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APRESENTAÇÃO 

 

Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da 

arquitetura sensorial dos jardins românticos: Caso do jardim da Estrela 

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado 

 

 Os jardins românticos, espaços harmoniosos, que conciliam a arquitetura com 

o orgânico da vegetação, dando vontade a quem os percorre de permanecer e os 

viver.  

 Criados durante uma época de guerras e inseguranças, em que as regras 

socias e os valores morais estavam em constante mudança.  

 São um ensinamento para os tempos que correm de como investindo no futuro 

a nossa identidade pode estar sempre presente através da memória e dos 

simbolismos. 

 
 

Palavras-chave: Jardim, Arquitetura, Corpo, Alma. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Presentation 

 

Body and Soul – The transition of organic to the built idea. Study of the 

sensorial architecture in the romantic gardens: Jardim da Estrela case. 

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado 

 

 Romantic gardens, harmonious spaces, combine the architecture with the 

vegetation, offering a feel of joy and life to the walker. 

 These gardens were designed under the war and insecurity times, when the 

social rules and moral values were in constantly change.  

 Nowadays we must realize the future investments do not compromise our 

identity, because it remains into our memory and symbolisms. 

 

 

Keywords: Garden, Architecture, Body, Soul. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

 Os jardins românticos, importantes pelo seu simbolismo e graciosidade de 

composição, são um tema muito interessante de se estudar, pois exploram vários 

conceitos e atitudes, que são muitas vezes aplicados na arquitetura.  

 Primando pela sua composição e harmonia existente entre a arquitetura e a 

natureza. Os jardins românticos, oferecem-nos espaços de lazer, onde a magia 

perdura através da sua identidade única.  

 São espaços idílicos, autênticos cenários descritos como morada dos deuses. 

Muito ligados ao místico, explicam a existência de algo superior ao homem o estimula. 

Algo irracional que não pode ser explicado mas vivido.  

 A arquitetura desempenha um papel crucial nos jardins românticos, pontuando-

os através do edificado de modo a interligar todo o jardim; são também responsáveis 

por o tornar um espaço único e inigualável em sensações e identidade. 

  Todo o jardim é arquitetonicamente pensado e apesar da sua artificialidade, 

desperta-nos emoções tão fortes que nos cativam e nos aliciam a vive-lo e a voltar. 

 A importância da composição, do percurso, as pontuações marcantes e 

aliciantes do espaço, a remodelação do terreno para que haja uma maior harmonia, os 

espaços lúdicos como modo de aliciar mais pessoas, as ruínas como fonte memoria e 

de inspiração bem como os recantos pitorescos. Todos estes temas são explorados 

nesta dissertação; temas que são abordados com muita simplicidade a sabedoria nos 

jardins românticos. 

 A fonte de inspiração para a realização deste trabalho, foram, os jardins da 

Quinta da Aveleda. Jardim particular, que devido ao cuidado e preservação por parte 

de várias gerações, é hoje possível perceber o gosto da sociedade de Oitocentos. 

Muitos destes jardins surgem das modas estrangeiras, trazidas para Portugal e da 

troca de sementes raras trazidas dos países exóticos.  
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 A Quinta da Aveleda é um exemplo do gosto de uma família, que através das 

gerações, foram adaptando o jardim e o tornaram um espaço místico, nostálgico, 

pitoresco e mágico.  

 Separando em três tipos de jardim, o Passeio Público, a Quinta Agrícola e a 

Quinta de Veraneio. Este trabalho tenta abordar em cada um destes casos, dois 

conceitos que se destaquem e que sejam fundamentais ao jardim pitoresco. 
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2. ROMANTISMO E HISTÓRIA  

 

 

 2.1. ROMANTISMO NA EUROPA  

  

 

 No final do século XVIII, após a revolução francesa1, vários intelectuais 

começam a questionar o pensamento vigente e optando por valorizar o ser humano, 

trocando a razão pelos sentimentos. A noção de belo2, até então tido como assunto 

fechado, passa a ser questionada.  

 O romantismo surge primeiramente como um movimento literário na Alemanha 

e em Inglaterra, espalhando-se no século XIX para França, Espanha e Portugal. 

 Em Inglaterra acompanhando o movimento literário, a pintura sofre uma grande 

revolução. Existe uma grande rutura, pois até então a temática era restrita a cenas 

bíblicas e retratos que serviam para decorar os grandes salões dos palácios 

senhorias.  

 

 

                                                             
1 Revolução francesa. Iniciada em 1789, vem combater a crise politica, económica e social que se 
instalara em França.  
 A burguesia francesa começa a revoltar-se e a exigir os seus direitos. Arrastando as massas 
populares, que exigem os seus direitos humanos, tomam a Bastilha, simbolo do poder real e expulsam as 
ordens religiosas vendendo todos os seus bens. 
 “É nas Cortes Gerais que o confronto estala, quando a burguesia, organiza o Terceiro Estado, 
pretende instituir o voto uninominal, o que imediatamente coloca em perigo o rei, tomando o Terceiro 
Estado a iniciativa de se separar das Cortes e de se erigir em Assembleia Nacional”  
Disponível em www: <URL: http://www.infopedia.pt/$revolucao-francesa>. 
 Vários membros da corte são condenados à morte na guilhotina, incluindo o Rei D. Luís XVI e 
sua mulher D. Maria Antonieta. 
 São formados partidos políticos, originando a Republica Francesa. A constituição da Republica 
leva os países vizinhos a declararem guerra a França com medo que os ideias se espalhem.  
 Devido ao clima de guerra persistir em França após um decénio e depois de muitas tentativas de 
governos, sobe ao poder o general Napoleão Bonaparte, que acaba por modificar toda a vida politica 
Francesa.  
2 Belo. Do latim, Bellu. Conceito de perfeição, beleza estética. A forma perfeita, agradável ao olhar, que 
nos provoca sentimentos. 
 Para os românticos, está associado á noção de estética e à filosofia do ser. Não importa a 
verdadeira importância do objeto, mas sim os sentimentos que desperta na mente do ser humano.   
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  Tudo mudou muito rapidamente durante o período da revolução francesa. De 
súbito, os artistas sentiram-se livres para escolher como tema qualquer coisa. Desde 
uma cena de Shakespeare a um acontecimento corrente, qualquer coisa, de facto, que 
apelasse para a imaginação e despertasse o interesse. (Gombrich, E.H., 1993, p. 
380)3. 

 A revolução francesa despertou na pintura, com renovado interesse em pintar 

os atos heroicos importantes na história dos países, formadores da própria revolução. 

 A escolha de temática passa a ser alargada e muito importante. Contem muito 

significado, intrínseco só por si. A pintura historicista, em que vangloria o passado 

histórico e nacionalista dos países, contando-nos cenas heroicas e feitos nobres.  

 A pintura exótica mostra-nos o gosto pelo exotismo e pela diferença de 

culturas, costumes, afastando-nos da razão e possibilitando uma diferente noção de 

belo.  

 Representando uma sociedade com gostos diferentes e com tendência a 

valorizar a individualidade do ser, a pintura de retratos. 

 A pintura de paisagens, a natureza representando a sua grandiosidade e 

beleza perfeita em comparação com o drama do ser humano pequeno e fraco. 

 Os artistas passam agora a ter a oportunidade de escolher a sua própria 

temática e pintar o que querem, apesar de ainda ser muito difícil encontrar 

compradores para quadros de pintores vivos. “Para remediar tal situação, as 

academias, primeiro em Paris, depois em Londres, começaram a organizar exposições 

anuais de obras dos seus membros” (Gombrich, E.H., 1993, p.380)4. 

 Este fato representa uma enorme mudança pois os pintores deixam de estar 

presos aos seus mecenas para expor o seu trabalho coletivo ficando, sujeitos às 

críticas da época.  

 A pintura das paisagens era utilizada como maneira de representação dos 

sentimentos. Cenário dramático da nossa condição humana, em comparação com a 

natureza. 

                                                             
3 Citado do livro: GOMBRICH, Ernst H. (1993) - Historia da arte. 15ª ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros 
Técnicos e Científicos editora S.A. 
4 Citado do livro, na nota de rodapé acima referido. 
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 William Turner5, pintor de paisagens, sobretudo marítimas, cria ambientes 

incrivelmente dramáticos6, heroicos e nostálgicos, estabelece uma relação entre o 

homem e a força da natureza, a sua capacidade de nos esmagar e relembra-nos como 

somos pequenos.   

 
 
Ilustração 1 — “Snow Storm” 1842, Joseph Mallord William Turner, óleo sobre tela. (Tate, 2012, U.K.). 

 

 John Constable7, também representa a pequenez do homem nas suas telas, 

onde tenta atingir o esplendor das telas de Claude Lorrain8. A diferença das telas de 

Lorrain é serem serenas e calmas e às de John Constable prevalece sempre o 

ambiente nostálgico, inquietante e sonhador9. Nas suas paisagens representa sempre 

a obra do homem e muitas vezes o homem pequeno e humilde em comparação com a 

perfeição, a beleza e a gradeza da natureza. 

                                                             
5 William Turner. Joseph Mallord William Turner (1755 – 1851) Nasceu em Londres a 23 de abril. 
Considerado um dos grandes pintores do romantismo, é conhecido pelas suas paisagens marítimas. 
6 Ver imagem 1. 
7 John Constable. (1776 – 1837) Nasceu em East Bergholt, Suffolk, considerado um dos grandes pintores 
do romantismo, destacasse pelas suas paisagens dos campos ingleses. 
8 Claude Lorrain. (1600 - 1682) Nasceu em Chamagne, Lorena. Pintor francês do seculo XVII, gostava de 
idealizar a natureza. Foi a grande inspiração de muitos artistas românticos bem como dos paisagistas dos 
jardins ingleses. 
9 Ver imagem 2. 
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Ilustração 2 —  “Hampstead Heath iith Bathers”, 1821-1822, John Constable,  óleo sobre tela.(The Metropolitan Museum of Art, 
2012, N.Y.). 

 

 Tanto William Tuner, como John Constable usam a paisagem como forma de 

manifestar ideias e sentimentos fazendo com as suas telas autênticas composições 

poéticas, pitorescas10 e nostálgicas11, mas sobretudo belas. 

 Após a revolução francesa, vários indivíduos pertencente à classe intelectual 

interrogam-se sobre o gosto pela arquitetura classicista de palladio, e se a mesma 

seria a melhor para descrever a sociedade da época. Uma sociedade sempre em 

mudança e evolução, tanto a nível de progresso e inovação como os seus modos de 

vida.  

  Um pouco como a pintura historicista, na arquitetura existiu um retrocesso e 

vão buscar estilos passados de anos gloriosos dos seus países, para construir os seus 

palacetes.   

 Horace Walpole12 é um dos primeiros a construir o seu palacete revivalista em 

estilo gótico1314, o que na altura acabou por ser considerado uma estravagância. 

                                                             
10 Pitoresco. Conceito que descreve uma vista cénica. O seu significado no romantismo passa a abranger 
qualquer paisagem irregular e que cumpra os parâmetros de belo.  
11 Nostalgia. Do grego nóstos, algos – (regresso, dor). Sentimento de saudade. Remete-nos para um 
passado cheio de boas recordações.  
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Ilustração 3 — “Strawberry Hill Houses – Horace Walpole”, 1747, Twickenham, England. ( The Vitorian Web, 2012, Japan.). 

 

“ Foi um dos primeiros indícios daquela consciência individual que levou as pessoas 
a escolherem os estilos de suas casas do mesmo modo que se seleciona o padrão 
do papel de parede.” (Gombrich, E.H., 1993, p. 376)15. 

 Existem vários casos semelhantes. O arquiteto William Chambres16 mais virado 

para o estilo exótico estuda os jardins e pagodes chineses. Construindo o seu em kew 

Gardens.  

                                                                                                                                                                                   
12 Horace Walpole (1718 – 1797) Romancista e dramaturgo, escreveu um romance gótico o castelo de 
Otranto. Baseado no seu romance mandou construir o seu palacete. Um dos primeiros a desafiar o gosto 
clássico da época. 
13Gótico desvalorizado enquanto criação artística pelos humanistas da Renascença, defensores dum 
classicismo italianizante que reviam no Gótico a maniera tedesca (germânica) ou a maniera dei goti (dos 
bárbaros), esta arte medieval foi reabilitada a partir do século XVIII, emergindo, ainda que com algumas 
hesitações, das “Trevas” a que estava associada.  
Esta arte, que se desenvolve na Europa entre os seculos XII e XV, nasceu na Ilha de França (Paris), na 
Catedral de Sens (1130-1162) e na Abadia de St. Denis (1130-1144), expandindo-se depois a outras 
regiões. O abade Suger aparece como o grande mentor da renovação estética e ideológica do Gótico, ao 
realizar uma série de intenções programáticas em St. Denis, imbuídas do enquadramento escolástico e 
das interpretações neoplásticas. Este sistema de pensamentos faz-se corresponder numa arte onde o 
Misterio da Luz teoriza e fundamenta a própria conceção espacial, ao serviço duma fé aglutinadora e 
poderosa. Trata-se da “estética da elevação espiritual” que este estilo eterniza, mas a sua originalidade 
não se resume aos seus princípios ideológicos.” Retirado do site: Gótico (2003-2012). In Infopédia - 
Enciclopédia e dicionário Porto Editora [Em linha 1]. Porto: Porto Editora. [Consult. 9 Dez. 
2012].Disponível em www: <URL: http://infopedia.pt/$gotico >. 
14 Ver imagem 3. 
Citado do livro: GOMBRICH, Ernst H. (1993) - Historia da arte. 15ª ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros 
Técnicos e Científicos editora S.A. 
16 William Chambres (1723 – 1796). Arquiteto escocês, devido às suas viagens à china encontra a sua 
inspiração nos jardins e arquitetura chinesas.    
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 Devido a novas redescobertas de ruinas gregas, existiu um novo ressurgimento 

dos classicismos. Pode-se desta forma dizer que tal como na pintura, existiu uma 

escolha variada de estilos.  

 O mais comum, na arquitetura, encontrar palacetes neogóticos, ou com 

decoração exótica, óperas neobarrocas e edifícios neoclássicos ligados ao poder. É 

uma arquitetura onde prevalece a imaginação da composição sobre o racionalismo do 

neoclássico. 

  A grande preocupação nesta época não era tanto as residências nas cidades 

mas as de campo. Surgem assim nesta época várias quintas de veraneio, cada uma a 

seu gosto. Muitas vezes acabando por conciliar os vários estilos revivalistas no mesmo 

edifício.   

 É uma arquitetura que apesar de bela, pitoresca e sublime17, segundo os 

parâmetros da época. Deixa a parte funcional de lado. 

 Muitas vezes a construção não se adapta ao programa para o qual o edifício foi 

feito. A importância e o cuidado caíam principalmente sobre a ornamentação e os 

exteriores. 

Este desejo de experiencias exóticas, por ser transportado mentalmente a um passado 
distante, veio a tornar-se num sentimento que prevaleceu na arte britânica e que veio à 
superfície na pintura, na arquitectura e na arquitectura paisagística. Nas últimas 
décadas do século XVIII, a experiência do exotismo deixou de ser suficiente e o público 
exigia um novo género de experiência emocional, de temor ou de espanto, tal como 
acontece quando hoje vemos um filme de terror. 18 (DAVIES, Penelope, 2010, p. 819). 

 Os jardins, criados de forma cenográfica19, de modo a que o edifício e o jardim 
se completassem. Recebia os visitantes antes da chegada ao edifício. Devia ser o 
mais orgânico possível de forma a sobressair o selvagem da natureza, 

 No seu interior destes jardins deveria existir pontos de interesse, recantos 

pitorescos, que aliciassem a descoberta do jardim.   

                                                             
17 Sublime. Conceito adotado pelos intelectuais românticos. Aplicado à misticidade de um espaço que nos 
desperta intelectualmente interesse. Lugar grandioso, para onde somos transportados espiritualmente. 
18 Citado do livro: DAVIES, Penelope J. E., [et al.], (2010) - Nova história de arte de Janson, a tradição 
ocidental. 9ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. 
19 Cenográfico. Ligado à cenografia. É a capacidade de criar um cenário teatral. Neste caso uma 
paisagem idílica, semelhante a uma tela e que nos transporte espiritualmente para um mundo de sonho, 
um pequeno paraíso. 
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 Eram colocadas ruínas, lagos, pontes, templos, pavilhões, casas de animais, 

grutas e miradouros, sendo o terreno alterado para uma maior semelhança com as 

pinturas de Claude Lorrain. 

 O romantismo Alemão difere do Inglês no que diz questão aos seus propósitos. 

Explorando muito o conceito do sobrenatural20 e o místico21 do nosso universo 

pessoal, contrapõe-se à razão do iluminismo.  

Eles acreditam profundamente no reencantamento da realidade, em uma imagem do 
Homem que não é só razão, mas sentimento, desejo místico, atração pela Natureza. 
Este ser tem em seu íntimo uma vida interior a ser revelada, que age sobre os 
românticos com um magnetismo sem par, atraindo-os para o seu núcleo com a 
voracidade típica do que é novo. (disponível em www: <url:http: //infoescola.com>)22. 

 Usam a arte como maneira de refletir o mundo, refugiando-se na natureza 

como modo de explicar os próprios sentimentos.   

Novalis23 um dos iniciadores do romantismo alemão. Escreve muito sobre a natureza e 

a semelhança com o ser humano. Descreve-nos as suas crenças e as suas 

inquietudes. 

O que é desconhecido, o que é misterioso é o resultado e o início de tudo. (com efeito, 
só conhecemos o que a si próprio se conhece.) Conclusões disto. O que não se pode 
compreender está num estado (natural) imperfeito – ele deve ser tornado, 
gradualmente, compreensível. O conceito ou o conhecimento é a prosa – o Indiferente. 
Em ambos os lados existe +e-. O conhecimento é um meio de chegar, de novo ao não 
conhecimento. (vid. Instinto) A Natureza é incompreensível per se. Serenidade e 
cultivada incompreensibilidade. /A filosofia é a prosa. As suas consoantes. Filosofia 
distante soa como poesia – porque cada grito, à distância, se torna vogal. Em ambos 
os lados, ou à sua volta, encontra-se poesia + e Minus. Assim tudo, com a distância, 
Se torna poesia-poema. Actio in distans. Montanhas distantes, Homens distantes, 

                                                             
20 Sobrenatural. Algo miraculoso e excepcional. Estando acima da nossa condição humana, não se 
explica através das leis da ciência.  
21 Místico. Do grego mystikós. Ligado ao espiritual. Procura da união do individuo com o divino.  
22 Citado do site: INFOESCOLA. Artes, Movimentos Artisticos (2012) – Romantismo Alemão [91 a 93]. 
Brasil : Infoescola, (2006- 2012). [Consult. 6 Out. 2012] disponível em www. <URL: http:// 
infoescola.com/movimentos-artisticos/romantismo-alemao>.  
23 Novalis De seu verdadeiro nome Friedrich vo Hardenberg, o escritor alemão Novalis nasceu em 1772 e 
morreu ainda jovem, em 1801. Poeta, romancista e teórico do Romantismo, teve nesta tripla qualidade 
apreciável influencia a nível europeu. Membro de uma família aristocrática, fez estudos universitários em 
Iena, Lípsia e Wittenberg. A sua curta vida foi depois ocupada pelo trabalho na administração de minas. 
Entretanto, travava conhecimento com Friedrich Schiller, os irmãos Schegel (Friedrich encarregar-se-ia de 
organizar e publicar a sua obra, postumamente) e a filosofia idealista do seu tempo, com destaque para a 
de Kant e a de Fichte. A obra de Novalis encontra-se praticamente inacabada e por publicar na altura da 
sua morte. De qualquer forma, os seus escrito foram recuperados, encontrando-se entre eles, alem de 
tentativas literárias juvenis de interesse menor, um conjunto muito significativo de textos líricos e 
narrativos, e mesmo ensaísticos plenos de simbolismo e interesse filosófico. A própria variedade das 
realizações de Novalis constitui prova de se tratar de uma figura excecional. Retirado do site: retirado do 
site: Novalis (2003-2012). In Infopédia - Enciclopédia e dicionário Porto Editora [Em linha 1]. Porto: Porto 
Editora. [Consult. 9 Dez. 2012].Disponível em www: <URL: http://infopedia.pt/$novalis >. 
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acontecimentos distantes, ect. Tudo se torna romântico, quod idem est – daí a nossa 
natureza poética originária. Poesia da noite e do crepúsculo. (Chafes, Rui, 2000 p.91)24 

 Acreditam que o mundo existe conforme a visão de cada ser humano. Não 

existem razões absolutas, o mundo real torna-se mais rico e valioso e diferente de 

pessoa para pessoa25. 

