas, integrando-se no mítico paço construído para o 

rei D. José, após o terramoto de 1755, que pela precariedade de materiais veio a receber a 

designação de Real Barraca.

HISTÓRIA

Acontecimento

Moderno

Papeleira
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1787

1791

1794

1796

século XIX

Vandelli, em 1971, após ter jubilado da Universidade de Coimbra, foi nomeado diretor do 

denominado "Real Jardim Botânico da Ajuda, Laboratório Químico, Museu de História 

Natural e Casa do Risco. Mandou vir plantas vivas e sementes dos jardins botânicos de 

todo o mundo, chegando a colecionar mais de 5000 espécies. No entanto, no final do 

século XVIII, apenas existiam 1200 espécies em cultura: a administração do mestre 

jardineiro Júlio Mattiazi, que Vandelli mandara vir de Pádua, tinha privilegiado as obras e 

descurado a conservação de espécies. Vandelli seguia o sistema natural de Lineu da 

edição de Murray para classificar as plantas; no início da sua atividade como diretor do 

jardim foi-lhe muito dedicado, no entanto, no final deixou-o decair. Por morte de Francisco 

Xavier de Carvalho, foi o inspetor-geral do jardim, Martinho de Mello, que mandou construir 

duas estufas destinadas a plantas exóticas, promoveu a cultura de plantas "úteis", mandou 

vir do Brasil, Angola e Cabo Verde muitas plantas e remeteu para o Jardim Botânico da 

Universidade de Coimbra muitas sementes. Foi neste periodo, por ordem de D. João IV, 

que o jardim e o museu foram abertos ao público, todas as quintas-feiras. A este inspetor 

sucedeu o marquês de Ponte de Lima, aumentando o número de espécies devido ao 

incremento das ofertas pelos governadores das colónias.

Neste ano o Paço de madeira, a Real Barraca, foi destruído por um incêndio. 

Deu-se início à construção de um novo palácio na Ajuda, no mesmo local. Até 1802, o 

arquiteto encarregue da obra foi Manuel Caetano de Sousa, exonerado nesse ano, sendo 

substituído por Francisco Xavier Fabri e José da Costa e Silva, os quais imprimiram ao 

edifício a feição neoclássica, de acordo com os cânones da época. As obras terminaram 

em 1833, não tendo sido completamente construído.

Beckford,no ano de 1787, relata que: "O Jardim é muito agradável; está situado numa 

eminência, e plantado de esbeltas árvores e de flores. Acima dos seus mais altos ramos 

ergue-se um largo e magestoso terraço com uma balaustrada de mármore de 

deslumbrante alvura e dum estranho estilo oriental. Neste país desenham mediocremente, 

porém executam com grande perfeição e acabamento. Nunca vi balaustradas mais bem 

cortadas ou cinzeladas do que as que ladeiam os degraus que conduzem ao grande 

terraço cuja vasta superfície é dividida em longos compartimentos de mármore, contendo 

poucas variedades de heliotropios, áloes, gerânios, rosas da China e outras plantas mais 

comuns das nossas estufas. Estes pesados canteiros têm um triste aspecto; fazem-nos 

lembrar um cemitério; e eu fiquei impressionado, como se visse sair da terra os defuntos 

habitantes do palácio vizinho na forma de espinheiros, de figueiras da Índia, de pomposos 

malvaiscos e de copadas pimenteiras."

Na 2ª metade do século XIX, o palácio da Ajuda em construção foi ocupado por D. Luís e 

D. Maria Pia que promoveram alterações no jardim das Damas mediante as instruções de 

um jardineiro italiano. Nesta época plantaram-se várias árvores de fruto, tal como consta 

em listas existentes no Palácio Nacional da Ajuda. Sabe-se que se acedia ao jardim por 

um simples passadiço de madeira instalado na ala poente
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Sem data

1834

1836

O segundo diretor do Jardim Botanico, Felix Avellar Brotero, também após ter sido jubilado 

da Universidade de Coimbra, fez reviver o jardim, permanecendo até 1828. Introduziu 

melhoramentos, conforme os recursos que possuía, inclusive na fonte do bosque, muito 

apreciada por D. João IV. Foram cultivadas muitas plantas e o catálogo da autoria de 

Brotero regista 1370 espécies. Após a sua morte o jardim passa por uma fase de 

decadência.

Em 23 de Maio de 1834 foi nomeado diretor do Jardim Botânico, por decreto de D. Pedro 

IV, o Dr. José de Sá Ferreira e Santos do Valle, lente da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra, cargo que desempenhou apenas por dois anos.

O Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda, por decreto de 27 de Agosto de 1836, foi 

confiado à administração da Academia de Ciências

I. Vilhena Barbosa em meados do século XIX descreve o jardim botânico da ajuda: 

“...Compõe-se de um plano superior, que se estende de leste para oeste pela frente do 

paço, e de outro plano inferior, que desce suavemente do norte contra o sul. O primeiro é o 

quadro das classificações, a escola prática de botânica, o segundo é o das culturas 

experimentais. No plano superior estão duas grandes estufas, que não primam em 

elegância de construção, nem em belesas de arquitectura. Encerram alguns bons 

exemplares de árvores dos trópicos; todavia são pobres de plantas raras. Adornam este 

plano tres lagos de mármore de forma circular, e de vasto âmbito, com seu repuxo no 

centro. Defendido do norte pelas duas estufas, e pela frontaria do paço velho da Ajuda, 

que as une, a única que se conserva intacta dos incêndios de 1794 e 1861; abrigado do 

leste por alta parede de copadas e viçosas thuias; do oeste por um pequeno mas frondoso 

bosque, plantado em terreno levemente acidentado; e do lado sul desafrontado para 

receber amplamente os raios benéficos do sol, desfruta este jardim uma excelente 

exposição, perfeitamente adequada à cultura das plantas tropicais. Ali se vêem muitas 

destas plantas, crescendo e medrando ao ar livre, com tanto viço e pompa como se foram 

indígenas. Mencionaremos como digno de atenção pela sua grandeza e formusura, o 

dragoeiro, Dracoena draco , que se ergue a pouca distância da estufa do lado de oeste. É 

guarnecido este jardim, da parte do sul, por uma balaustrada de mármore, ornada de 

vasos de loiça, e coroando a muralha de pedra que separa o mesmo jardim do plano 

inferior. Goza-se daqui, por cima da verde espessura de um lindo bosque, o panorama 

encantador do Tejo, dos montes e povoações que o debruam, da barra e do Oceano 

infindo. Duas escadarias de pedra, também guarnecidas de balaustrada, e em 

correspondência uma da outra, comunicam os dois panos. Na muralha entre as duas 

escadas, está um nicho com a estátua colossal de Hércules, de mármore. O plano inferior 

é cortado de ruas, assombradas por basto arvoredo, que também cerca e abriga muito 

espaço de terreno, onde se cultivam variadas plantas económicas. Possue este plano 

belas árvores exóticas, tres grandes lagos de mármore, e duas antiquíssimas estátuas. Ao 

lago do centro, destinado para plantas aquáticas, quadra talvez melhor o nome de cascata, 

pois do meio dele se eleva uma alta fábrica toda de mármore, com muitas figuras de 

animais diversos, dispostas para um agradável jogo d’águas."



309

1837

1839

1840

1848

1868

1874

Em Janeiro de 1837, a Escola Politécnica foi instituída, e reconhecendo-se ser 

indispensável a existência de um Jardim Botânico, em Outubro de 1838, Xavier de 

Almeida, professor da 8ªcadeira do curso de Introdução à História Natural dos três Reinos, 

foi encarregado provisoriamente do ensino da Botânica e da administração do Real Museu 

e Jardim Botânico da Ajuda. A partir de Novembro do mesmo ano os dois 

estabelecimentos passaram a ficar incorporados na Escola Politécnica.

Quando em 1868, Glasnevin, diretor da Real Associação Botânica de Dublin, visitou 

Portugal, descreveu do seguinte modo a sua opinião sobre o Jardim Botânico da Ajuda:" 

Em parte do jardim estão as plantas classificadas segundo o sistema de Lineu, mas em 

outra parte tivemos o prazer de ver escrita a indicação de que na disposição das plantas se 

seguiam ali Ordines Naturales Systematics Lindley . Na era presente interessa examinar 

aquele antigo jardim, que fornece um dos melhores exemplos que podem encontrar-se do 

que foram os jardins botânicos do século XVI e parte do XVII. As suas estufas, que são 

poucas, têm igualmente uma construção antiquada, estando bastante vazias no tempo em 

que as visitamos. As melhores plantas eram as que vimos plantadas em pleno ar, e entre 

elas notamos com especialidade a Araucaria excelsa, Ficus elastica, Lagerstoemia indica, 

Pittosporum tobira e Pittosporum undulatum , medindo de altura uns 20 pés e 

perfeitamente cobertos de semente (...)"

Em Junho de 1839, o ministro dos Negócios do Reino concordou com a incorporação do 

Jardim Botânico na Escola Politécnica, mas não com a entrega do Museu de História 

Natural. 