 Esta filosofia, vai contra tudo no qual se acreditava, contrariando as razões 

únicas. 

 
Ilustração 4 — “Espessa camada de silêncio (ao entrar no mundo) ”, Obra de Rui Chafes, Palácio da pena,  Sintra, Setembro 2012, 
seleção nossa. 

                                                             
24 Citado do livro: CHAFES, Rui, (2000) - Fragmentos de Novalis. 2ª ed. Lisboa : assírio&alvim. 
25 Ver imagem 4. 
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 2.2. ROMANTISMO EM PORTUGAL 

 

 

 Portugal após a guerra de absolutistas26 e liberalistas27. Os liberalistas, 

apoiados por D. Pedro IV28 e sua filha D. Maria II29 acabam por ganhar. Cantados 

pelos seus feitos por Almeida Garrett30, grande impulsionador das Academias de 

Belas-Artes em Lisboa e no Porto. Que tinham como objetivo promover as artes 

plásticas, fabris e arquitetura da época. 

                                                             
26 Absolutistas. Regime político absoluto, que concentra o poder num único individuo.  
27 Liberalistas. Regime político liberal. Existência de vários partidos que debatem o melhor rumo para a 
nação. O poder está dividido entre os vários partidos de maneira a que todos possam tem voto sobre as 
decisões que afetam o país.  
28 D. Pedro IV. (1798 – 1834) Nascido em Queluz a doze de Outubro, filho segundo de D. Carlota 
Joaquina e de D João VI, rei de Portugal. 
 Após a morte de seu irmão D. António, D. Pedro, torna-se o sucessor à coroa Portuguesa. 
 Parte juntamente com a família real para o Brasil, devido às invasões francesas e já em terras 
Brasileiras é nomeado por D. João VI, regente do Brasil.  
 D. Pedro declara o Brasil como independente em 1822, nas margens do rio Ipiranga, exclamando 
independência ou morte após a tentativa de o fazerem regressar à sua Pátria. A um de Dezembro do 
mesmo ano é proclamado imperador do Brasil.  
 A 1826, D. João VI morre e D. Pedro, imperador do Brasil, torna-se rei de Portugal, ficando na 
dúvida se juntaria a Coroa Brasileira à portuguesa.  
 D. Pedro acaba por abdicar da coroa portuguesa a favor de sua filha D. Maria da Glória (filha do 
seu primeiro casamento com D. Leopoldina, filha do imperador Francisco da Áustria), nas condições 
desta casar com o seu tio D Miguel e de cumprir a carta constitucional outorgada por D. Pedro antes de 
abdicar da coroa portuguesa.  
 Como tal não aconteceu, e D. Miguel, seu irmão se autoproclamou rei absoluto de Portugal. D. 
Pedro abdica da coroa Brasileira a favor do seu filho D. Pedro II e parte para a Europa com D. Maria, com 
o objetivo de reunir tropas para combater o seu irmão e reaver a coroa. 
 D. Pedro IV de Portugal, I do brasil, ficou conhecido pelo cognome de o libertador. 
 Em maio de 1834, derrota o seu irmão D. Miguel e em agosto do mesmo ano é confirmado como 
regente de Portugal, acaba por morrer pouco depois a vinte e quatro de setembro.  
29 D. Maria II. (1819 – 1853) D. Maria da Gloria, nascida no Brasil a 4 de Abril, filha de D. Pedro IV de 
Portugal, I do Brasil. Morre a 15 de Novembro após o seu décimo primeiro parto. 
 Monarca de Portugal, enfrentou durante o seu reinado várias guerras e revoluções politicas entre 
absolutistas e liberais.  
 O seu pai abdica do trono de Portugal a favor de D. Maria, quando esta tem apenas sete anos. 
As condições impostas, são casar com o seu tio D. Miguel que governaria como regente até atingir idade 
para governar e cumprir o acordo constitucional outorgado por D. Pedro. 
D. Miguel jurando cumprir tais condições fica príncipe regente e autoproclamasse rei absoluto de 
Portugal. O acordo é anulado.   
 D. Pedro abdica da coroa Brasileira em favor do seu filho D. Pedro II e parte para Portugal. Onde 
reunindo tropas liberalistas combate contra o seu irmão, D. Miguel, para recuperar o trono da sua filha D. 
Maria, que se encontra em França e Inglaterra.  
Em 1833, D. Pedro prevendo a vitória da guerra civil instalada em Portugal, manda ir buscar D. Maria. Em 
1834, D. pedro morre e os liberalistas ganham.  
 Com quinze anos D. Maria sobe ao poder, encontrando o país num clima e insegurança, 
insatisfação e economicamente muito mal devido às guerras e às invasões francesas. 
 Casa em 1835, com o príncipe Augusto de Luchtberg, que acaba por morrer dois meses depois. 
Em 1836, volta a casar com D. Fernando de Saxe-Corburgo-Gota, de quem vem a ter onze filhos, dos 
quais os futuros reis, D. Pedro V e D. Luís  
 D. Maria ficou conhecida pelo seu cognome, a educadora.  
30 Almeida Garrett (1799 – 1854). Escritor romântico, muito ligado à política, é um dos impulsionadores 
das ideias liberalistas em Portugal. 
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 A luta entre absolutistas e liberalistas em Portugal, começou após a revolução 

francesa e o regresso da corte para Portugal.  

 D. Pedro IV herdeiro do trono Português, simpatizante dos ideais liberais e das 

ideias progressistas, existentes por toda a Europa e América, abdica da sua coroa a 

favor da sua filha, que partilha as suas convicções.  

 D. Maria encontrando o país destruído e completamente falido, tem grandes 

dificuldades em conciliar a reconstrução da sua nação e ao mesmo tempo instaurar as 

medidas progressistas que viu aplicadas em França e Inglaterra.   

 Com um clima de constantes revoluções, D. Maria, consegue nova aprovação 

da constituição assinada por seu pai e dedica todo o seu reinado ao progresso do 

país, para que este pudesse acompanhar a evolução e o progresso do resto da 

Europa. Põe em prática os conhecimentos apreendidos no estrangeiro e rodeia-se de 

intelectuais progressistas e visionários, que a ajudam a reerguer o país e a sua 

economia. 
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  2.2.1. ROMANTISMO NO NORTE  

 

 

 A cidade do Porto, ao contrário de Lisboa, sofreu grande influência inglesa 

devido às suas negociações. O progresso desenvolvido no século anterior, só se 

começa a notar em oitocentos. 

 A introdução do gás em 1873 e o caminho-de-ferro unindo Lisboa ao Porto, 

permitindo melhor ligação à capital, viagens mas rápidas e maior possibilidade de 

negócios. Viagens, que até então eram feitas de barco ou por terra, mas sempre muito 

demoradas.  

 A arquitetura de ferro, material eleito para as novas estruturas, pontes, estufas, 

e, mais tarde elevadores. Surgem num gosto romântico, pitoresco, representando o 

progresso da indústria e ao mesmo tempo invocando tempos passados.  

 Permitiu estruturas mais esbeltas e uma maior capacidade de resistência. As 

pontes passam a ser mais segura e a 1843 é inaugurada a Ponte das Barcas que 

ligava as duas margens do Douro. A 1877, o Porto é uma segunda ponte ergue-se 

sobre o Douro, unindo o Porto à Lisboa através da Ponte de D. Maria Pia, obra do 

francês Gustave Eiffel31. 

O Palácio de Cristal e a sua exposição foi efeito secundário da ligação rodoviária entre 
as duas cidades que em 1865 se inaugurou, com a chegada dos primeiros comboios às 
Devesas, na margem sul do Douro. Daí à cidade era um passeio sobre a Ponte das 
Barcas do engenheiro francês Bigot, inaugurada em 1843 (…).Foi doze anos depois da 
inauguração do Palácio e da Exposição de 1865, a Ponte D. Maria Pia construída por 
outro e mais celebra francês, Gustave Eiffel, sobre plano de T. Seyrig. 

Era, mais uma vez, uma obra da «arquitectura do ferro» que desde finais de 
Setecentos se desenvolvia na Europa, em França e Inglaterra, em estufas, pavilhões, 
galeria, gares e pontes. Neste último domínio a ponte portuense teve um papel pioneiro 
pela dimensão do alcance do seu arco único, (…) deu ele definitivamente à cidade um 
emblema pitoresco e progressista. (França, José-Augusto, 2004, p.127)32. 

                                                             
31 Gustave Eiffel. (1832- 1923). “De ascendência germânica, Gustavo Eiffel nasceu a 15 de Dezembro de 
1832 em Dijon e em 1850 ingressa em Paris na Ecole Centrale des Arts et Manufactures onde completa o 
curso de Engenharia Química. (…) Vive em Portugal entre 1875 e 1877 para acompanhar a construção 
da Ponte Maria Paia e outras que construiu na época”. Retirado do site: Gustave AZEVEDO, Manuel 
(1997-1999) – Gustavo Eiffel [1]. Porto : Manuel Azevedo. [consult. 31 Nov. 2012]. Gustavo Eiffel. 
Disponível em www:<URL: http:// http://paginas.fe.up.pt/~azr/pontes/eiffel.htm>. 
32 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença.  
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 Devido a negociações com os ingleses e brasileiros, o Porto começa a 

desenvolver-se estrondosamente a nível industrial, sendo o seu crescimento 

inevitável. 

 A cidade Portuense de oitocentos começa assim a crescer de acordo com o 

plano Almadina33, traçado no final do século XVII e continuado ao longo de 

oitocentos34, traçado de Frederico Perry Vidal.  

As plantas traçadas em 1839 (J. Costa Lima)35 e em 1844 (F. Perry Vidal)36 tornaram 
visível este progresso com a tradição urbanística – expresso também numa série de 
equipamentos materiais que respondiam a novas e progressivas necessidades. 
(França, José-Augusto, 2004, p.125)37.  

 

Ilustração 5 — “planta do Porto, posterior a 1844” F. Perry Vidal, 1965. (Biblioteca Nacional digital, 2012, P.T.). 

                                                             
33 Plano Almadina. Na segunda metade do seculo XVIII, João de Almada, governador das armas do Porto 
traça um plano para o crescimento e desenvolvimento da cidade do Porto. As obras tinham o objetivo de 
promover o crescimento rápido e económico da cidade. Começadas em 1763, foram dirigidas pelo próprio 
João de Almada. Após a sua morte sucede-lhe o seu filho, Francisco de Almada e Mendoça.  
 Tais planos foram possíveis, devido aos impostos reais que eram aplicados ao vinho bebido na 
cidade. 
 Este plano foi elaborado segundo os novos ideias. “ (...) O novo espirito defende a abertura, a 
luz, a higiene, a racionalização do espaço físico e social da cidade. As ruas e praças que se rompem, 
largas e rectilíneas, permitem uma maior luminosidade e arejamento.” Ramo, Luís A. De Oliveira, 2000, 
p.379. 
 O desenvolvimento da cidade é feito através de radiais, que ligam a cidade velha à cidade nova. 
Já fora dos muros do burgo, cresce nas direções de Braga, Douro e Penafiel. Novas ruas e estradas são 
refeitas, e abertas novas ruas para que a cidade cresça a nível industrial e populacional. 
34 Ver imagem 5. 
35 J. Costa Lima. Sem indicação do nascimento ou morte. Foi importante na elaboração do novo traçado 
urbanístico da cidade do Porto. 
36 F. Perry Vidal. Sem indicação do nascimento ou morte. Foi importante na elaboração do novo traçado 
urbanístico da cidade do Porto. 
37 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença.  
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 Abriram-se novas ruas e renovaram-se bastantes, como é o caso da Rua da 

Boavista, Rua Álvares Cabral, Constituição, Rua se Santa Catarina, entre outras, onde 

imperavam casas de luxo de burgueses38, a maioria estrangeirados. 

 Em habitação de luxo. A cidade dividia-se então entre uma parte «brasileira» e uma 
parte «inglesa», (…) Moradas de Luxo eram devidas mais que a famílias nobres, de 
pouco assento na cidade, a titulares recentes, de maior (a regaleira, mais uma vez) ou 
menor gosto (…). (França, José-Augusto, 2004, p.128)39. 

 Obras de grande envergadura começam a ser construídas por toda a cidade. O 

hospital de Santo António, bem como a academia de Belas Artes, antigos conventos, 

destituídos devido às novas medidas do liberalismo, sofrem grandes adaptações 

imperando o gosto anglo-palladiano.  

 É construída uma nova alfândega, fruto do aumento do comércio, e da 

indústria. Projeto do francês Colson40, está bem marcada a influência inglesa no gosto 

nortenho. 

 Em 1842 começam as adaptações do convento e S. Francisco, que dará lugar 

ao palácio da bolsa, onde se destaca a sala árabe, inspirada no Alhambra, Granada41. 

 

Ilustração 6 — “Início da rua Alvares Cabral” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
38 Ver imagem 6. 
39 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
40 Colson. Jean-Claude, sem indicações do nascimento ou morte. Foi o arquiteto da câmara dos pares do 
palácio de S, Bento, do observatório da Ajuda e da alfândega nova do Porto 
41 Alhambra, Granada. Nome árabe, significando castelo encarnado. Foi construído durante a ocupação 
árabe de Granada, é readaptado ao longo dos tempos por várias dinastias, tanto árabes como mais tarde 
pelos reis católicos. Preservando ao longo dos anos o seu caracter árabe, foi em oitocentos grande 
inspiração para os artistas românticos de oitocentos. 
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 Passados dezanove anos, em 1861, uma nova construção é começada 

surgindo como novidade, o palácio de Cristal42, réplica do Chrystal Palace43, surge no 

Porto a propósito de albergar uma exposição internacional.  

A iniciativa local, algo suspeitada em Lisboa e com apoio discutido na própria cidade, 
foi ela devida a um Allen44, da família que conhecemos, futuro visconde, e presidente 
de uma sociedade agrícola do distrito, que tinha imediatos interesses comerciais e 
industriais também, entre os quais avultavam os da colónia portuguesa (e nortenha) no 
Rio de Janeiro. (…) (França, José-Augusto, 2004, p.126)45. 

 O Palácio de Cristal, bem como os dois museus existentes na cidade do Porto, 

ajudam a passar a imagem de cidade evoluída e progressista ao resto da europa. 

Seguindo as tendências estrangeiras, na arquitetura, na arte de colecionar, nos jardins 

e no gosto pelo bric à brac46. 

 

Ilustração 7 — “Palácio de Cristal”, Porto. (Biblioteca Nacional digital, 2012, P.T.).  

                                                             
42
 Ver imagem 7. 

43 Chrystal Palace. Projetado por Joseph Paxton, em 1851, demorou dez meses a ser montado. Todo em 
vidro com a sua estrutura em ferro, foi construído com o intuito de albergar a primeira exposição universal.  
44 Allen. Sem referência à data de nascimento ou morte. João Allen, de origem inglesa.  
Contribuiu muito para os ideais românticos da sociedade portuense. Grande colecionador ofereceu o 
primeiro museu à cidade do Porto. 
Foi o grande impulsionador e investidor da construção do Palácio de Cristal. 
João Allen, dito estrangeirado, é das figuras mais importantes do romantismo no Porto.  
45 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
46 Bric à Brac. Objetos antigos, normalmente raros e de coleção, com valor sentimental. 
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 O Palácio de Cristal, há muito destruído, em 1870 é ladeado pelo passeio 

público, espaço que servia para regalo e passeios da alta burguesia. 

 Começam a surgir os jardins por toda a cidade, o jardim de S. Lázaro, a 

Alameda das Fontainhas o jardim da Cordoaria e o jardim do Carregal47.Todos eles 

traçados segundo o gosto da época, obedecem às regras do jardim pitoresco inglês.  

 Estes espaços ajardinados no meio da cidade permitiram que a cidade se 

tornasse mais arejada e mais solarenga. Trazendo a vantagem de dar cor a cidade, 

dinamiza o espaço e torna-o mais agradável.  

 

 

      

Ilustração 8 e 9 — “jardim do Carregal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47
 Ver imagens 8 e 9. 
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  2.2.2. ROMANTISMO NO SUL  

  

 

 Lisboa romântica trouxe-nos uma grande diversidade de artistas portugueses. 

Promoveu as artes (muito apoiadas graças a D. Fernando o rei artista48).  

 Influenciados pelo romantismo europeu da Alemanha e França e devido a uma 

maior liberdade de expressão, as artes em Portugal sofreram uma grande revolução. 

 Lisboa ao contrário do Porto, ainda se encontrava a reerguer da catástrofe de 

1755. Com a ida de corte para o Brasil, só quando D. Maria II, e o poder liberal 

voltaram, é que Lisboa se volta a recompor. 

  Ainda muito presa ao neoclássico, a capital vai abandonando aos poucos este 

estilo em favor do ecletismo e dos estilos revivalistas. O Neomanuelino e o neogótico 

têm grande importância na história da capital. Os Jerónimos49 e Luís de Camões50 são 

os grandes inspiradores das artes românticas Lisboeta51. 

 A destituição dos conventos e das ordens religiosas, deu origem a que os 

órgãos públicos, como hospitais, escolas, prisões, e órgãos da justiça, bem como 

habitações de particulares (compradas em leilões), se apoderassem dos conventos e 

se adaptassem a estes espaços. 

Os Jerónimos, são exemplo disso, sofrendo grandes obras com o intuito de vir a 

albergar a casa pia. O convento de São Bento e o de o convento de S. Francisco, 

também foram adaptados para receber respetivamente a assembleia e a academia de 

belas-artes de Lisboa,  

 

                                                             
48 D. Fernando, O rei artista. Casado com D. Maria II, Homem culto e ciente dos princípios liberais 
existentes na Europa, é grande impulsionador das artes. 
 Encontra no Palácio da Pena o seu refúgio da vida política Portuguesa. 
49 Mosteiro dos Jerónimos. Mandado construir por D. Manuel no final do século XV, início de XVI, é a obra 
de arquitetura que melhor preserva o estilo manuelino. Sofreu grandes alterações ao longo dos tempos, 
especialmente no século XIX, com o intuito de albergar a Casa Pia.  
 Juntamente com o poeta Luís de Camões, são os símbolos portugueses com maior significado. 
Representando os feitos históricos portugueses, os Descobrimentos, é assim evocado e fonte de 
inspariçao para a geração de Oitocentos.   
50 Luís de Camões. (1525-1580) Escritor Português do século XVI. Influência a sociedade de oitocentos, 
através da sua obra os lusíadas.  
51
 Ver imagem 10. 
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Ilustração 10 — “Mosteiro dos Jerónimos ”, Lisboa. (FRANÇA, José-Augusto, 2004, p.112). 

 

 Foi uma época de crescimento da cidade tal como no Porto, foram feitas 

melhorias e adaptações na parte antiga, mas o que mais interessava era a construção 

da nova cidade romântica e liberalista. 

  Fizeram-se novas ruas, praças e jardins, aumentando a cidade para a zona da 

Estrela, Rato, São Sebastião da Pedreira e Arroios. 

 Foi um tempo de muita construção, sendo que o passeio público, hoje Avenida 

da Liberdade52, o grande impulsionador do crescimento da cidade.  

                                                             
52 Avenida da Liberdade. A atual Avenida de Liberdade teve a sua origem, num jardim mandado construir 
pelo marquês de Pombal, nas antigas hortas do palácio do marquês de Castelo Melhor.  
 Projeto de Reinaldo Manuel, em 1764, as obras do jardim iniciam-se. Devido às invasões 
francesas e às guerras civis, a construção do jardim ficou estagnada, tendo sido retomadas em 1835, com 
o intuito de albergar o passeio público.  
 “ O seu caracter de jardim fechado, na tradição dos jardins do sul da Europa, assinala uma 
restrição de uso reveladora que o processo de transformação social em curso na época era limitado” 
(Fadigas, Leonel, 2010, p. 114). 
 Existiam restrições e o jardim apenas era acessível por alguns. Estes jardins são fruto da 
exuberância de uma nova burguesia que ascendeu a nível social, e como tal é ceosa de mostrar o seu 
poder económico e a sua capacidade de se igualar ou superar a nível de luxuosidade e exuberância a 
nobreza portuguesa.  
 Outros exemplos de jardins públicos românticos, é o jardim de de S. Lázaro no Porto e o Parque 
Eduardo VII.  
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 Muitos edifícios foram construídos de raiz, mas os já existentes, 

nomeadamente os palácios mais antigos, foram remodelados de maneira a 

adaptarem-se à época. As fachadas eram modificadas, como é o caso do Palácio 

Palmela e do Palácio Castelo-Melhor (hoje em dia Palácio Foz). Em alguns casos 

redecoradas através dos azulejos, como é o caso do Palácio do Grilo, pertencente aos 

Duques de Lafões.  

 A maior adaptação dos edifícios antigos ao gosto romântico de oitocentos, 

encontra-se no interior dos edifícios e nas suas salas temáticas.  

 Num gosto exótico, sofrendo influência neoárabe53, muito em voga em 

Andaluzia, temos dois exemplos de grande importância. O primeiro caso pertencente a 

um brasileiro, Ribeiro da Cunha, negociante brasileiro, manda construir o seu palacete 

no Príncipe Real. Muito criticado na época por Fialho de Almeida54, que lhe chamava 

in pasquinadas. Surge mais tarde na mesma linguagem arquitetónica, em 1980-1981 a 

praça de toiros da capital no Campo Pequeno55, projeto do arquiteto A.J. Dias da 

Silva56. 

 
 

Ilustração 11 — “Praça de Toiros do Campo Pequeno” Lisboa, Novembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
53 Neoárabe O Neoárabe é uma corrente filosófica e artística adotada pela geração de Oitocentos. 
Procura a sua inspiração na arte islâmica. “ (…)teve inicio com a Quinta do Relógio, situada em Sintra, e 
construída nos anos 50, constituindo um dos primeiros exemplares do estilo chamado neoárabe. De 
Destacar para a ação do rei D. Fernando, casado com D. Maria II, constituindo uma das vias de 
penetração. A sua consciência de que Portugal se ligou intimamente ao Norte de África durante a Idade 
Média provocou o seu gosto pelo revivalismo da arte islâmica nas obras que promoveu. O 
desenvolvimento deste estilo, que se vai aplicando em outros edifícios tem a sua maior expressão na 
Praça de Touros do Campo Pequeno, constituindo-se como um edifício pragmático pelo modo como é 
observada esta tendência.”  
54 Fialho de Almeida. (1857 – 1911). Escritor português de oitocentos. Considerado anárquico, estava 
sempre revoltado. Publicou folhetos mensais, destacando-se, Paquinadas, os Gatos e Vida Irónica.  
55
 Ver imagem 11. 

56 A. J. Dias da Silva. (1848 – 1912). Arquiteto português, construiu a praça de toiros de Queluz e do 
Campo Pequeno. 
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 A obra mais importante da época, foi a construção dos Paços de Concelho57. 

Significando o poder constitucional dos liberalismos. A obra fica à responsabilidade do 

arquiteto-chefe da câmara, Pezerat58, que por motivos de doença abdica a favor do 

seu colega Domingos Parente da Silva59. 

Tratava-se, nos próprios desejos manifestados pela municipalidade de «uma edificação 
o mais rica possível» e o arquitecto não devia olhar a custos para tal fim, (…) num 
gosto eclético60 europeu de inspiração naturalmente francesa – mas sem se afastar das 
linhas mestras da reconstrução pombalina, com volumes e ritmos de fenestração61” 
(França, José-Augusto, 2004, p.114, 115)62.  

 

 

Ilustração 12 — “Câmara Municipal” Lisboa, Novembro 2012, seleção nossa. 

 

 Apesar da grande evolução de Lisboa e Porto, o maior espólio do romantismo 

encontra-se em Sintra. 

                                                             
57
 Ver imagem 12. 

58 Pezerat. (1800 – 1872) Arquiteto real de D. Pedro IV, e arquiteto chefe no tempo de D. Maria II. Entre 
as suas obras destacam-se o hospital da Caldas da Rainha, o pavilhão de vidro do jardim da Estrela e os 
Banhos de S. Paulo no Brasil. 
59 Domingos Parente da Silva. (1836 – 1901). Arquiteto de oitocentos. Influenciado pelo romantismo 
francês, foi o arquiteto do edifício Paços de Concelho, atual câmara municipal de Lisboa.  
60 Eclético. Mentalidade. Ecletismo é uma corrente filosófica, em que se tira partido dos vários estilos, 
consoante o que se mostra mais útil, sem se prender a um estilo específico.  
61 Fenestração. Abertura de um vão numa parede. Conjunto de vãos numa fachada. 
62 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
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 Sintra local de eleição dos estrangeiros, que construíram aí as suas quintas de 

veraneio. Com um clima propenso ao desenvolvimento das espécies exóticas.  

 As suas quintas destacavam-se pela ornamentação neomedieval dos palácios 

e pelos seus jardins românticos.  

 Em fins de setecentos Monserrate foi o primeiro a surgir, com duas torres 

ameadas a surgirem do meio de um enorme parque arbóreo. Pertencente a 

Beckford63, que acaba por o abandonar. Mais tarde comprado pelo grande 

comerciante de algodões Francis Cook64. Mantendo as duas torres e a planta axial já 

existente, reformula todo o palacete num estilo revivalista neo-oriental65, inspirado na 

moda britânica, através do “pavilhão «mogol»66 de Brighton, de Nash67” (França, José-

Augusto, 2004, p.118)68. 

 

 

Ilustração 13 — “Palácio de Monserrate” Sintra, Julho 2012, seleção nossa. 

                                                             
63 Beckford. (1760-1844) William Beckford, aristocrata inglês. Viveu em Portugal, Lisboa e Sintra após ter 
viajado até à Jamaica com o intuito de fazer as suas viagens, e, ser mal-amado na sua pátria devido aos 
seus comportamentos excêntricos e considerados escandalosos.  
64 Francis Cook. (1817-1901) Rico comerciante inglês, comprou o Palácio de Monserrate para ser a sua 
quinta de veraneio. 
Comerciante de algodão, foi um dos grandes impulsionadores do romantismo em Sintra. Foi nomeado 
Visconde de Monserrate.   
65 Ver imagem 13. 
66 Pavilhão «mogol». Sem referências encontradas.   
67 Nash. Sem referências encontradas.   
68 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
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 Ao mesmo tempo que Monserrate mostrava o seu esplendor e excentricidade, 

eram começadas obras em toda a zona de Sintra.  

 Destaca-se as obras nas ruinas do convento de Nossa Senhora da Pena. 

Comprado por D. Fernando de Coburgo, para ser adaptado ao seu palácio de verão69.  

 Inspirado em estilos revivalistas, é no neomanuelino e no neoárabe que vais 

buscar as suas inspirações.  

A Pena foi-lhe dedicação de toda a vida vivida em Portugal, e com ela deu ao país de 
residência um símbolo poético sem comparação possível, no interior da sua vida 
artística como no quadro social do romantismo europeu, onde nenhuma obra 
arquitectural assumiu papel assimilável, na justa proporção das coisas. Em Portugal 
dir-se-ia que o Palácio da Pena se encontra à altura do Amor de Perdição, de Camilo, 
obra emblemática também – como se tivesse sido (como foi) para o rei Coburgo, um 
amor de salvação… (França, José-Augusto, 2004, p.124)70. 

 

 

Ilustração 14 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 

 

                                                             
69
 Ver imagem 14. 

70 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
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 2.3. JARDINS ROMÂNTICOS  

 

 

 A arte de projetar jardins existe desde os tempos da Grécia Antiga. Sempre 

acompanhando a arquitetura e as suas influências, estão cheios de simbologia, 

representando em muitas culturas a dádiva de Deus ao homem.  

 Para os cristãos, o jardim é considerado o paraíso na terra, um lugar divino. 

Por sua vez, na Grécia Antiga o jardim era considerado morada dos deuses, fonte de 

origem de toda a sua mitologia. 

 “Na antiga Grécia, onde existiam bosques sagrados, grutas e templos 

dedicados aos deuses, os jardins surgiam quase sempre associados a ritos religiosos.” 

(ANACLETO, Maria Regina, p. 284)71. 

 Os romanos através da intervenção nos jardins, e, do acrescento de obra feita 

pelo homem, controlavam e assumiam o poder até sob a obra divina. 

Os jardins romanos, para além de uma grande complexidade, apresentavam um alto 
grau de sofisticação; os pórticos foram-se abrindo progressivamente para o vergel, 
onde se misturavam arquitecturas, estátuas, escadas, nascentes, fontes, repuxos e 
grutas com uma vegetação variada e requintada (…) o jardim assumia-se como 
simbolo do poder do homem sobre a natureza espartilhada e domesticada. 
(ANACLETO, Maria Regina, p. 284)72.  

 Ao longo dos tempos e consoante a cultura da época, os jardins vão sofrendo 

modificações mas nunca deixa de estar ligados a um pensamento filosófico e místico. 

 As novas escavações arqueológicas, tal como na arquitetura, podem ter sido 

fonte de inspiração, um novo olhar sobre o paisagismo, e, uma das causas do 

aparecimento dos jardins românticos,  

 Inspirados em vários tipos de jardins, o jardim romântico, procura antes de 

mais, não ser apenas um jardim mas uma fonte de imaginação e encantamento 

                                                             
71 ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação 
Calouste Gulbenkian.  
72
 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. 
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constante. Um local de retiro espiritual e filosófico, onde o som, a arquitetura, a luz e a 

vegetação se tornam um só e nos penetram a alma73. 74 

Por outras palavras, o jardim inglês foi mais do que evocar a nobreza do passado 
clássico, o que o teria confinado à mera designação de jardim neoclássico. Pelo 
contrário, o jardim inglês agradou à sensibilidade romântica que se desenvolvia na 
época – uma sensibilidade caracterizada pelo deleite com o exótico, bem como pelo 
desejo de experimentar emoções poderosas” 75 (DAVIES, Penelope, 2010, p. 820,821). 

 Os jardins ingleses aparecem na mesma altura que os revivalismos na 

arquitetura. Berlington76 e Kent77, foram arquitetos paisagistas, podendo-se dizer os 

criadores dos jardins ingleses.  

 
 

Ilustração 15 —“Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

                                                             
73 Alma. “ A alma é entre todos os venenos, o mais forte. Ela é o excitante mais penetrante e mais 
difusível – daí que todos os efeitos da alma sejam tão nocivos nos mal-estares locais e doenças 
inflamatórias. 
Frequentemente, um mal estar local que não se deixa curar senão através da excitação de uma doença 
generalizada e inversamente. Cura de uma doença por meio de outra. 
 O espirito relaciona-se com a alma – ou as partes constituintes do individuo invisível relacionam-
se entre si- como os humores se relacionam com as partes sólidas do corpo. O espírito nasce da alma. – 
Ele é a alma cristalizada. – A sua figura – ou o seu carácter – o seu temperamento e a sua constituição 
são funções da disposição primeira, do mundo espiritual e das qualidades daa alma.” Citado do livro: 
CHAFES, Rui, (2000) - Fragmentos de Novalis. 2ª ed. Lisboa : assírio&alvim. p. 113. 
74 Ver imagem 15 
75 Citado do livro: DAVIES, Penelope J. E., [et al.], (2010) - Nova história de arte de Janson, a tradição 
ocidental. 9ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. 
76 Berlington. Sem referências encontradas.   
77 Kent. (1685 – 1748) William Kent. Pintor de profissao foi o principal responsavel pelo surgimentos dos 
jardins românticos.   
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 Estes deveriam ter um aspeto natural, salientando o orgânico da natureza, 

contrariando os jardins simétricos franceses, muito em voga nessa época. 

(…) Carreiros serpenteados, colinas cobertas de relva, lagos de contornos ondeantes e 
conjuntos arbóreos irregulares acolhem os visitantes que avançam em direção à 
mansão. Em todo o conjunto prevalecem as assimetrias pitorescas, não as simetrias 
geométricas ordenadas segundo princípios lógicos. Porém, estes terrenos de aparência 
natural não pretendiam recriar a natureza no seu estado mais puro; antes pelo 
contrário, constituíam uma visão idealizada de um passado clássico, como se 
transmitido numa pintura de paisagem executada por Claude Lorrain, que gozava de 
grande popularidade entre os colecionadores britânicos. (p.820)78 (DAVIES, Penelope, 
2010, p. 820). 

 Os jardins deveriam despertar sentimentos, emoções a quem os percorria, 

transportar-nos para um mundo irreal perfeito, encontrando na natureza a poesia 

pura79. O objetivo não era recriar a natureza no seu estado mais puro, mas sim 

alcançar a beleza idealizada nas telas de Lorrain. 

      
 

Ilustração 16 e 17 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
78 Citado do livro: DAVIES, Penelope J. E., [et al.], (2010) - Nova história de arte de Janson, a tradição 
ocidental. 9ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian.  
79 Ver imagens 16 e 17. 
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 Era usual os jardins, serem pontuados com pormenores que serviam para 

captar o interesse de quem o percorria80, obrigando a seguir certos caminhos. Todo o 

jardim se encontra minado das chamadas folies. “ (…) uma folly é uma estrutura 

decorativa, não funcional, excêntrica e simbólica, erigida por alguém que se alimenta 

da simples paixão de construir (…)”(disponível em www: <url:http: 

//aveledaportugal.pt>)81. 

 

Ilustração 18 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
80 Ver imagens 18. 
81 Citado do site oficial da Quinta da Aveleda: Aveleda, S.A. (2012) – Quinta da Aveleda, a quinta [133, 
134]. Penafiel: Aveleda S.A., 2011. [Consult. 15 Out. 2012]. Disponível em www:< URL: 
http://aveledaportugal.com/index.php?id=45>. 
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 O jardim de Stourhead82 no condado de Wiltshire, obra de Henry Flitcroft83 e 

Henry Hoare II84, seguidores de Kent, é ainda hoje admirado e devido à sua 

preservação, referência do início dos jardins românticos.  

 Cheio de simbolismos, está sempre presente as folies no interior do jardim. É 

desenhado um lago artificial atravessado por uma ponte, ao longe no meio do orgânico 

da vegetação, existe um templo de apolo,85 retirado de uma tela de Virgílio A Eneida86. 

 

 
 
Ilustração 19 — “Stourhead Garden”,  Stourton, Warminster, Wiltshire. (B.B.C. Home, 2012, U.K). 

  

                                                             
82  Jardim de Stourhead. Propriedade comprada por Henry Hoare I, herdado por Henry Hoare II. Que 
dedicou toda a sua vida na projeção dos jardins. É considerado um dos primeiros jardins românticos 
existentes na história. 
83 Henry Flitcroft (1697 – 1769) arquiteto contratado por Henry Hoare II, juntamente com quem, criou um 
dos primeiros jardins românticos pitorescos.  
84 Henry Hoare II (1705 – 1785) proprietário de Stourhead. Filho do banqueiro Henry Hoare I. viveu em 
Stourhead de 1741 a 1785. Juntamente com Henry Flitcroft, foi um dos precursores do gosto pelo jardim 
pitoresco inglês.  
85 Ver imagem 19. 
86 A Eneida. Escrita por Virgílio no seculo I a.C., conta a epopeia de Eneidas, um troiano que se aventura 
no desconhecido e nos conta as suas estórias. 
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     Tal como na arquitetura, os vários estilos revivalistas87 estão presentes no 

jardim, existindo sempre ligação visual entre eles, maneira a tornar o jardim mais 

pitoresco. 

O jardim mais bem preservado é da autoria de dois seguidores de Kent e Burlington, o 
arquitecto Henry Flitcroft (1697-1769) e o banqueiro Henry Hoare II (1705-1785), cujos 
trabalhos começaram em 1743, na propriedade deste ultimo, em Stourhead, no 
condado de Wiltshire. Na vista cuidadosamente orquestrada, que aqui reproduzimos, a 
objectiva captou uma encantadora ponte e um lago artificial, além dos quais vemos, ao 
fundo, aninhado nas árvores distantes, uma réplica do Templo de Apolo, na Paisagem 
Costeira de Delos com Eneias, uma pintura baseada no épico A Eneida, de Virgílio. O 
lago é contornado por um carreiro, referência alegórica à viagem de Eneias ao mundo 
dos mortos e o próprio lago pretende evocar o Lago Averno, ou a entrada no mundo 
dos mortos. Nas proximidades, uma gruta contem as estátuas de uma ninfa e de um 
deus fluvial. Assim, o parque de Stourhead apresenta-se pitoresco pelas vistas que 
proporciona aos visitantes e pela variedade de pormenores que o pontuam, além das 
associações históricas e literárias. O parque não se limita aos motivos romanos e 
gregos, uma vez que inclui cottages rústicas, uma espira gótica, uma tenda turca e 
pontes chinesas, além de várias “ falsas ruínas” que Kent popularizou em Stowe, (…)88 
(DAVIES, Penelope, 2010, p. 820). 