Após votação ordenada pela Rainha D. Maria II, o Dr. José Maria Grande foi aprovado 

lente da 9ªcadeira (botânica e principios da agricultura) e, consequentemente, diretor 

efetivo do Jardim Botânico a partir de Julho de 1840

O célebre austríaco Friedrich Welwitsch encontrava-se em Portugal desde Julho de 1839. 

Foi decidido pelo conselho escolar que se contrata-se Welwitsch como conservador dos 

estabelecimentos botânicos da escola politécnica.

 Em Dezembro de 1840, o próprio primeiro ministro, o duque de Palmela, confiou o lugar 

de diretor do Jardim Botânico a Friedrich Welwitsch. Durante a curta permanência muitas 

especies novas, muitas delas exóticas, foram enriquecendo o jardim. No final de 1844 este 

já exercia funções de orientador no Jardim do Lumiar, bem como em outros jardins

O Prof. Dr. J. M. Grande procurou melhor as coleções de vegetais em cultura no Jardim 

Botânico, e tendo entregue o ensino durante alguns dias ao seu substituto, o Prof. Andrade 

Corvo, concluiu as determinações das plantas não identificadas. Também o Prof. e 

Conselheiro João de Andrade Corvo e o Prof. Conde de Ficalho se esforçaram por fazer 

melhorar o jardim, tentando a sua utilização para o ensino e o seu embelezamento.

em 1874, o Jardim Botânico foi entregue à administração da casa real, tendo decaído 

progressivamente. No tempo de D. Luís foi mandada edificar a estufa das orquídeas, sob a 

direção de D. Luís de Mello Breyner, diretor da Real Associação Central da Agricultura 

Portuguesa. 
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(Burnay et al, 2010; pág. 3)

A dissertação de mestrado em Arquitetura Paisagista de Mélanie Elisabeth Ferreira Rosa, 

intitulada de "As árvores ornamentais introduzidas nos Jardins de Lisboa: uma perspetiva 

histórica (século XVIII-XIX)", constata que entre os anos 1771 - 1997 as espécies 

botânicas que surgem repetidamente em catálogos/listagens (de Vandelli em 1771,de 

Brotero em 1875 e o inventário de 1997) e que permanecem atualmente (2013) no Jardim 

Botânico da Ajuda, são as seguintes: Aesculus hippocastanum  L., Celtis australis  L., 

Cercis siliquastrum  L., Gleditsia triacanthos  L., Magnolia grandiflora  L., Melia azedarach 

L., Nerium Oleander  L., Phoenix dactylifera  L., Platycladus orientalis  (L.) Franco, Prunus 

amygdalus  Batsch, Robia pseudoacacia  L., Syringa vulgaris  L., Taxus baccata  L. e Tilia 

x europaea  L.

Fundação da Plantagri no Jardim Botânico da Ajuda. 

Desenhos e esboços

No jardim botânico sucederam-se várias direções até que em 1901 foi entregue ao Instituto 

Superior de Agronomia. Neste ano o Prof. Rasteiro fez a reconstituição do tabuleiro inferior, 

dando-lhe o mesmo aspeto que já se observava na planta de 1869

Em 1934, sob a direção do Prof. André Navarro, no Jardim Botânico ocorreram benefícios 

importantes e foi também nesta data que o Prof. Caldeira Cabral estabeleceu o traçado 

dos canteiros do tabuleiro superior, que se tinha perdido completamente.

Entre 1975-76, uma comissão de gestão dirigiu o Jardim Botânico da Ajuda. Durante este 

período atualizou-se e identificou-se mais de 100 espécies de plantas ornamentais 

cultivadas no jardim e este serviu de apoio ao ensino e investigação em floricultura.

Entre 1993-97, com o apoio do Prémio de Conservação do Património Europeu e do Fundo 

de Turismo, sob a orientação da Prof.ª Cristina Castel-Branco, procedeu-se ao restauro do 

Jardim com a recuperação da coleção botânica, à requalificação do sistema de rega e à 

instalação do Jardim dos Aromas.

Título do documento

Planta do Palácio Real da Ajuda, datada de 1869

No decorreu de uma deslocação ao Jardim Botânico a 11 de Setembro de 2000 constatou-

se a demolição parcial de um dos muros do século XVIII que estruturam o jardim e a 

construção de um telheiro, construções realizadas pelo Instituto Superior de Agronomia e 

não autorizadas pelo IPPAR.

DOCUMENTAÇÃO

Desenho e esboço
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