 O conceito de pitoresco, surge como uma expressão para paisagem, vista 

cénica, vindo mais tarde a significar beleza. Era considerado pitoresco qualquer jardim 

ou paisagem que agradasse ao olho humano, que fosse irregular e que despertasse 

emoções como alegria, amor, prazer e encanto. 

Em simultâneo, os ingleses desenvolveram dois outros conceitos ou princípios, 
nenhum dos quais ganhou a designação de estilo per se: o pitoresco, termo usado em 
guias do Lake District no Norte de Inglaterra e que designava uma vista cénica, 
semelhante a uma paisagem, que aos poucos, viria a significar todo o tipo de paisagem 
variada e irregular que proporcionasse prazer ao observador. (DAVIES, Penelope, 
2010, p. 820). 89  

 Época das grandes coleções, também os jardins foram afetados por esta 

moda. Eram conhecidos pelas suas temáticas e por conter as mais variadas espécies 

de plantas exóticas. Recriando num único jardim os vários tipos de jardins do mundo 

inteiro, reunindo vários tipos de flora.  

                                                             
87 Estilo revivalista. Reria estilos arquitetónicos de épocas passadas, tal como o neogótico, o 
neomanuelino, o classicismo, entre outros.  
88 Citado do livro: DAVIES, Penelope J. E., [et al.], (2010) - Nova história de arte de Janson, a tradição 
ocidental. 9ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. 
89 Citado do livro: DAVIES, Penelope J. E., [et al.], (2010) - Nova história de arte de Janson, a tradição 
ocidental. 9ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. 
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3. JARDINS ROMÂNTICOS PORTUGUESES  

 

 

 Os jardins românticos, foram adaptados às várias ocasiões. Todos eles eram 

um luxo que tinha como objetivo demonstrar, um país moderno e progressista, e, 

demonstrar o poder da nova classe social.  

 Os seguintes casos de estudo demonstram três tipos de jardins românticos 

existentes em Portugal. 

 O passeio público90, criado para o deleite da sociedade cosmopolita. Muito 

apreciado por intelectuais e pela nova burguesia endinheirada, que devido ao seu 

poder económico ascendeu muito rapidamente a nível social. 

 Com um novo estilo de vida, são necessários novos espaços adequados aos 

gostos da época. Em Oitocentos abrem-se grandes avenidas, ruas destinadas ao 

comércio. Começa a existir o hábito de tomar café, passear passa a fazer parte dos 

costumes diários.  

 Estas novas medidas permitem que exista uma sociedade mais saudável e 

com melhores condições de vida. 

 
Ilustração 20 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
90 Ver imagem 20. 
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 O passeio público do Palácio de Cristal, trouxe à sociedade portuense um novo 

espaço muito arejado e sereno, onde existia sempre entretenimento. Um modo de 

conviver ao ar livre e de forma saudável. Ainda hoje o jardim é muito visitado, 

continuando a oferecer variadas atividades lúdicas, dinamizando o jardim. 

 As quintas agrícolas, antigos morgadios ou propriedades senhorias, que se 

foram adaptando aos tempos e aos gostos91. Sofrendo os jardins nesta época, 

grandes reformulações. Nunca esquecendo que o objetivo primordial da quinta não era 

o prazer mas sim o negócio da agricultura.  

 A quinta da Aveleda, situada em Penafiel. É um exemplo destas quintas 

existentes e que em oitocentos sofreram várias adaptações, de acordo com o gosto da 

época.  

 Não sendo obra de arquiteto, reflete-nos o gosto de outrora. Pensada de 

acordo com o que se via nas revistas, é exemplo de um típico jardim inglês, não só 

pela sua arquitetura revivalista, mas também pelo exotismo das espécies vegetais, na 

panóplia de animais e na organização dos espaços e dos percursos existentes. 

 Os lagos existentes têm duas funções muito importantes, assegurar a rega da 

quinta e ao mesmo tempo manter o interesse de quem percorre o jardim, 

embelezando-o e tornando mais apelativo. 

 

Ilustração 21 — “ Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
91 Ver imagem 21. 
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 Ao percorrer os jardins da quinta sentimo-nos dentro de um quadro que nunca 

nos deixa de surpreender, que muda constantemente de aspeto consoante a hora do 

dia. As pontuações arquitetónicas existentes no jardim fazem-nos sentir maravilhados. 

Uma sensação mágica constante. Uma ligação perfeita entre o corpo e a alma. 

 As quintas estrangeiradas, quintas construídas por estrangeiros, com um 

grande poder monetário e que aplicavam as suas fortunas em quintas de veraneio92. 

Quintas que se destinavam ao prazer dos seus donos e que eram vividas 

sazonalmente.  

 

Ilustração 22 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 

 

                                                             
92 Ver imagem 22. 
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 3.1 JARDINS ROMÂNTICOS A NORTE  

 

 

  3.1.1. JARDIM PALÁCIO DE CRISTAL – PASSEIO PÚBLICO 

 

 

 O Porto de Oitocentos, considerada uma cidade moderna e progressista, onde 

os ideais liberalistas perduravam já desde as lutas de D Pedro IV, devido ao apoio da 

sua imensa burguesia endinheirada. 

 Sempre em constante atualização e desenvolvimento rápido, “ (…) as elites do 

Porto lutam também pela modernização da sua cidade. Por isso mesmo nasceu a 

ideia do Palácio de Cristal, cópia possível do edifício construído para a feira industrial 

de Londres.93” (RAMOS, Luís, p. 494).94  

 
 
Ilustração 23 — “Jardim do Palácio de Cristal” Joseph Paxton, 1851, Londres, (Infopédia, 2012, P.T.). 

                                                             
93 Ver imagem 23. 
94 Citado do livro: RAMOS, Luís [et al.] (2000) ‐  História do Porto. 3ª ed. Porto : Porto Editora.  
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 Primeira feira que se virá a realizar na Península Ibérica, sendo que anos 

antes, no Palácio da Bolsa, já se tinha organizado uma em menor escala. Feira esta 

que contou com a presença de D. Pedo V95 e do seu irmão, o Duque de Beja96. 

Nesse mesmo ano, em 1861, D Pedro V lança a primeira pedra, dando inico à 

construção do Palácio de Cristal97. 

Apesar de se tornar, durante quase um século, importante ponto de encontro da 
cidade, fará a ruína de muitos daqueles que apostaram na sua construção. Tratou-se, 
de facto, de uma ideia de um grupo de capitalistas portuenses, incluindo o apoio de 
alguns ingleses, tendo como principal entusiasta (…) João Allen, que já oferecera um 
museu à cidade. (RAMOS, Luís, p.495).98 

 

                                                             
95 D. Pedro V. (1837-1861) Filho primogénito de D. Maria II e de D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gota. 
Casou com a princesa Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, que morreu dois anos antes que D. Pedro 
sem deixar descendência.  
 “Reconhecido príncipe real e sucessor da coroa de Portugal pelas Cortes Gerais Extraordinárias 
e Constituintes, em sessão de 26 de Janeiro de 1838; sucede a sua mãe em Novembro de 1853; até à 
sua maioridade governa seu pai como regente. E aclamado rei aos 18 anos e presta juramento perante as 
cortes Gerais. Os dois anos antes de começar a governar passou-os em viagens pelo estrangeiro, 
completando assim a educação primorosa cuidada que sua mãe na história conhecida pela «A 
Educadora» lhe fez ministrar. Ela própria dirigiu o ensino dos primeiros anos.  
 Desde novo manifestou uma inteligência e vontade de saber fora do vulgar, a que uma poderosa 
memória contribuiu para um brilho excepcional de personalidade. Das suas viagens deixou-nos um relato 
em dois volumes - Diário - publicados pela Academia das Ciências e integrados na obra Escritos de El-
Rei D. Pedro V. O Diário tem um grande interesse para o estudo da figura humana do rei e para o 
conhecimento da Europa sua contemporânea. Dedicou a sua vida ao progresso e ao bem-estar do país, 
apesar de atormentado pelos contínuos flagelos de ordem pública e particular – as epidemias, as grandes 
inundações, a morte da esposa, a sombra militante de Saldanha. Mesmo assim consegue dar novo ritmo 
à vida portuguesa mercê do seu espírito liberal e progressista que tem de lutar com o tradicional 
reaccioarismo nacional. Dedica grande parte do tempo aos problemas da educação, que considera 
fundamental para que se note a mínima parcela de progresso; os assuntos relacionados com a indústria, 
a agricultura, os melhoramentos públicos, a política internacional, etc., preocupam-no a todo o instante.” 
Retirado do site: PORTAL DA HISTÓRIA, Historia de Portugal (2012) – D. Pedro V. [1]. [S.I.] : Manuel 
Amaral, 2000 - [consult. 15 Nov. 2012] disponível em www:<URL: http:// 
arqnet.pt/portal/portugal/temashistoria/pedro5.html>.  
96 Duque de Beja. (1842-1861) D. João de Bragança, Infante de Portugal e Duque de Beja, era filho 
terceiro de D. Maria II e de D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gota. Militar de profissão, acompanhou 
inúmeras vezes o seu irmão D. Pedro V nas suas viagens, aulas e visitas a museus. Informação recolhida 
do site: ESTEVES, N. (2012) – Infante D. João Duque de Beja [1]. Pinhal Novo : N. Esteves. [consult. 31 
Nov. 2012]. Regimento de Lanceiros 2. Disponível em www: 
<URL:http://regimentolanceiros2.forumeiros.com/t167-infante-d-joao-duque-de-beja#bottom>. 
 
97 Ver imagem 24. 
98 Citado do livro: RAMOS, Luís [et al.] (2000) -  História do Porto. 3ª ed. Porto : Porto Editora. 
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 Ilustração 24 — “Levantamento do Palácio de Cristal”, 1862-1865, Porto. (SANTOS, José Coelho, 1989, p. 240). 

 

 

 Os jardins do Palácio de Cristal, encomendados a Emílio David99, arquiteto 

paisagista alemão, a quem é pedido um “ (…) sítio de passeio burguês e moderno.” 

(FRANÇA, José-Augusto, 2004, p. 128). Jardins projetados ao gosto da época tornam-

se moda e costume, para uma certa elite que ocupava o tempo a passear na Alameda 

das Tílias.100 

 Continuara a prestar serviço à cidade e torna-se um Passeio Público elitista, já 
que a entrada não era barata. Tornou-se norma o passei na Alameda das Tílias (…) 
junta-se-lhe uma pequena academia de música, onde os concertos se tornavam 
habituais, e, em 1868, o Museu Industrial do Palácio (…) (RAMOS, Luís, p. 496).101 

                                                             
99 Emílio David. (1839-?) Émile David, natural de Berlim, em 1864 instalou-se no Porto para dirigir os 
trabalhos de jardinagem dos Jardins do Palácio de Cristal. Em 1869 assumiu a direcção do Horto das 
Virtudes, juntamente com José Marques Loureiro.  
Em 1870 a sociedade dissolveu-se e no ano seguinte, em 1871, Emílio David abriu um estabelecimento 
próprio, junto à Rua de Santa Catarina, onde vendeu plantas e projectou jardins. 
Aliando conhecimentos estéticos e botânicos, este arquitecto paisagista, introduziu um marco de viragem 
na arte da jardinagem, tornando-se numa figura de referência desse período incontornável da arte dos 
jardins no Porto e Norte de Portugal. Citado do site:  
PORTO DIGITAL, Jardins e Parques (2012) – Jardim de São Lázaro [1]. Porto : Porto Digital, 2006 -. 
[consult. 5 Out, 2012]. Disponível em www: <url:http:// 
http://cct.portodigital.pt/gen.pl?sid=cct.sections/15151014&fokey=cct.jardins/311&personalidadeid=cct.per
sonalidades/704>. 
100 Ver imagem 25. 
101 Citado do livro: RAMOS, Luís [et al.] (2000) -  História do Porto. 3ª ed. Porto : Porto Editora. 
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Ilustração 25 — “Jardim do Palácio de Cristal”, Porto. (SANTOS, José Coelho, 1989, p. 267). 

 

 A construção do Palácio de Cristal requereu um grande empreendimento 
económico, que acabou por não ser lucrativo. Ao longo dos anos existiram várias 
atividades recreativas no jardim, um modo a chamar mais visitantes. 

 Os jardins chegaram mesmo, a abrir antes do final das obras no palácio e nos 

anexos.  

(…) as obras não foram exclusivamente perspectivadas para o edifício central mas 
também nelas se devem incluir os anexos e os jardins e ainda outras construções de 
apoio (…) Apesar disso, como já vimos, ainda as obras não estavam totalmente 
terminadas no edifício e anexos, e já agluíam aos jardins muitas pessoas, 
especialmente ao fim de semana, para aí desfrutarem a beleza do local, apreciar o 
andamento das obras e assistir à exibição de bandas de música. As entradas eram 
pagas, aproveitando a sociedade esses proventos para ajudar a debelar a crítica 
situação financeira que sempre atravessou. (SANTOS, José, 1989, p. 237).102 

 O Palácio de Cristal, escolhido entre três projetos diferentes, foi projetado pelo 

inglês Thomas Dillen Jones103, com alterações do engenheiro F. W. Sheilds104. Uma 

construção semelhante ao Palácio de Cristal londrino, que albergou a primeira 

exposição mundial. As materiais utlizados eram pedra, vidro e ferro. 

                                                             
102 Citado da tese de Doutoramento: SANTOS, José Coelho dos (1989) ‐ O Palácio de Cristal e a Arquitectura do Ferro 
no Porto em meados do séc. XIX, Porto : Fundação Eng. António de Almeida.  

103 Thomas Dillen Jones. Sem referências encontradas.   
104  F. W. Sheilds. Sem referências encontradas.   
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(…) miniatura do «Palace» londrino de Paxton105 com os seus vastos três pisos, mas 
início certo de uma nova época tecnológica para Portugal. O emprego do ferro 
associou-se na construção a estrutura de granito local, responsável aquele pelo hall 
central, com dois pisos e torreões nas pontas; a arcaria de dez vãos em ferro também, 
num gosto eclético, que chegou a ser visto com «a aparência de um templo gótico» (…) 
(FRANÇA, José-Augusto, 2004, p. 126, 127).106 

 O Palácio de Cristal albergou muitas exposições até ter começado a entrar em 

ruína, acabando por ser vendido em 1934 à Câmara Municipal do Porto. “A 

confrangedora demolição iniciou-se em 17 de Dezembro de 1951. A construção do 

novo Pavilhão iniciou-se a 4 de fevereiro de 1952 (…)”(SANTOS, José, 1989, p. 

363).107. Apesar disso continua a ser relembrado como marco importante na história do 

progresso do Porto. 108 

 

 

Ilustração 26 — “Demolição do Palácio de Cristal”, Porto. (SANTOS, José Coelho, 1989, p. 364). 

 

                                                             
105  Paxton. Sem referências encontradas.   
106  Citado do livro: FRANÇA, José‐Augusto (2004) ‐ Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o Romantismo. 1ª 

ed. Lisboa: Editorial Presença. 
107 Citado da tese de Doutoramento: SANTOS, José Coelho dos (1989) ‐ O Palácio de Cristal e a Arquitectura do Ferro 

no Porto em meados do séc. XIX, Porto : Fundação Eng. António de Almeida.  

108 Ver imagem 26. 
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   3.1.1.1. A IMPORTÂNCIA DA REMODELAÇÃO DOS TERRENOS NO 

JARDIM ROMÂNTICO 

 

 

 Ao contrário aos jardins franceses onde imperava a simetria, os jardins 

românticos procuraram alcançar algo mais do que o belo. 

 Existiu uma necessidade de reformular os conceitos como a luz, a sombra, o 

exótico e de prazer. 

Por seu turno, o triunfo da imaginação podia conduzir a novos e mais vastos horizontes 
estéticos, sobretudo no que se referia a um novo conceito de natureza; alem disso, o 
psicologismo impelia para uma nova arquitectura, dos seus significados e dos seus fins 
(…) O ‘belo’ deixou de se apresentar como único valor, porque outros efeitos se lhe 
juntaram: a sombra, a luz, o exótico, o original, o deslumbramento, o terrifico (…) 
(ANACLETO, Maria Regina, p. 293).109 

 Paisagem que se compunha não como natureza no seu estado natural, mas 

como uma tela, um cenário digno dos deuses, um pedaço do céu, do paraíso. Para 

que tal acontecesse o jardim era todo reformulado, desde o pormenor mais 

insignificante, às remodelações no terreno, eram feitas modificações até que o jardim 

até alcançar o imaginado, uma visão romântica e pitoresca. 

(…) a arte dos jardins no sentido de utilização de uma paisagem natural, mas a 
verdade é que os parques românticos não se integram cabalmente nas doutrinas 
propaladas; porque os terrenos empregues não continham terraços escalonados, 
árvores que, através da poda dirigida, produzissem determinados efeitos, água a 
despenhar-se em cascatas ou a correr em falsos riachos, escadas disseminadas por 
caminhos tortuosos, grutas ligadas por subterrâneos, rochas, aquários, túmulos, ruínas 
fingidas e outras construções que tiveram de levadas a cabo pela mão do homem.” 
(ANACLETO, Maria Regina, p. 298).110 

 Para a construção do Palácio de Cristal foram realizados vários assentamentos 

de terra, de modo a que o edifício ganhasse maior grandiosidade. Foi necessária a 

compra e a expropriação de uma vasta área de terrenos para a construção do palácio 

e sua envolvência, pois tao grande edifício necessitava de um grande jardim para se 

sobressair e mostrar todo o seu esplendor111. 

                                                             
109 Citado da tese de Doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian, este trecho foi baseada no livro original, 
LUCIANO PATETTA, L’architettura dell’eclettismo, p.9-15. 
110 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. 
111 Ver imagem 27. 
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Ilustração 27 — “Planta do Jardim do Palácio de Cristal”, 1892, Porto. (SANTOS, José Coelho, 1989, p. 204). 

 



Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da arquitetura sensorial dos jardins românticos  

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado  59 
 

(…) a dimensão do edifício exigia uma certa distanciação que justificasse uma aceitável 
visibilidade a transmitir-lhe importância, solenidade e monumentalidade. (…) criaram-se 
jardins à frente da fachada principal (…) as «ruas» dos jardins foram desenhadas para 
confluírem no pórtico da fachada principal. (SANTOS, José, 1989, p. 241).112 

 Para a construção do Palácio foram necessários três importantes materiais. O 

Vidro, o ferro, e a pedra, este último material, extraído dos próprios terrenos de 

implantação do palácio. “Por seu turno, haveria também um aproveitamento do 

açotamento do terreno em parte construído por pedreira que exigiu tratamento 

complexo e dispendioso” (SANTOS, José, 1989, p. 241,243).113 

 Estes movimentos de terra deram origem a uma grande dificuldade, pois as 

obras de construção do edifício e jardins eram realizadas ao mesmo tempo que a 

pedra era extraída.  

“A pedra explorada fora aproveitada nos paredões, segurança dos taludes, aquedutos 

e dormentes para o soalho (…)” (SANTOS, José, 1989, p. 243).114. A exploração de 

pedra e a terraplanagem permitiram dar ao jardim a configuração necessária e 

pretendida pelos românticos115.  

 
 
Ilustração 28 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

  

                                                             
112 Citado da tese de Doutoramento: SANTOS, José Coelho dos (1989) ‐ O Palácio de Cristal e a Arquitectura do Ferro 
no Porto em meados do séc. XIX, Porto : Fundação Eng. António de Almeida.  
113 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. 
114

 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. 

115 Ver imagem 28. 
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 O jardim surge para que o edifício ganhe dignidade. É uma extensa 

propriedade com 90.000 metros quadrados, em que a orgânica do jardim permite dar 

relevância ao edifício, e, ao mesmo tempo isolá-lo da cidade do Porto, como se 

estivesse numa bolha, num universo diferente116.  

Sobre os jardins e parques informa-nos que ocupam um terreno de 90.000 metros 
quadrados, contendo na entrada, em frente ao palácio, duas fontes e algumas estátuas 
de ferro fundido, do lado poente uma casa de fresco no gosto suíço e próximo o 
pavilhão destinado à banda instrumental e a nascente uma casa de venda de tabaco, 
uma casa de polícia e anexos com diversos destinos. 

Mais a nascente há ainda um terreno que fora de uma quinta dos sete campinos, um 
circo para cavalos e outros diversos recreios, (…)(SANTOS, José, 1989, p. 243).117. 

 

 

Ilustração 29 — “Planta do Jardim do Palácio de Cristal”, Porto. (SANTOS, José Coelho, 1989, p. 242). 

 

 

                                                             
116 Ver imagem 29. 
117

 Citado da tese de Doutoramento: SANTOS, José Coelho dos (1989) ‐ O Palácio de Cristal e a Arquitectura do Ferro 
no Porto em meados do séc. XIX, Porto : Fundação Eng. António de Almeida.  
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 Sabendo que neste caso especifico, a movimentação de terras foi devido a, 

influência principal, dar dignidade ao edifício. É importante referir, que nos jardins 

românticos em geral, a modelação do terreno, é feita com a principal preocupação de 

criar espaços pitorescos, existentes até então só na imaginação.  

 Nos jardins públicos, existem casos como o jardim do carregal (Porto) em que 

a construção só conseguida através da modelação do terreno é simulada uma ponte 

que passa por cima de um lago, necessitando de uma diferença de alturas 

significativa; o jardim da Estrela (Lisboa) o terreno é remodelado, com o intuito de 

construir uma gruta e um monte artificial com um miradouro no topo, de modo a 

conseguir dinamizar o jardim e torná-lo mais pitoresco. 
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   3.1.1.2. ESPAÇOS LÚDICOS DENTRO DO JARDIM  

 

 

 O Jardim do Palácio de Cristal, desde a sua abertura ao público, sempre 

conteve vários espaços de lúdicos de entretenimento e lazer. As Feiras, os concertos, 

o circo, variadíssimas atividades que existiram ao longo do tempo, de modo, a cativar 

as pessoas. 

 Estes espaços lúdicos promoviam atividade, que mantinham o jardim atrativo 

durante todo o ano, oferecendo ócios que ocupavam os tempos livres118. 

Paralelamente à actividades expositivas e culturais de carácter periódico, o Palácio, 
seus jardins e anexos eram motivo de atracção para crianças e adultos solteiros e 
casados. Ao longo dos anos da sua existência aí se realizaram «kermesses» e festas 
de caridade e foram instalando o jardim zoológico, divertimentos infantis (carrinhos, 
bicicletas, «póneis», animais amestrados, ect.), rinque de patinagem e court de lawn-
tennis. Pelo natal a «Árvore de Natal» aí construída, a todos maravilhava. O lago, a 
gruta com estalactites e estalagmites, o órgão colossal de Widor, o restaurante ou 
simplesmente a paisagem que daí se desfrutava atraíam ao Palácio inúmeras pessoas 
ávidas de divertimento e lazer. Os bailes realizados no Palácio eram também muito 
concorridos. 

(…) 

Muitas outras referências à vida mundana do Palácio podíamos aqui aduzir. Apenas 
citamos aqui uma síntese saudosamente elaborada por J. C. Castelo Branco e Castro 
que dá uma imagem dos múltiplos aspectos vivenciados que, no decurso dos anos se 
verificaram no Palácio de Cristal. Este «… foi sempre o único recinto do Porto que se 
prestou, pela sua amplidão não só a exposições, espetáculos de circo, teatro, ópera, 
concertos musicais, mas para organizar cortejos (Henriquino, Finianos, Girondinos, 
cortejos de carnaval ou outros), corridas de automóveis ou bicicletas, concursos de 
elegância automóvel, gincanas, batalhas de flores, festas de caridade, feiras, festas 
regionais, exposições comercias, industriais, agrícolas, artísticas, culturais, de produtos 
estrangeiros (…), ect., ect.. são dignas de nota a exposição, Colonial Portuguesa, e a 
exposição da Obras Públicas. Como recinto para repouso, afastamento do convívio 
diário e monótono das ruas, naos havia outro melhor e por isso, era escolhido, para ir 
ler, escrever, apreciar panoramas, visitar curiosidades, ouvir um pouco de música à 
sombra do arvoredo, no calor do verão. E que pelos poente sobre o mar de lá se 
desfrutavam em certos pontos escolhidos para repouso! …» (SANTOS, José, 1989, p. 
346, 348).119.120 

                                                             
118 Ver imagens 30 e 31. 
119 Citado da tese de Doutoramento: SANTOS, José Coelho dos (1989) - O Palácio de Cristal e a 
Arquitectura do Ferro no Porto em meados do séc. XIX, Porto : Fundação Eng. António de Almeida, este 
texto foi baseado na obra orininal : CF. Alberto Pimentel, «O Porto há Trinta Anos», págs. 78/79. 
120 Ver imagem 32. 
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 Estes espaços, criam a possibilidade de viver o jardim tanto de inverno como 

de verão. Permitem a dinamização dos espaços encantando quem vive o jardim ou 

partes do mesmo121. 

 
 
Ilustração 30 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

 
 

 
 
Ilustração 31 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

                                                             
121 Ver imagem 33. 
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Ilustração 32 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Setembro 2012, seleção nossa. 

 
 

 
 
Ilustração 33 — “Jardim do Palácio de Cristal” Porto, Maio 2012, seleção nossa. 
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  3.1.2. JARDIM QUINTA DA AVELEDA - QUINTA AGRÍCOLA   

 

 

 A quinta da Aveleda, desde sempre propriedade agrícola, passou de pai para 

filho ao longo de várias gerações. Pertencente sempre à família Guedes, tem grande 

parte dos seus registos datados a partir do seculo XVI.  

 Em 1850, o seu proprietário Manoel Pedro Guedes de Silva Da Fonseca, 

cansado da vida social urbana e da política, refugia-se na quinta à qual dedica a sua 

vida. Um homem de grande visão, que decide fazer obras e desenvolver a sua quinta, 

começa a plantar vinhas e várias plantas de acordo com o gosto da época, constrói 

também nessa época uma adega com a capacidade para trezentas pipas.  

 O segundo filho de Fernando Guedes, Roberto, partilhando a visão e o gosto 

do seu pai e do seu avô pela quinta, começa a ajudar e acaba por ficar após ter 

terminado o serviço militar. Depois da morte de Fernando Guedes em 1946, os seus 

três filhos e quatro filhas decidem formar uma sociedade agrícola que começa a ter 

grande lucro, o que levou ao melhoramento do existente, construção de novos 

edifícios e enriquecimento do jardim. 

 Hoje em dia continua a ser uma quinta Familiar, preservando os seus jardins 

românticos122.  

 

 
Ilustração 34 — “ Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
122 Ver imagem 34. 
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  3.1.2.1. PERCURSO NO JARDIM 

 

 

 Neste caso de estudo interessa relevar a importância do percurso dentro do 

jardim, e a utilização dos lagos não só como espaços lúdicos123 e de prazer, mas como 

úteis para a manutenção da quinta agrícola. 

 A quinta da Aveleda tem a particularidade de não ter sido obra de nenhum 

arquiteto, mas sim o resultado do gosto da época124.  

 Entre o variado tipo de vegetação existente no jardim, existem pontuações 

arquitetónicas que nos chamam atenção e nos despertam o prazer de percorrer o 

jardim para ver o que existe. Sempre que descobrimos um novo recanto somo logo 

intrigados a ir ver o que se segue.  

 Estas pequenas pontuações são feitas através de pontes, lagos, casas, 

animais, estufas e ruínas, denominadas de folies como anteriormente visto são uma 

das atrações principais dos jardins românticos. 

 Ao percorrermos o jardim temos a sensação de sermos engolidos pela 

natureza, de que existe sempre duas constantes, encontrar o próximo recanto de 

paragem e de que existe sempre mais a explorar.  

 

 
 
Ilustração 35 — “ Planta Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Novembro 2012, seleção nossa. 

                                                             
123 Espaços lúdicos. Espaços preparados para oferecer atividades de divertimento.  
124 Ver imagens 35 e 36. 
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Ilustração 36 — “ Planta Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Novembro 2012, seleção nossa. 

 

 

 Sentimo-nos pequenos e num universo em que só existimos nós e a natureza, 

o tempo para e nada importa senão a paz existente na natureza e na sua perfeição. 

Entramos maravilhados e saímos apaixonados, pela quantidade de pormenores 

riquíssimos, que nos cativam e estão presentes em todo o jardim. 

 Apesar de todas estas emoções que conseguimos sentir dentro do jardim 

romântico, todo ele é construído para despertar emoções e moldado de maneira a ficar 

o mais pitoresco possível, ou seja todas as nossas emoções acabam por ser 

despertadas por um conjunto de artificialidades, moldadas de modo a sermos guiados 

pelos nossos instintos. 

 Tal como nos jardins ingleses, o jardim acolhe-nos antes de chegarmos à casa. 

Uma grande alameda recebe-nos dividindo o jardim ao meio, guia-nos do portão até à 

casa principal.  

 Pelo caminho encontramos uma variedade enorme de espécies. Estando 

organizado por temáticas.  
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 Chegados à casa somos acolhidos por uma bela fonte, e vários lagos. A casa é 

ornamentada com vinha virgem e flores da época se são mudadas consoante a época 

para que a entrada esteja sempre florida125. 

 

       
 

Ilustração 37, 38 — “ Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
  

 

Do lado direito de quem entra encontramos uma das primeiras folies, a torre das 

cabras126. 

 

(…) numa ode à natureza e às antigas gerações da Quinta da Aveleda, foi edificada 
uma torre de três andares para albergar cabras anãs. Símbolo de fertilidade e 
abundância, a cabra protagoniza o mito de uma terra que soube sempre dar o seu 

melhor fruto. (disponível em www: <url:http: // aveledaportugal.pt>)127 

 

 Nos jardins vitorianos, ingleses, é muito comum existir a presença de vários 

animais espalhados pelo jardim, os animais chamam-nos atenção e cativam-nos. 

Estes jardins primavam não só pela diversidade de espécies vegetais exóticos mas 

também pelas suas espécies animais muito diversificadas, como os patos, as galinhas, 

os pavões, aves exóticas e neste caso as cabras anãs.   
                                                             
125 Ver imagens 37 e 38. 
126 Ver imagem 39 e 40. 
127 Citado do site oficial da Quinta da Aveleda: Aveleda, S.A. (2012) – Quinta da Aveleda, a quinta [em 
linha 138]. Penafiel: Aveleda S.A., 2011. [Consult. 15 Out. 2012]. Disponível em www:< URL: 
http://aveledaportugal.com/index.php?id=45>. 
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Ilustração 39, 40 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, Torre das Cabras” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
 

  Do lado esquerdo, apresenta-se uma casa pitoresca, uma mistura de estilos 

está presente nesta edificação, que não se sabe ao certo o seu propósito128.  

 Deste local temos ligação visual a três pontos diferentes, à casa do guarda, à 

alameda de vai dar à casa e à torres das cabras. Faz parte de um dos pontos de 

interesse espalhados pelo jardim e que nos faz ir pesquisar e ver o que é. Numa 

mistura de rustico129, com gótico e clássico130, faz-nos lembrar uma pequena casa de 

chá. 

 

 

                                                             
128 Ver imagem 41. 
129 Rustico. Vertente arquitetónica, que através da sua simplicidade e poesia pitoresca, inspirou a geração 
de Oitocentos acabando por o reproduzir.   
130 Clássico. Vertente arquitetónica, que sempre acompanhou a história da arquitetura desde a Grecia 
Antiga, onde teve as suas origens.  
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Ilustração 41 —  “ Jardim da Quinta da Aveleda, Casa Romântica” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
 

 Caso se opte passear pela quinta, não seguindo a alameda até à casa, 

encontrasse muitas surpresas pelo caminho, desde árvores diversas a pequenas lagos 

e fontes, bem como variados pontos de paragem.  

 Ao longo do caminho, acompanhados pela assimetria de muretes feitos por 

pequenas pedras irregulares, colocadas meticulosamente, e, de tão irregulares e 

diferentes que são umas das outras, parece que existem lá desde sempre. 

  Em oitocentos, as ocupações eram diferentes das de hoje em dia, os jardins 

eram uma maneira divertida de passar o tempo. Após os almoços, faziam-se grandes 

caminhadas pelo jardim. 

 A presença da fonte das quatro estações marca o início do percurso131, para 

quem sai da casa senhorial. Situada em frente à fachada principal, contém quatro 

medalhões, cada um representando uma estação do ano e ao mesmo tempo as filhas 

de Fernando Guedes.  

“Erguida na década de 1920, a fonte foi finalizada pelo Mestre João da Silva, ao gravar 
nela os perfis em mármore das 4 irmãs Guedes, filhas do proprietário da Quinta. Cada 
perfil personifica uma das quatro estações do ano”. (disponível em www: <url:http: // 
aveledaportugal.pt>) 132 

 

 

                                                             
131 Ver imagem 42. 
132 Citado do site oficial da Quinta da Aveleda: Aveleda, S.A. (2012) – Quinta da Aveleda, a quinta [em 
linha 137]. Penafiel: Aveleda S.A., 2011. [Consult. 15 Out. 2012]. Disponível em www:< URL: 
http://aveledaportugal.com/index.php?id=45>. 
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 À medida que se avança no jardim novos marcos começam a ser visíveis. 

Seguindo-se uma cruz que nos encaminha para lado esquerdo do jardim, avistando ao 

longe uma gaiola chinesa. Gaiola inspirada nas viagens diplomáticas de um 

antepassado Guedes e das suas viagens pelo Oriente133. 

 

      
 

Ilustração 42, 43 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, Fonte da Quatro Irmãs, Gaiola Chinesa” Penafiel, Setembro 2012, seleção 
nossa. 

 

 

 

 A fonte de Nossa Senhora de Vandoma, (Santa padroeira da cidade do Porto). 

È o próximo ponto de interesse neste jardim134. Brotando água de uma maneira muito 

peculiar, encontrasse rodeada de uma densa mancha de vegetação. A água vai 

caindo de fonte em fonte, o som da água tornasse uma constante. 

 A água cai numa primeira fonte, de onde sai e seguindo frestas existentes no 

chão, acaba por ir cair em duas fontes mais pequenas.  

 Da fonte temos acesso visual às vinhas da quinta, e à fonte das quatro irmãs, 

que para trás ficou e a um pequeno carreiro lateral à fonte. 

                                                             
133 Ver imagem 43. 
134 Ver imagens 44 e 45. 
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 Este pequeno carreiro existente, murado por densa vegetação de ambos os 

lados, de chão alcatifado por erva verde. Encaminha-nos para perseguir o percurso. A 

certo momento apercebemo-nos que no meio da vegetação surge uma cascata. Antes 

de a vermos, ouvimos o som da água a correr e através de pequenas aberturas entre 

musgo conseguimos visualizar a água límpida que cai por entre rochas e folhagens 

diversas. Somos chamados para o telhado de uma pequena casa que se destaca e vai 

no meio da vegetação. À medida que avançamos a casa vai sendo descoberta.  

 

    
 

Ilustração 44, 45 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, fonte Nossa Senhora de Vandoma” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
 

 

 Situada numa ilha dentro de um grande lago, é uma das três ilhas existente no 

mesmo.  

 Num estilo muito rustico, é ornamentada com cortiça, imitando uma trepadeira 

que vai subindo pelas fachadas. Pequenina casa de caça que está decorada com 

loiças das Caldas e trofeus de caça. Podemos encontrar um pequeno barco num dos 

topos da pequena ilha, sugerindo da ideia romântica de passeios no lago. O acesso à 

casa de caça é muito interessante pois a ponte que nos dá acesso à ilha tem a 

particularidade de ter três degraus, primeiro subimos depois descemos e voltamos a 

subir, este tipo de jogos arquitetónicos são muito presentes nos jardins românticos. 

Consideradas excentricidades, dão dinamismo aos jardins135. 

 A meio do lago, existe um repuxo de água ao qual conseguimos chegar através 

de saltitar de pedra em pedra136. Não que dê para fazer mas a composição do mesmo 

no jardim cria uma dinâmica de cores e de luz que torna o jardim muito mais apetitoso. 

                                                             
135 Ver imagem 46. 
136 Ver imagem 48. 



Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da arquitetura sensorial dos jardins românticos  

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado  73 
 

  A terceira ilha, contem uma janela antiga, estilo neomanuelino137, denominada 

a janela do infante138. Antiga janela de uma casa do porto de “onde, segundo a 

tradição, D. João IV terá sido aclamado Rei de Portugal e que foi, mais tarde, 

oferecida a Manuel Pedro Guedes da Silva da Fonseca, que a transportou para os 

jardins da Quinta da Aveleda.” (disponível em www: <url:http: // 

aveledaportugal.pt>)139. Da janela do infante volta a ser visível a torre das cabras. 

 

 As mesas e os bancos existentes no jardim, feitos de antigas mós, vão 

pontuando o jardim. Repleto de pormenores, é muito comum encontrar elementos de 

ferro imitando a natureza, tais exemplos surgem em corrimões, vasos e decorações 

existentes nos jardins típicos de Oitocentos140. 

 O orgânico da vegetação engole, por assim dizer toda a construção. 

Funcionando como um só, a arquitetura passa a fazer parte do jardim e o jardim da 

arquitetura.   

  A vegetação dá corpo ao jardim, e o edificado dá alma, o jardim tornasse 

poesia.  

 

 

                                                             
137 Neomanuelino. Vertente arquitetónica portuguesa, datada do período de reinado de D. Manuel. 
138 Ver imagem 47. 
139 Citado do site oficial da Quinta da Aveleda: Aveleda, S.A. (2012) – Quinta da Aveleda, a quinta [136]. 
Penafiel: Aveleda S.A., 2011. [Consult. 15 Out. 2012]. Disponível em www:< URL: 
http://aveledaportugal.com/index.php?id=45>. 
140 Ver imagem 49 e 50. 
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Ilustração 46 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, Casa de Caça” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

 
 

 
 

Ilustração 47 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, Janela do Infante” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 48 — “ Jardim da Quinta da Aveleda, Lago das Três Ilhas” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 49 e 50 — “ Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 
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   3.1.2.2. A IMPORTÂNCIA DOS LAGOS ENQUANTO 

ORNAMENTAÇÃO E REGA DA QUINTA 

 

 

 A água no jardim, servindo como fonte de sobrevivência de toda a vegetação, 

e, neste caso em particular, fonte de rega de toda a produção agrícola; tem também 

associado a si uma grande carga simbólica.  

A água tem sido, e vai continuar a ser, elemento indispensável nos jardins, mas para 
além da sua função decorativa, ela surge imbuída de profundo significado. Com efeito, 
as teogonias das grandes civilizações primitivas atribuíram-lhe culto especial e 
estabeleceram ritos litúrgicos que, ao convertê-la no elemento principal, permitiam 
adorá-la diretamente. 

Desde tempos remotos que a água, para o homem de todas as civilizações, se 
apresenta como fonte de vida, meio de purificação e centro de regeneração 
(ANACLETO, Maria Regina, p. 286).141 

 Nos jardins românticos a água brota de cascatas, carreiros de água artificias, 

bem como de lagos e fontes ondeantes, deixa de se cingir a tanques e poços, para 

passar a ter maior ligação com a natureza142.  

 

 
 

Ilustração 51 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

                                                             
141 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
142 Ver imagem 51. 



Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da arquitetura sensorial dos jardins românticos  

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado  78 
 

 A água é canalizada e vai caindo de fonte em fonte, tendo duas vantagens 

fundamentais para o jardim romântico; o som da água passa a ser uma constante, 

embrenhando-nos numa melodia sempre diversificada e relaxante; cria maior 

humidade que permite a vegetação tornar-se mais robusta e densa143.    

 . 
Na tradição judaico-cristã, este elemento simboliza a origem da criação, é considerado 
fonte de todas as coisas e permite o conhecimento do transcendente (…) a água, que 
purifica a natureza e que a faz renascer, dissolve tudo, desintegra a forma, apaga o 
pecado. (ANACLETO, Maria Regina, p. 286).144 

  

 

 
 

Ilustração 52 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 As quintas agrícolas eram consideradas ricas pela quantidade de minas de 

água e de poços que continham. Quanto mais água o terreno continha, mais rico se 

tornava, pois melhor seria a rega dos campos agrícolas.   

 Em oitocentos com a importância do jardim estes depósitos de água, passam a 

ter dupla função, a de rega e a de estética. Os lagos têm o papel muito importante nos 

jardins românticos de criar dinamismo e diversão aos jardins. Sempre assimétricos e 

com linhas ondeantes, criam ambientes pitorescos e refrescantes para quem percorre 

o jardim.  

                                                             
143 Ver imagem 52. 
144 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
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 Encontramos a água constantemente presente em todos os recantos do jardim, 

aparecendo de variados modos. Os lagos, as fontes, as minas e as cascatas, 

asseguram a rega dos campos e a beleza do jardim145.  

 Com um sistema de canalização de água, esta passa de fonte em fonte, e, de 

lago em lago, unindo todos os espaços entre si e criando o burburinho de água 

sempre corrente por toda a quinta. Os lagos e as fontes são no fundo depósitos 

decorativos de reservas de água. 

 

 
 

Ilustração 53 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 É de salientar a importância dos lagos junto à casa. Servindo como 

salvaguarda, tinham a função de em caso de fogo, serem acessíveis para extinguir 

caso necessário, o incêndio o mais rápido possível. Dois lagos ligados entre si através 

de um carreiro de água, contendo um deles, uma capoeira para as aves existentes na 

quinta.146 

   

 

 
 

                                                             
145 Ver imagem 53. 
146 Ver imagens  54, 55 e 56. 
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Ilustração 54 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2011, seleção nossa. 

 
 

 
 

Ilustração 55 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2011, seleção nossa. 
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Ilustração 56 — “Jardim da Quinta da Aveleda” Penafiel, Setembro 2011, seleção nossa. 
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 3.2. JARDINS ROMÂNTICOS A SUL  

 

 

  3.2.1. JARDIM PALÁCIO DA PENA - QUINTA ESTRANGEIRADA  

 

 

 No alto da serra de Sintra, existindo uma capela que por motivo de culto foi ali 

erguida, para que a proximidade com Deus fosse maior. 

 Na verdade reza a lenda que tal ermida foi ali erguida devido à aparição de 

Nossa Senhora. 

 (…) ergueu-se outrora uma ermidinha dedicada a Nossa Senhora da Pena que, 
como tantas outras por esse Portugal fora, se enlaçava à lenda de uma Senhora 
Aparecida e também ao culto dos altos; este ultimo, consumava a ideia dos antigos que 
relacionavam as alturas com a divindade, (…) (Anacleto, Maria Regina, p. 59, 60)147. 

 A devoção de D. Manuel148 a nossa Senhora da Pena fez com que 

patrocinasse a construção de um mosteiro, que entregou aos frades da ordem dos 

jerónimos, para que velassem à Senhora da Pena, tal como já antes feito em relação 

mosteiro construído em Belém.  

 Em 1503 é então erguido o mosteiro, que durante bastante tempo foi lugar de 

culto, acolhendo a ordem dos jerónimos. Em 1755, com o terremoto e seguindo-se a 

expulsão das ordens religiosas do país, o mosteiro entrou em ruínas.  

Dentro de uma política que procurava fazer desmoronar a estrutura agrária vigente no 
‘antigo regime’ nacional, o governo fez aprovar, entre 1833 e 1834, uma série de leis 
que culminaram com a extinção das ordens religiosas e sequente apropriação dos seus 
bens por parte do estado. Foi nesse contexto que D. Pedro IV, a 6 de Maio de 1834, 
havendo já sido ordenada a supressão do convento de Nossa Senhora da Pena, 
determinou que se procedesse à inventariação global dos bens não sagrados e se 
conservasse a igreja (…) (Anacleto, Maria Regina, p. 61)149. 

                                                             
147 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian.  
148 D. Manuel. Monarca Português  
149Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. Retirado do documento original: 
carta transcrita, sem indicação de proveniência, por TUDE DE SOUSA, Mosteiro, palácio e parque da 
Pena na serra de Sintra, p. 31-32.  
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 O convento foi arrendado e no ano de 1838, comprado por D. Fernando, que 

começou logo, mal a compra do antigo convento ter sido feita a reconstrui-lo e 

reconvertê-lo para se tornar o seu palácio de veraneio150. 

Admirador incontestável das belezas de Sintra, enamorou-se de Monserrate, ao tempo 
“umas ruínas bem românticas”, que não conseguiu obter e viu-se por isso compelido a 
comprar o mosteiro de Nossa Senhora da Pena, quinhentista, também meio arruinado 
e situado bem lá em cima do monte, (…) criando um verdadeiro cenário de ópera, 
quiçá wagneriano, que permitia ao rei vestir fatos apropriados e cantar árias da sua 
predileção. (Anacleto, Maria Regina, p. 64)151. 

 Começando logo, mal a compra, a obra de recuperação do antigo convento em 

ruínas. D. Fernando pede ajuda ao barão de Eschwege152. Que partilhando dos gostos 

românticos e excêntricos do rei, sugere a reconstrução do mosteiro num estilo 

neogótico. Acabou por conjugar o neomanuelino (pertencente à historia do país que 

acolheu o jovem rei), e o neoárabe153. 

 

Ilustração 57 — “Planta geral do Palácio da Pena”, Sintra. (FRANÇA, José-Augusto, 2004, p.121). 

 

                                                             
150 Ver imagens 57 e 58. 
151 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. Retirado da obra original: FIALHO 
D’ALMEIDA, os gatos, I, p.33. 
152 Barão de Eschwege Sem referências encontradas.   
153 Ver imagens 59 e 60. 
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Ilustração 58 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 59 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 

Ilustração 60 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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“Tratava-se, em princípio, de restaurar o convento arruinado, reparando a igreja, e de 

acrescentar um novo edifício que se compusesse no cimo do monte - «Castelo do 

Santo Graal» (…)” (França, José-Augusto, 2004, p. 121)154. 

 Após a morte da rainha D. Maria II, D. Fernando recolheu-se a Sintra, onde 

mora até à sua morte. Acaba por casar segunda vez com uma cantora de ópera, feita 

condessa d’Edla155 a quem tudo deixa. 

 Constrói-lhe um Chalé iniciado nos anos 60, nos jardins da tapada do paço da 

Pena, “(…) um chalet discreto que pode ser tomado como modelo romântico para 

amores que em Sintra teriam longa e literária duração, até Eça de Queirós 

(…)”(França, José-Augusto, 2004, p. 123)156. 

 O palácio da Pena, admirado por vários estrangeiros, que ficando 

sensibilizados com tamanho cuidado aos pormenores, consideram a Pena uma das 

obras mas belas e sublimes do romantismo. 

 Inserido numa paisagem digna de um cenário de ópera157, D. Fernando 

constrói o seu palácio organizado por patamares (varandas), de modo a vencer os 

penhascos e a dificuldade de acesso ao cume, seria também uma maneira de melhor 

apreciar a vista densamente verdejante, num dos lados a desembocar no mar.  

Num lugar de primeiro plano, contando com todos os elementos constitutivos, da 
história, que um rei exógeno define, combinando culturas, sua e do país que o 
albergou, dos estilos revivalistas e exóticos que se cruzavam no ar do tempo e de uma 
natureza altamente privilegiada (…) (França, José-Augusto, 2004, p. 123)158. 

 Dedicou grande empenho aos seus jardins, onde plantou a mais variadíssima 

panóplia de espécies de árvores, trazidas de todos os cantos do mundo. 

  

 

 

                                                             
154 Citado do livro: FRANÇA, José-Augusto (2004) - Historia da Arte em Portugal O Pombalismo e o 
Romantismo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
155 Condessa D’Edla. Sem referências encontradas.   
156 Citado do livro, na nota de rodapé acima referida. 
157 Ver imagem 61. 
158 Citado do livro, na nota de rodapé acima referida. 
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 O palácio da Pena, não foi construído ao acaso, inserido “ (…) numa linha que 

desejava encontrar formas capazes de traduzir harmonia entre a maneira de sentir 

pitoresca e a visão romântica (…) (Anacleto, Maria Regina. P. 91)159. O romantismo, 

representa uma atitude, uma filosofia, uma maneira de agir perante a vida, e não 

propriamente um estilo arquitetónico. 

 

Ilustração 61 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 D. Fernando habituado a uma paisagem semelhante no seu país de origem, 

acaba por dedicar tanta atenção aos pormenores do jardim, como aos do próprio 

palácio160.  

 Nesta coutada encontram-se todos os ingredientes necessários à existência de um 
verdadeiro condomínio inglês: a par da casa de habitação, existem várias outras 
estruturas e terrenos destinados ao cultivo, (…) o parque propriamente dito com o seu 
jardim romântico. O Monarca olhava com particular afeição e atenção para esta parcela 
do domínio até porque na sua terra natal aquelas estruturas estavam então em moda; 
no entanto em Sintra, D. Fernando recriou um mundo de magia e de mistério passível 
de dar largas à sua imaginação prodigiosa (…) (Anacleto, Maria Regina. P. 93)161. 

 O Palácio da Pena, inserindo-se na categoria de quinta estrangeirada, caso de 

estudo abordado nesta dissertação. É considerada a coroa de todo o romantismo em 

Portugal, sem possível comparação com qualquer outra obra. 

 

                                                             
159 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. Citado da obra original: MENENE GRAS 
BALAGUER, El romanticismo como como espíritu de la modernidade, Barcelona, Montesinos, 1983, 
p.134 
160 Ver imagem 62. 
161 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Ilustração 62 — “Palácio da Pena, Fonte dos Passarinhos” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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   3.2.1.1. A RUÍNA COMO PARTE DO ORGÂNICO 

 

 

 A ruína, muitas vezes ignorada e por muitos, associada à ideia de 

marginalidade, no seculo XVIII começou a despertar grande interesse a pintores e a 

escritores, posteriormente entrado no campo da arquitetura como elemento construído 

e parte do edificado. 

 “(…) a partir de meados do seculo XVIII é que estas passaram a ser olhadas 

em si mesmas e emergiram então envoltas numa aura poética.” (Anacleto, Maria 

Regina, p. 65)162. 

 Recordando momentos do passado, tinham a capacidade de transportar o 

indivíduo de oitocentos para o campo da introspeção e da nostalgia. Um cenário de 

melancolia e cheia de simbolismo para a geração de oitocentos que se debatia com o 

progresso vertiginoso. Uma sociedade em constante mudança, com novos valores e 

novas ideias. 

Mas a forma como essa melancolia se apresentava, consentia na revelação de uma 
grande crise de crescimento inerente à ideia de progresso, (…) depois da valorização 
do ateísmo, quase diria da morte de Deus, e do enraizamento dos ideias 
revolucionários (…) por isso se instalou no homem moderno um mal-estar existencial e, 
como não dispunha de um remédio para o combater, viu-se obrigado a procurar na arte 
e na literatura uma forma de satisfação alegoria que respondesse a essa melancolia 
moderna, (…) (Anacleto, Maria Regina, p. 67)163. 

 A ruína, usada como uma evocação ao passado, e reconforto da alma, surge 

então nos jardins criando uma poética de ligação da natureza orgânica e a ruína que 

passa a ser vista como elemento arquitetónico164. 

 Muitas vezes artificias, estas ruínas juntamente com a vegetação, eram um 

modo de através da natureza conseguir explicar emoções, conceitos existentes sem 

                                                             
162 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
163 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. Citado da obra original: 
FERNANDO CASTRO, Chateaubriand en Roma o el espejo en las ruinas, “Fragmentos”, 15-16, Madrid, 
1989, p.5. 
164 Ver imagem 63. 
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resposta, até mesmo a própria ideia de Deus, sem ter que recorrer aos cânones165 da 

igreja. 

 

Ilustração 63 — “Palácio da Pena, Templo das Colunas” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

As ruínas antigas aparecem em resultado do fascínio que os restos naturais exerciam 
sobre o homem; mas aquela, ao materializar-se, procuram tanto quanto possível, e 
muitas vezes (re) utilizando materiais autênticos, fazer-se passar por naturais. 
(Anacleto, Maria Regina, p. 66)166. 

 A ruína inserida na paisagem, inicialmente surgido em Inglaterra, rapidamente 

foi adotada na Alemanha.  

 D. Fernando, ciente das tendências existentes no estrangeiro e grande 

apoiante do espirito romântico, rapidamente se apaixonou pelo clima e paisagem de 

Sintra, pelas ruínas de Monserrate e do mosteiro da Pena. Seguindo-se pelo gosto dos 

seus conterrâneos, encontra na Pena o refúgio perfeito para introspeção, longínquo de 

um mundo em mudança, que deitava abaixo todas as premissas existentes até então.  

 Reavivando mais do que uma tentativa de reencontro com, Deus, sentimentos 

e nós mesmos. As ruínas remetem-nos para um passado histórico perdido, 

relembrando-nos das glórias alcançadas do passado. 

                                                             
165 Cânones. Bom exemplo. 
166 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
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 Introduzidas na paisagem, deixa de fazer só parte do construído (nossa parte 

física), para pertencer também ao nosso psíquico (o que nos provoca na alma). 

Estando ligado ao campo da introspeção, remete-nos para uma melancolia e 

meditação interior sobre a nossa própria natureza humana; importância da alma no 

corpo. 

Neste contexto e porque as ruínas convidam o observador à introspeção, estimulavam 
a imaginação, encaminhavam para a meditação, induziam à melancolia e exaltavam a 
emotividade, a sua representação passou a ter por base a estética, embora, desta feita, 
ela se apresentasse arreigada a um subjetivismo capaz de imprimir caracter. (Anacleto, 
Maria Regina, p. 67)167. 

 O palácio erguido sobre as ruínas do antigo mosteiro, é construído de maneira 

que não distingue o novo do velho. Conjugando vários estilos num único edifício168. 

 

 
Ilustração 64 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 
Ilustração 65 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 No jardim são inseridas várias construções evocando estilos antigos, como é o 

caso do templo das colunas, a fonte dos passarinhos, as ruinas da capela menor, a 

pateira, até mesmo as variadas escadarias ou conjuntos de mesas e bancos corridos, 

com o objetivo de, através de um percurso demarcando com vários elementos 

                                                             
167 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
168 Ver imagens 64 e 65. 
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arquitetónicos ou decorativos, sermos remetidos à introspeção pessoal, o confronto 

com os nossos pensamentos e emoções169.  

A fusão das ruínas com as rochas tornou-se inseparável do feitiço do romântico 
exacerbado de um mundo que se perdia na lonjura, e se tornava perceptível através da 
evocação poética de uma história, pretérita no tempo e estendida no espaço (…) 
(Anacleto, Maria Regina, p. 68)170. 

De certo modo, as ruínas inseridas no jardim acabam por ser a continuação do 

orgânico; a alma do imenso volume orgânico, que sendo exterior, é uma casa dos que 

nos remete mentalmente para os nossos sentimentos e para o interior da nossa alma. 

Fazendo-nos questionar a subtiliza de tal composição, ficamos sem saber onde 

começa e onde acaba os limites da arquitetura e da natureza, afetando-nos 

emocionalmente tal união. 

 Pairando sempre na mente a questão, se teria em nós o mesmo efeito só a 

natureza, ou só a arquitetura; se o corpo sozinho existe ou precisa da alma para fazer 

sentido. Suscita também a dúvida do que é o corpo e o que é a alma, num jardim 

romântico, em que a ruína e o orgânico se unem e formam um só171. 

 
 
Ilustração 66 — “Palácio da Pena, Pateira” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

                                                             
169 Ver imagem 66. 
170 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
171 Ver imagem 67. 



Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da arquitetura sensorial dos jardins românticos  

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado  93 
 

 
 
Ilustração 67 —  “Palácio da Pena, Nora” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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   3.2.1.2. RECANTOS PITORESCOS  

 

 O ideal de pitoresco, nascido em Inglaterra. Conceito para a paisagem que 

desperta na alma sentimentos e emoções, foi adotado nos jardins românticos ingleses, 

muitas vezes designados mesmo como jardins pitorescos. 

  Sintra que por si só já é um lugar único, nos parques do Palácio da Pena, 

encontramos vários recantos pitorescos, sítios onde a nossa alma é transportada para 

o universo dos pensamentos. 

 Não só as ruínas tornam este palácio e os seus parques num espaço 

nostálgico e extremamente apaixonante172. Todo um ambiente artificial e criado pelo 

homem permite que este seja um todo e que cada detalhe se insira numa paisagem 

única e idílica173.  

Estes jardins românticos pitorescos, neste caso em particular, o do Palácio da Pena, 

contrariam as ideias da época através da sua artificialidade e intervenção humana; 

mas os sentimentos e as emoções sentidas no jardim são o mais verdadeiro possível.  

Os artistas desta época, antes de começarem a moldar os jardins, inspiravam-se na 
natureza e agiam de maneira idêntica à de um pintor que se preparasse para manejar 
os pinceis diante a uma tela. É que um jardim paisagístico tinha que ser concebido 
como se fosse um quadro: o autor debruçava-se previamente sobre os efeitos de 
perspectiva e estudava a harmonia entre a luz e a sombra; além disso, o vergel, 
primava pela ausência de uma planimetria rigorosa e as formas sinuosas eivavam o 
terreno através de outeiros e vales; as águas corriam livremente e já não se 
circunscreviam a tanques de formas geométricas. Em suma, a natureza passou a ser 
imitada e deixou de se apresentar sob forma convencionada. (ANACLETO, Maria 
Regina, p.297)174.  

 São cenários artificiais, que numa época de crise ajudaram, refugiando de uma 

realidade dura, uma crise económica e de valores. Os jardins tornaram-se um escape 

à realidade, tal como a arte, a literatura, a música e a filosofia.   

                                                             
172 Ver imagem 68. 
173 Idílica Maravilhoso 
174 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. Citado da obra original: GEORGES 
RÉMON, Les Jardins. De l’antiquité a nos jours, p.53. 
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Ilustração 68 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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(…) como consequência, os jardins passaram a oferecer uma decoração teatral a 
inserir-se num convencionalismo por vezes não muito bem assumido ou sentido e que, 
em ultima analisa, acabara por não responder à filosofia expressa (…) (ANACLETO, 
Maria Regina, p. 298)175. 

 No jardim do Palácio, onde se ouve o constante som da água a correr por 

carreiros artificiais, bem como a várias escadarias construídas através de caminhos 

tortuosos e irregulares, presenças constantes da artificialidade no jardim176. “Para 

construir jardins de sucesso, o homem apropriou-se dos elementos que o universo lhe 

oferecia e modificou-os segundo as sua conveniências, mas teve ainda a necessidade 

de criar de forma artificial (…)” (ANACLETO, Regina Maria, p. 298)177.178 

 

 
 
Ilustração 69 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 Elementos decorativos que tentam imitar o orgânico da natureza, como é o 

caso das pedras que ladeiam os percursos, todas elas diferentes,179. Importante referir 

que em muitos casos, um dos lados do percurso contem um pequeno murete, e não 

as pedras irregulares.180 São vários os pormenores que encontramos em todo o 

                                                             
175 Citado da tese de doutoramento: ANACLETO, Maria Regina [1997?] - Arquitectura Neomedieval 
Portuguesa, volume I. [S.I.] : Fundação Calouste Gulbenkian. 
176 Ver imagem 69. 
177 Citado da tese de Doutoramento, na nota de rodapé acima referida. 
178 Ver imagem 70, 71 e 72. 
179 Ver imagem 73. 
180 Ver imagem 74. 
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jardim, um orgânico artificial, criado pelo homem que na junção com a natureza nos 

preenche a alma e o espírito.  

A presença da intervenção humana está sempre presente no jardim de modo muito 

subtil181. 

 
 
Ilustração 70 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

  
Ilustração 71 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

                                                             
181 Ver imagem 75. 
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Ilustração 72 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 73 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 

 

 
 

Ilustração 74 —  “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 75 — “Palácio da Pena” Sintra, Setembro 2012, seleção nossa. 
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4. PROJETO ANO LETIVO – JARDIM DA ESTRELA 

 

 

 4.1. CONVICÇÕES DO LUGAR  

 

 

 A zona da Estrela, ocupada apenas por ordens religiosas até ao período de fins 

de Setecentos início de Oitocentos, altura em que passa a ser povoada, após a 

construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus182, mais conhecida por Basílica da 

Estrela183. 

 
 
Ilustração 76 — “Basílica da Estrela” Lisboa, Setembro 2011, seleção nossa. 

                                                             
182 Ver imagem 76. 
183 Basílica da Estrela. Erguido em 1779, devido a uma promessa por parte da rainha D. Maria I. 
Composta pela igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e, um convento cedido à ordem das 
Carmelitas. 
“Demorou a sua construção, que se iniciou em 1779, até 1790. É considerado o mais importante 
monumento religioso levantado em Lisboa, depois do terramoto, e, com o seu imponente zimbório, que se 
eleva sobre o casario circundante, é, sem dúvida, um dos edifícios que mais influencia a paisagem urbana 
da parte ocidental da cidade. Construído num estilo que pode ser classificado de Barroco final ou Rococó 
(…).  
O projecto e orientação da obra foi entregue ao arquitecto das Obras Publicas, Mateus Vicente de Oliveira 
(1710-1786) (…) morreu antes de ver concluída a obra máxima da sua carreira, sendo substituído, na 
direcção daquela, pelo seu sucessor no cargo, Reinaldo Manuel dos Santos (1740-1790) (…).  
Desde 1886, funciona nela a sede paroquial da lapa, transferida da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, e, 
no edifício conventual, está instalado, desde 1874, o Instituto Geográfico Cadastral.” Citação retirada do 
livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa – Terceiro 
Tomo. Lisboa : Neogravura. p. 57, 58, 61. 
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 A atual casa de Santa Zita, casa esta onde a Condessa d’Edla se recolheu 

após a morte de D. Fernando, é um exemplo destas casas antigas que ainda 

subsistem nesta zona.  

 Foi, porém, a partir da construção da Basílica da Estrela, em 1789, que o 
povoamento da zona entrou a intensificar-se, passando a ser procurada, por 
todo o século XIX, essencialmente, pela burguesia que, depois do Terramoto, 
preferiu ter as suas residências afastadas do centro da cidade. Nos 
arruamentos mais antigos, que já existiam no século XVII, ou nos princípios 
do século XVIII, como a Rua de Santo António, Rua do Patrocínio ou Rua de 
Santana, que se cruzavam no Sitio da Boa Morte, onde ainda existe o 
casarão do antigo convento, projectado por Eugénio dos Santos, porém, 
completamente descaracterizados, são poucos os edifícios setecentistas que 
ainda subsistem. Citemos o degradado Palácio dos Possolos, na Travessa 
das Almas, a residência apalaçada, aliás, descaracterizada, onde se recolheu 
a condessa de Edla, depois de viúva, ao cimo da Rua de Santo António 
(actual Casa de Santa Zita) e vários prédios e conjuntos arquitectónicos dos 
finais de Setecentos ou inícios de Oitocentos, traindo influências 
neoclássicas, ou apenas carregados de pitoresco (…) (ATAIDE, M., Maia, 
1988, p. 55).184 

 

 Durante o estudo do território, surgiu um grande interesse no estudo e na 

organização desta zona da cidade. Apesar a existência de dois zonamentos muito 

diferenciados, foram muito importantes para o processo deste projeto. Um ligado à 

cultura e à religião, com a sinagoga185 e o convento das trinas no Rato186, as escolas 

Pedro Nunes187 e João de Deus188, cemitério Inglês189 e Basílica da Estrela. O 

                                                             
184 Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito 
de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : Neogravura.  
185 Sinagoga. Inaugurada em 1904, a sinagoga do Rato situa-se na rua Alexandre Herculano. “Tudo 
mudou em 1912 quando um alvará do Governo Civil com data de 9 de maio aprovou os Estatutos da 
Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) - assim batizada e não Comunidade Judaica de Lisboa, porque, à 
época, a palavra "judeu" tinha uma conotação pejorativa” MOTA, Margarida (2006) – retirado do site: 
Comunidade judaica reconhecida há 100 anos [1]. Lisboa : Margarida Mota [consult. 31 Nov. 2012]. 
Expresso. Disponível em www:<URL: http://expresso.sapo.pt/comunidade-judaica-reconhecida-ha-100-
anos=f729794>. 
186 Convento das trinas. “O extinto Mosteiro de Nossa Senhora dos Remedios, das religiosas da Ordem 
da Santíssima Trindade, teve início nos alvores do século XVII por iniciativa de Manuel Gomes de Elvas 
(…) situado em amplo edifício implantado na face ocidental do Largo do Rato (antiga Praça da 
Republica). O cenóbio destinava-se a receber no seu seio, de graça, quarenta mulheres de estripe nobre, 
segundo intenção do fundador (…) na ala esquerda do edifício, faz actualmente serventia às instalações 
da Direcção-Geral de Segurança Social (Ministério do Emprego).” Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. 
Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : 
Neogravura. p. 70. 
O Mosteiro no século XVIII e XIX sofre remodelações, devido à sua destituição e à expulsão das ordens 
religiosas, acaba por ser vendido em hasta Publica bem como parte da sua decoração. Hoje em dia está 
dividido por quatro entidades diferentes.    
187 Escola secundária de Pedro Nunes surgido em 1906 com o nome de liceu central da 3ª zona, passou 
por várias freguesias até que em “1911 foi inaugurado o novo edifício na Avenida de Álvares Cabral, com 
a assinatura do arquitecto Ventura Terra. O edifício é formado por três corpos que, em conjunto, 
desenham um U. No corpo central (…) 1930 - A escola muda de nome para Liceu Normal de Pedro 
Nunes, porque tem a função de formar professores. São criados espaços específicos para os estagiários 
e os metodólogos – assim se chamava aos professores formadores.1936 - Volta a mudar de nome para 
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segundo ao estado e ao poder físico, através da Assembleia da Republica190, os 

hospitais Militares191 e no fim da Infante Santo os hospitais da CUF192 e Dispensário de 

Alcântara193. 

                                                                                                                                                                                   
Liceu Nacional de Pedro Nunes, embora continue a exercer as funções de liceu normal até 1947.” 
Retirado do site: WONG, Barbara (2006) – Liceu Pedro Nunes “uma escola diferente fez um país 
diferente” [1]. Lisboa : Barbara Wong. [consult. 31 Nov. 2012]. Público Sociedade. Disponível em 
www:<URL: http://espn.edu.pt/pdf/centenario/publico_29_01 _2006_ 
p34.pdf>.  
188 Escola João de Deus. A escola Joao de Deus tem a sua origem no ideal do poeta João de Deus, em 
combater o analfabetismo em Portugal através de escolas moveis. Ideia continuada por seu filho que com 
a ajuda de vários artistas no séc. XIX cria vários polos de ensino. “(…)foram inaugurados em Lisboa, 
respectivamente em 1915 e 1917, o Jardim-Escola João de Deus e o Museu João de Deus-Bibliográfico, 
Pedagógico e Artístico, com o projecto de Raúl Lino, datado de 1913. Designada por Associação de 
Jardins-Escolas Joao de Deus a partir de 1922, é actualmente uma instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS).” Retirado do site: CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, Tópicos de A a Z (2012) – 
equipamentos [1]. Lisboa : Câmara Municipal de Lisboa, 2012 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível em 
www: <URL:http:// cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/edificios-do-museu-e-jardim-escola-joao-
de-deus >.  
189 Cemitério Inglês. Situado na rua de S. Jorge, foi cedido aos súbitos inlegeses que moravam em lisboa. 
“Consequência do tratado de 1655, teve enterramentos, pelo menos, desde inícios do século XVIII.  Algumas 
sepulturas, como monumentos dedicados as poeta inglês H Fielding (1786) (…) continuam a atrair visitantes 
nacionais e estrangeiros. O sombreado do arvoredo dá ao local uma nota romântica, acentuado pelo revivalismo 
neogótico da capela de São Jorge qua a colonia inglesa mandou construir no recinto.” Citação retirada do livro: 
ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) ‐ Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : 
Neogravura. p. 55. 
190 Assembleia da Republica. Construído com o objetivo de albergar o Convento de São Bento da Saúde, 
é obra do arquiteto Baltazar Álvares “As obras iniciadas em 1598, prolongaram-se ate 1615. E apesar de 
não ter chegado a ser completamente concluído, domina, como uma das mais importantes massas 
arquitectónicas, em todas as panorâmicas antigas da cidade. As profundas remodelações por que teria 
passado, desde que, depois da extinção das ordens religiosas, foi escolhido, por decreto de D. Pedro IV, 
para sede de Congresso da Nação, não lhe alteram as proporções, nem diminuíram a sua imponência 
que, ao contrário, ainda foi realçada com a desafectação da zona envolvente e a construção da escadaria 
monumental de acesso. (…) O aproveitamento para destinos diversos iniciou-se, aliás, muito antes da 
extinção das ordens religiosas, logo a seguir ao terremoto de 1755 que, não o tendo afectado, o tornou 
apetecido para solucionar várias situações críticas. De passagem estiveram nele instalados o Patriarcado 
e, mais tarde, a Academia Militar ou Aula de Fortificações. Porem o arquivo da Torre do Tombo – 
anteriormente no Castelo, onde foi salvo por Manuel da Maia, seu guarda-mor –, tendo sido transferido 
para a ala nascente do velho convento a 26 e 27 de Agosto de 1557, nele tem permanecido, apesar do 
inconveniente, no que respeita a espaço e ambiente. 
Logo de seguida à sua eleição para o Palácio das Cortes, ainda em 1834, iniciaram-se nele as obras de 
remodelação que, retomadas por várias vezes, se iriam prolongar por mais de cem anos, acabando por 
transformar o inexpressivo casarão beneditino no belo espécime arquitectónico que é, actualmente, o 
Palácio da Assembleia da República, considerado, sem favor, um dos edifícios mais nobres da cidade.”  
Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de 
Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : Neogravura. p. 63, 64. 
191 Hospitais Militares. O Hospital Militar, antigo convento Beneditino datado de 1573, cujo seu fundador 
foi o Frade Plácido de Vila Lobos. 
“Em 1615, com a transferência dos religiosos para o Convento de S. Bento-o-Novo, actual Assembleia da 
Republica, o primitivo convento foi transformado em colégio e casa de estudos da Ordem de cujas obras 
de beneficiação se destacou o embelezamento da igreja com um famoso quadro da Virgem, a que foi 
dado o nome de Nossa Senhora da Estrela. Em 1824 construi-se no Convento das Janelas Verdes, o 
Hospital Real Militar da Corte, mas tarde transferido para o colégio de Nossa Senhora da Estrela, 
passando a designar-se por Hospital Militar de Lisboa. 
Em 1836, a Comissão de Saúde Militar apontou como instalação definitiva, o edifício da Estrela para 
Hospital Militar Permanente. 
Com a evolução dos tempos o Hospital foi alargando as suas instalações e em 1898 anexou-se à ala que 
dá para a Rua de S. Bernardo, para no ano seguinte alguns dos seus serviços serem instalados na cerca 
do Convento do Sagrado Coração de Jesus (Basílica da Estrela). Posteriormente com a abertura da 
Avenida Infante Santo ficou referida cerca dividida. 
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 Numa primeira leitura crítica. Este lugar muito ligado ao corpo e à alma conta-

nos as estórias acerca destes edifícios e revela ainda a maneira como percorremos a 

cidade sempre com uma memória presente do passado e presente em todos eles. 

 O jardim da Estrela, ou passeio publico194, surgiu devido à necessidade de 

espaços arbóreos na cidade, pois os únicos existentes, era o passeio público iniciado 

no tempo do Marques de Pombal, ou então jardins privados.  

 Construído em meados do seculo XIX, com a função de ser um espaço para o 

passeio público. Projeto da autoria de Pedro José Pezerat195 e dos jardineiros João 

Francisco196 e Jean Bonard197.  

Em 1850, entrou-se na fase de planeamento, sendo os trabalhos entregues aos 
engenheiros das Obras Públicas (…), na parte ligada ao ajardinamento, com a 
colaboração competente dos jardineiros da mesma direção, o francês Jean Bonard, e o 
português, João Francisco. Em breve, porém, a municipalidade não só absorveu nos 
seus quadros aqueles jardineiros, como, através do seu competente arquitecto 
paisagista, Pedro José Pezerat (1800-1872), passou a interferir e a responsabilizar-se 
por toda a obra que se encontrava pronta a ser inaugurada em 3 de Abril de 1852. 

(ATAIDE, M., Maia, 1988, p. 62).198  

                                                                                                                                                                                   
Em 1961, o aquartelamento de Campolide deixou de ser ocupado pelo Regimento de Artilharia nº1, sendo 
aí instalado o Centro Ambulatório de Doentes e Convalescentes, anexo do HMP, face ao grande número 
de evacuados do Ultramar.  
Em 18 de Outubro de 1973 foi inaugurado a Casa de Saúde da Família Militar, localizada na cerca do 
hospital. Em 1991 procedeu-se à concentração hospitalar dos três corpos de edifícios e dispostos em 
volta do Largo da Estrela, de forma a permitir a alienação do referido Anexo que se tornou 
desnecessário.” Retirado do site: EXÉRCITO PORTUGUÊS, Hospital Militar Central (2012) – Historial [1]. 
Lisboa : Exército Português, 2010 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível em www: <URL:http:// 
exercito.pt/sites/HMP/Historial/Paginas/default.aspx>. 
192 Hospitais CUF. O Hospital da CUF da Infante Santo, inaugurado em 1945, é o primeiro dos hospitais 
pertencentes ao grupo José de Mello Saúde. 
193 Dispensário de Alcântara. Edifício do seculo XIX, foi mandado construir apos abertuda da actual 
Avenida Infante Santo, aproveitando o desnível artificial é construído em cima de um morro 
acompanhando o desnível do terreno. “Mandado erigir por iniciativa da Rainha D. Amélia, o Dispensário 
de Alcântara foi o embrião de um verdadeiro serviço social, desempenhando um papel pioneiro no 
amparo e tratamento de crianças, assim como a prevenção primária da tuberculose.” Retirato do site: 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, Tópicos de A a Z (2012) – equipamentos [1]. Lisboa : Câmara 
Municipal de Lisboa, 2012 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível em www: <URL:http://cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/dispensario-de-alcantara>. 
194 Passeio Publico.  “ (…)o Passeio Público devia contribuir para o ordenamento do espaço público, para 
a ‘formosura’ da cidade e para o saneamento da mesma. Permitiria também o encontro das classes 
sociais num espaço arborizado, especialmente concebido para o efeito, e a sua mútua e progressiva 
aceitação.“ retirado do site: Instituto Camões (2012) [5]. Lisboa : Revista de Letras e Culturas Lusófonas, 
2003 -  [consult. 31 Nov. 2012]. Disponível em www:<URL: http:// instituto-
camoes.pt/revista/revista15p.htm>. 
195 Pedro José Pezerat. (1800 – 1872) Arquiteto real de D. Pedro IV, e arquiteto chefe no tempo de D. 
Maria II. Entre as suas obras destacam-se o hospital da Caldas da Rainha, o pavilhão de vidro do jardim 
da Estrela e os Banhos de S. Pulo no Brasil. 
196 João Francisco - sem referências encontradas. 
197 Jean Bonard – sem referências encontradas. 
198 Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito 
de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : Neogravura.  
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 Apesar de se ter aproveitado os desníveis do terreno, foi também construído 

um monte artificial bem como uma gruta e vários caminhos que desembocam em 

vários lagos, existindo originalmente dentro do jardim, estufas, quiosques e um 

pavilhão chinês, projeto de Pezerat199.  

Fazendo um inteligente aproveitamento dos acidentes do terreno que deram 
possibilidade a que se construísse uma colina artificial com vista para o Tejo, e uma 
gruta subterrânea, ao mesmo tempo que todo o espaço era percorrido por alamedas 
sinuosas e embelezado com lagos, uma vistosa cascata, estufas, quiosques e um 
elegante pavilhão chinês, traçado de Pezerat, junto à muralha, onde se fazia música, o 
Passeio da Estrela reflectia, no seu traçado, a nova concepção romântica do parque à 
inglesa, bem oposta à que informou o Passeio Público pombalino, com o seu traçado 
rectilíneo. (ATAIDE, M., Maia, 1988, p. 62).200 

 
 
Ilustração 77 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 

 

 Ao longo dos tempos varias peças de outros locais foram transferidas para o 

jardim, sendo a mais emblemática o coreto201, que outrora estava na avenida da 

liberdade. 

                                                             
199 Ver imagem 78. 
200 Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito 
de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : Neogravura.  
201 Coreto. “O coreto ocupa uma área de 100 m/2 e foi retirado da Av. Da Liberdade para ser colocado no 
jardim em 1936. Em volta do coreto, onde uma banda regimentar realizava concertos todos os domingos, 
juntava-se uma verdadeira multidão de curiosos que davam ao jardim um certo ar festivo de arraial.” 
Retirado do site: JUNTA DE FREGUESIA DA LAPA, A Freguesia (2012) – Jardim da Estrela (Guerra 
Junqueiro) 155 anos [1]. Lisboa : Junta de Freguesia da Lapa, 2009 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível 
em www: <URL:http://jf-lapa.pt/site/pagina.asp?nome=jardim _estrela>., ver imagem 77. 
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 O jardim da Estrela, mais tarde rebatizado de jardim Guerra Junqueiro202, 

sofreu obras recentes sendo alterado o pavimento, acrescento dos bancos e 

papeleiras  

O ano de 1938 representou para o jardim um ano de melhoramentos e inovações, pois 
beneficiou da aquisição de novos lagos, um parque infantil, bancos novos e pisos 
novos. A Câmara Municipal de Lisboa tinha como preocupação colocar bancos novos 
ou remodelados jardins, procurando localizá-los nos locais de maior sossego e sombra. 
Ao contrário do anterior, o ano de 1941, é lembrado por este espaço pelo ciclone que 
destruiu cerca de 200 árvores das mais antigas. O ciclone conduziu a novos estudos e 
a novos projectos, dos quais o restaurante da montanha, a título de exemplo, foi fruto. 
Substituíram-se partes das suas numerosas áreas por grandes ruas, ajardinaram-se os 
espaços ganhos e plantaram-se cerca de novas 300 árvores. (disponível em www: <url: 
http://www.jf-lapa.pt/site/pagina.asp?nome=jardim_estrela.)203.  

 
 

Ilustração 78 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 

                                                             
202 Jardim Guerra Junqueiro. Rebatizado Jardim Guerra Junqueiro em homenagem ao poeta. “ Abílio de 
Guerra Junqueiro (1850-1923) nasceu em Freixo de Espada à Cinta, formando-se em Direito na 
Universidade de Coimbra. Foi funcionário público e deputado, aderindo em 1891, com o Ultimatum inglês, 
aos ideais republicanos. Influenciando por Baudelaire, Proudhon, Victor Hugo e Michelet, iniciou uma 
intensa escrita poética com o fim último de, pela critica, renovar a implantação da Republica (…)”. 
Retirado do site: PROJECTO VERTICAL, Literatura Romântica (2012) – Guerra Junqueiro [1]. Minho : 
Projecto Verical 1996 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível em www:<URL: http:// 
alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/junqueir.htm>.  
203 Citado do site: JUNTA DE FREGUESIA DA LAPA, A Freguesia (2012) – Jardim da Estrela (Guerra 
Junqueiro) 155 anos [1]. Lisboa : Junta de Freguesia da Lapa, 2009 - [consult. 31 Nov. 2012] disponível 
em www: <URL:http://jf-lapa.pt/site/pagina.asp?nome=jardim _estrela>.  
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 O jardim da Estrela, tal como todos os jardins românticos, é um lugar onde nos 

sentimos confortáveis, que convida a entrar num mundo de introspeção e cativa 

sensações204. Sentimo-nos calmos e serenos. Existe uma nostalgia205 no jardim que 

nos cativa e nos faz permanecer nele sem dar pelo tempo a passar.   

È ponto de ligação dos dois zonamentos atrás referidos, fazendo a união entre eles. É 

um lugar quase mágico e cheio de estórias para contar.    

 Desperta-nos muitas sensações, encantando-nos com a união entre a 

arquitetura e o orgânico da vegetação.  

 Projetado segundo os parâmetros do romantismo é um jardim que ainda hoje 

apetece percorrer e vivenciar. Partilhar uma tarde com amigos, ler, estudar, jogar, 

beber café, ou por e simplesmente descansar do alvoroço da cidade. 

 
  
Ilustração 79 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 

                                                             
204 Ver imagens 79 e 80. 
205 Nostalgia Do grego nóstos, algos – (regresso, dor). Sentimento de saudade. Remete-nos para um 
passado cheio de boas recordações. 
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Ilustração 80 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 

 

 Contudo existem dois problemas a resolver no jardim para que o mesmo se 

torne mais apelativo. Por um lado o miradouro existente, que se encontra a 

desmoronar, torna-se impossível percorrer, existindo ainda o problema do limite entre 

jardim e hospital militar, antigo convento da Estrelinha206 que se realiza através de um 

muro muito alto, limitando o espaço, tornando sombrio e pouco acolhedor. 

 

 

 

 

                                                             
206 Convento da Estrelinha. “Fundado a 1571 por frades da Ordem de São Bento de Tibães, foi a primeira 
casa que a ordem beneditina teve em Lisboa. Devido à incomodidade da subida e à distancia em relação 
ao centro da cidade, poucos anos depois, os frades mandaram construir o Convento de São Bento da 
saúde ou dos Negros, um pouco mais abaixo, ficando a casa anterior destinada a noviciado, sob a 
invocação de Nossa Senhora da Estrela. O terramoto arruinou profundamente o velho convento-colégio 
que foi, de seguida, restaurado. (…)  
Adaptada parte das instalações conventuais, em 1818, a Secretaria de Hospitais Civis de Lisboa e a 
Botica do Exército, portanto ainda antes da extinção das ordens religiosas, mele foi instalado o Hospital 
Militar, posteriormente a 1834. Para corresponder ao seu novo destino, tem-se vindo a construir, na antiga 
cerca, novos pavilhões anexos.” Citação retirada do livro: ATAÍDE, M. Maia [et al.] (1988) - Monumentos e 
Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa – Terceiro Tomo. Lisboa : Neogravura. p. 56. 
A igreja muito desfaçada e quase sem provas de que tal servia para local de culto, a 1946, o arquiteto 
Pereira da Silva (com a ajuda do Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, o Dr. João Couto), recupera a 
igreja e devolve-lhe parte do seu esplendor original.  
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 4.2. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA   

 

 

 O trabalho do ano letivo, consistia na projeção de um centro recreativo de 

artes, que dependendo da análise territorial de um dos três lugares à escolha (Jardim 

da Estrela, Alcântara ou Algés), deveria albergar o centro recreativo com uma arte e 

um programa definido por nós, tendo sempre em conta o todo.  

 Um desafio que permitiu o estudo minucioso da nossa cultura entre guerras, de 

um espirito romântico e de como a geração de Oitocentos se manifestou, durante tal 

crise que afetou o país monetariamente, socialmente e moralmente. 

 Dos três lugares que poderíamos escolher, automaticamente a escolha foi o 

Jardim da Estrela. É um lugar cativante, apaixonante e extremamente difícil de 

“operar", pois a sua envolvente é muito especial. 

 A escolha teve em conta os problemas existentes no jardim, e como tal, já 

mencionado no capítulo anterior, o limite do jardim foi local o escolhido para 

intervenção207. 

 
 
Ilustração 81 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 

                                                             
207 Ver imagem 81. 
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 A ideia base deste trabalho centrar-se nos ideais românticos. Através da 

adaptação dos conceitos do romantismo, reformula o limite existente entre o jardim e o 

edificado, de maneira a que o jardim conviva com a cidade, ou seja, quebra a barreira 

existente entre o jardim e o edificado/ rua. 

 Tal como nas antigas propriedades inglesas208, é aberta uma fossa, que é 

utilizada para albergar o centro cultural. No exterior apenas existem fragmentos209 de 

muros percorríeis, que coincidem com os percursos interiores do centro cultural210. 

   
Ilustração 82 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

 

 O centro cultural encontra-se completamente no subsolo sendo a iluminação 

feita através dos muros e de aberturas na cobertura. Desenvolve-se na fronteira entre 

                                                             
208 Nas propriedades Inglesas durante o período do Romantismo, os muros, limites das propriedades 
foram substituídos por valas, fossos, como evocação aos castelos medievais. 
209 Fragmentos. Pedaços de memórias, pensamentos, ou objetos que perduraram. Evocação do passado 
através da memória.  
210 Ver imagens 82 e 83. 
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o jardim e o hospital211 acabando por “abraçar” o monte do miradouro de maneira a 

conseguir suportar o desabamento de terras. 

 O exterior é constituído por muros que assinalam os percursos interiores, 

espelhos de água que asseguram iluminação e o monte que é abraçado por muros, 

sendo percorrido de maneiras diferentes212.  

 Os espelhos de água existem nos espaços em que não existe muro para 

assegurar que não existe contacto entre os dois lados (jardim e hospital) para além do 

visual. Toda a exploração do conceito é assente na ideia de corpo versus alma, 

nomeadamente a questão de saber se ambos se completam, ou sobrevivem um sem o 

outro.  

“Será que corpo e alma deverão ser, de certo modo, separados – e não será fraqueza, 

quando cada afecção de um é logo também afecção de outro – sem intervenção da 

vontade?” (Chafes, Rui, 2000 p.25)213 

 O projeto acaba por ser dual no sentido de ligar mas também desligar e não 

permitir a passagem como situação oposta. Tentando adaptar os conceitos do jardim 

romântico à contemporaneidade. São imaginados lagos, muros que lembram minas de 

água, passeios e entradas estreitas para que as sensações sejam semelhantes às que 

o jardim romântico sempre desperta214. 

 
Ilustração 83 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

 

 

                                                             
211  A separação do jardim do antigo Convento-Escola Beneditina, hoje em dia Hospital Militar Principal, é 
feita através de um grande muro, que corta a relação do edifício com o jardim. A separação é entendida 
como sendo a separação do corpo da alma. Para realçar tanto a arquitetura do edifico, como o jardim é 
proposto a demolição do muro, perdurando apenas fragmentos deste. A separação física de ambos é 
assegurada por lagos, que permitem a passagem visual mas nunca a física. O Corpo (edificado) fica 
sempre separado da Alma (jardim) mas unidos através do pensamento. 
212 Ver imagens 84, 85 e 86. 
213

 Citado do livro: CHAFES, Rui, (2000) ‐ Fragmentos de Novalis. 2ª ed. Lisboa : assírio&alvim. 

214 Ver imagem 87. 
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Ilustração 84 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

  

 
Ilustração 85 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

   

 
Ilustração 86 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 87 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 
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 O espaço interior é o mais versátil possível de maneira a conseguir converter-

se tanto a peças de teatro como a desfiles de moda. 

 Está dividido em duas partes, uma mais ligada ao corpo e outra ligada a alma. 

As entradas são feitas a partir de duas rampas nas extremidades que nos levam, a 

uma parte reservada e dedicada à administração, café e salas de workshops, e a outra 

aos espaços de exposições215.  

 

 

Ilustração 88 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 
 

                                                             
215 Ver imagem 88. 



Corpo e Alma – A transição do orgânico para o edificado. Estudo da arquitetura sensorial dos jardins românticos  

 

Maria Carlota Freire Torres Alves Machado  115 
 

 Na parte mais movimentada, espaço ligado à alma, encontra-se a 

administração, salas de workshop, bar, camarins e respetivos balneários. 

 Espaços vivenciados diariamente e que permitem os espetáculos realizarem-

se. São os espaços onde diariamente são decididos os espetáculos, ensaiadas as 

peças e imaginadas as roupas. Suporta todo o espetáculo invisível ao espectador.  

 Tratando-se de duas  Artes tão diferentes, e, que tem que trabalhar em 

conjunto. O espaço tem que ser versátil e moldável às necessidades tanto do teatro 

como da moda. 

 Os espaços acabam por ser todos polivalentes, formando todos unidos um 

único corredor. Os únicos espaços que por questões de salubridade estão são fixos e 

não podem ser modificados, são, o bar, os camarins e as instalações sanitárias. 

 São o cérebro e a alma do centro recreativo. Como tal acaba por ser a parte do 

projeto mais compartimentada.   

 O espaço de exposições/espetáculos, dividido por paredes móveis, para que a 

utilização se adeque ao programa definido de cada época. O espaço do teatro 

transforma-se em passerelle e o espaço moda da moda em teatro interativo. Ambos se 

completam e se isolam quando necessário. Podem funcionar como um só ou 

separadamente216.  

 Uma tentativa fundir o teatro à moda assim como o corpo se funde à alma. As 

possibilidades são muito variadas, e, o edifício acaba por se moldar às necessidades 

programa.  

 Quando estes espaços não são utilizados para espetáculos, albergam 

exposições de peças utilizadas nos eventos anteriores, perdurando sempre as 

memorias dos momentos passados. 

 

 

 

 

                                                             
216

 Ver imagens 89 e 90. 
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Ilustração 89 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

 

 
 
Ilustração 90 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

 

 

 

 

 

 4.3. MONTAGEM DO CONCEITO  
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 A interação do jardim com o edificado levou a explorar conceitos muito 

interessantes de como o corpo e a alma, interagem. Completam-se ou sobrevivem 

separadamente?  

 Para entender o conceito explorado neste projeto, é preciso compreender a 

importância do corpo e da alma no projeto, e, quais os conceitos associados a que 

cada um. 

 O conceito de corpo neste projeto é encarado não só como a parte física 

(matéria), mas o que existe devido à mesma. É aplicado de duas maneiras muito 

distintas e contraditórias.  

 Na análise crítica do território o conceito corpo, é associado ao edificado, mais 

especificamente ao Hospital Militar Principal, antigo Convento-Escola dos 

beneditinos217.  

 No mesmo registo de pensamento, a moda representando o corpo, o que é 

supérfluo, mas que ao mesmo tempo garante o conforto do nosso corpo e por sua vez 

o da nossa alma dá-nos autoestima e confiança. 

 De um modo diferente, surge uma leitura de corpo, sendo desta vez o jardim 

que o representa. Através da sua volumetria espacial, acaba por ser a arquitetura 

pontual que dá alma ao jardim. Nesta leitura territorial o que dá alma e interesse ao 

jardim é a arquitetura.  

 A alma surge representada de duas maneiras muito diferenciadas, tal como 

aconteceu na leitura crítica do corpo. 

  Numa das versões representando o jardim, a natureza e toda a sua perfeição; 

é algo que por mais que o homem projete e remodele, não está nas suas mãos a sua 

sobrevivência. A sua forma orgânica, a sua cor, e vivacidade, cativam-nos e dão 

harmonia ao espaço218.  

                                                             
217 Ver imagens 91 e 92. 
218 Ver imagem 93 e 94. 
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 Ao mesmo tempo, a arquitetura dentro do jardim permite-o ganhar uma 

identidade única, e perante este ponto de vista, a arquitetura acaba por dar alma ao 

jardim, tornando-o apetecível e aliciante de se percorrer, permanecer e viver. 

 
 

Ilustração 91 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 
 

 
 

Ilustração 92 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 
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Ilustração 93 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 
 

 
 

Ilustração 94 — “Jardim Guerra Junqueiro” Lisboa, Janeiro 2012, seleção nossa. 
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 Em suma por mais que o corpo e a alma tentem ser separados, eles existem 

em consonância, em prefeito equilíbrio, completando-se e formando uma única 

entidade.  

 Ambos têm leituras diferentes, características diferentes, e, existem ambos 

desde o mais supérfluo ao mais sentimental219.  

 O corpo manifesta a alma, precisam um do outro para ganhar vida, expressão 

e identidade. 

 

  
Ilustração 95 — “Jardim Guerra Junqueiro, Projeto de intervenção” Lisboa, Julho 2012, seleção nossa. 

                                                             
219 Ver imagem 95. 
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5. CONCLUSÃO   

 

 

 Os jardins românticos, são espaços que primam pela sua capacidade de nos 

despertar emoções. Lugar onde nos sentimos confortáveis e somos convidados a 

pensar na perfeição da envolvente que nos rodeia. 

 Muito ligados ao místico, estão repletos de simbolismos, memórias e 

evocações ao passado. São espaços de prazer que ao mesmo tempo invocam o 

passado, investindo em novos conceitos pouco explorados até então.  

 Estes jardins surgiram em plena crise moral, económica e social. Os mais 

intelectuais refugiaram-se na arte na música, na literatura e nos jardins. 

 Reformulando todo o conceito de jardim estipulado até então, os jardins 

românticos são influenciados por várias culturas, desde a Grécia Antiga e a sua 

mitologia, aos jardins chineses.  

 Existe uma grande mistura de estilos, de épocas e de conceitos. A arquitetura 

desempenha um papel fundamental nos jardins românticos, pontuando-os e dando-

lhes alma. Torna-os únicos e apetecíveis de percorrer, permanecer e viver.  

 Numa harmonia perfeita, a arquitetura e o orgânico da vegetação sobrevivem 

num único espaço, fundindo-se numa única intervenção.   

 Subdivididos em três tipos de jardim, apesar de todos assentarem nos três 

principais conceitos, de pitoresco, nostálgico e místico, cada um deles tem as suas 

diferenças.  

 O passeio público, criado para deleite da sociedade cosmopolita, oferece à 

cidade espaços de atividades lúdicas, hoje acessíveis a todos mas na época 

frequentados apenas pela elite. 

 As quintas agrícolas, propriedades privadas que tinham o intuito de sustentar a 

casa senhorial, foram readaptadas bem como os seus jardins, ao gosto da época, 

utilizando os elementos de uso diário da quinta como pontos de interesse do próprio 

jardim. Os lagos, os animais, os pavilhões, ganham um duplo sentindo servido para 
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apoiar a manutenção da quinta ao mesmo tempo que marcam percursos e criam 

misticidade ao jardim. 

 Por último, as quintas de veraneio, ou quintas estrangeiradas, serviam como 

quintas de prazer. Espaços que eram tratados para que sazonalmente fossem vividos 

e apreciados pelos donos da quinta. Contendo todo o tipo de estravagâncias e luxos, 

primavam pelos seus recantos pitorescos e extremamente acolhedores, onde 

imperava o exotismo. 

 Os jardins românticos, abordam temáticas muito exploradas na arquitetura 

contemporânea. A preocupação do lugar, a sua história, o conforto, a luz, o 

simbolismo, a memória, a remodelação do território, tudo conceitos existentes nos 

jardins românticos e utilizados de um modo muito subtil. 

  O estudo destes jardins e da sua poética, ajuda a compreender a composição 

entre o orgânico e o edificado. A harmonia que é conseguida através da junção de 

ambos. Funcionam como um só e juntos permitem a criação de recantos únicos e 

extremamente aliciantes. 

 Jardins projetados em plena crise politica, social, económica e moral, os jardins 

românticos foram a comunhão entre o passado e o futuro, o corpo e a alma; a junção 

de culturas e o inico de uma mudança de valores na sociedade.  

 Estando nós a passar por uma crise não semelhante mas igualmente 

insatisfatória. Deveríamos estudar com atenção as soluções aplicadas pela sociedade 

da Oitocentos a nível das artes. Uma sociedade que se importava com o lugar com o 

passado, mas que, ao mesmo tempo, investia no futuro e no progresso. 
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