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RESUMO

A Casa da Pesca, estrutura de recreio localizada na Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal (Oeiras, 

Portugal), encontra-se desde 1940 integrada na classificação de “Monumento Nacional” dos Jardins e Palácio 

do marquês de Pombal. Por esse facto, está abrangida pelo regime de proteção e salvaguarda da Lei de 

Bases de Protecção do Património Cultural n.º107/2001. No entanto, o seu longo percurso histórico acrescido 

do recente e problemático processo de ampliação e redenominação da classificação, e fixação de Zona 

Especial de Proteção, têm levantado questões pertinentes sobre a teoria e prática das políticas patrimoniais. 

Nomeadamente, sobre as medidas de proteção e valorização, a classificação e inventariação, que neste caso de 

estudo em nada impediram o abandono e esquecimento, e que nos dão conta do verdadeiro estado atual da 

políticas patrimoniais que afetam não só este monumento bem como outros. 

O objetivo deste artigo é problematizar o caso da Casa da Pesca, partindo da análise histórico-artística, 

passando pelo estudo do novo processo de classificação, a fim de debater a aplicação atual das políticas 

patrimoniais, atendendo aos conceitos de classificação e inventariação inerentes ao processo.
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THE CASA DAS PESCAS AND THE CURRENT STATUS OF HERITAGE POLICIES*

ABSTRACT

Casa da Pesca is a leisure structure situated in Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal (Oeiras, Portugal), 

and is listed as “National Monument” since 1940, with the gardens and the marquis of Pombal’s palace. Due 

to this fact, is covered by the protection and safeguarding regime of the Portuguese Cultural Law ( Lei de 

Bases de Protecção do Património Cultural n.º107/2001). However, its long historical journey plus the recent 

and problematic process of expansion and renaming of classification, setting the special protection zone, 

have raised pertinent questions about the theory and practice of heritage policies, particular on the measures 

of protection and enhancement, classification and cataloging, which in this case-study didn’t prevent the 

abandonment and neglection. These facts demonstrate the true current state of the heritage policies that affect 

not only this monument but others. 

This article’s main purpose is to discuss the Casa da Pesca’s case, starting from the historical and artistic 

analysis, along with the study of the new classification process, to discuss the current state of heritage policies, 

taking into account the concepts of classification and cataloging inherent in the process.
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INTRODUÇÃO

A metodologia seguida neste artigo centrou-se nas políticas patrimoniais em Portugal, partindo da análise e 

reflexão do processo de classificação de um caso concreto: o conjunto Casa da Pesca, constituído por jardim, 

cascata e casa. No entanto, procurou-se na terceira parte alargar a análise à Quinta de Recreio dos marqueses 

de Pombal, em torno da qual se desenvolve a abertura do processo de ampliação da classificação e proposta 

de fixação da Zona Especial de Proteção Provisória.

Cronologicamente, este estudo parte do início do século XVIII, época em que a referida Casa da Pesca 

é construída, e prolonga-se até aos nossos dias, uma vez que se considera um tempo suficientemente amplo 

para a observação das experiências realizadas. Deste modo, procura-se refletir sobre o percurso da memória 

patrimonial da Casa da Pesca, dando particular ênfase à classificação, reabertura e encerramento do processo 

de classificação de Monumento Nacional através da crítica do próprio processo de classificação, consultado 

na Direção Regional de Cultura Lisboa e Vale do Tejo, na Direção Geral do Património/Palácio da Ajuda 

(Lisboa) 1. A análise do processo permitirá, por um lado, obter uma panorâmica da necessidade da Casa da 

Pesca em realizar obras de conservação e restauro, por outro, permitirá entender a necessidade de se alargar a 

ampliação da classificação como Monumento Nacional a toda a quinta na medida em que os restantes espaços 

de recreio e exploração agrícola carecem de proteção e salvaguarda dada a sua possível perda. 

Essa panorâmica, por seu turno, servir-nos-á de reflexão para avaliar os conceitos que estão subjacentes 

ao caso mencionado, classificação e inventariação, e por consequência, do próprio estado atual das políticas 

patrimoniais em Portugal, e ainda averiguar o verdadeiro interesse do Estado sobre o Património Cultural.

Para isso, será fundamental aludir, ainda que se de forma sumária, a alguns dados históricos e artísticos, 

bem como às eventuais obras de conservação e restauro realizadas, e aos projetos de reabilitação e readaptação 

propostos, e por último, ao referido processo de ampliação de classificação.

Como fontes diretas de análise, utilizaram-se a par do processo já mencionado, a bibliografia específica 

sobre a Casa da Pesca e Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal, a par da multifacetada legislação 

portuguesa, com o conhecimento dos elementos internacionais que lhe foram incorporados ao longo do tempo. 

Também se recorreu, entre outros aos trabalhos recentes de Flávio Lopes e Miguel Correia, Património 

arquitetónico e arqueológico. Noção e normas de proteção (2012), Património Cultural. Critérios e normas 

internacionais de proteção (2014), e ao catálogo da exposição 100 anos de património. Memória e identidade 

(2010, 1.ªed.; 2011; 2.ªed.), coordenado por Jorge Custódio.

 1 Processo de Classificação do Palácio dos Marqueses de Pombal, sito na Quinta de Baixo e Cima, S. Julião da Barra, Oeiras. Proc. N.º 
6B/608 – C.S. 10585.



1. Da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal à Casa da Pesca (Oeiras). Enquadramento 

geográfico, histórico e artístico

FIG. 1 — Fotografia aérea com delimitação da quinta.  
© FOTO.00772572/Arquivo da DGEMN

A Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, a par de outras no concelho, é testemunho da arquitetura 

residencial barroca edificada nos arredores de Lisboa durante o século XVIII. Enquanto “quinta de recreio” 

é constituída por um núcleo edificado, onde se destaca o palácio e os edifícios secundários de apoio ao lazer, 

como o caso da Casa da Pesca, e às atividades agrícolas. A par deste núcleo, a quinta possui jardins e alguns 

terrenos agrícolas que se dispersavam por toda a propriedade. 

A história da quinta, propriedade da família Pombal remonta ao século XVII, no entanto, é no século 

XVIII, com Paulo de Carvalho e Ataíde (1679-1737), tio do futuro marquês de Pombal, que ao herdar a 

quinta, esta ganha notoriedade, quer territorialmente, quer construtivamente. Após a sua morte, as obras são 

deixadas a cargo do seu herdeiro, o sobrinho, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), futuro marquês 

de Pombal, que une esforços económicos com os seus irmãos, Sebastião Carvalho e Melo, Francisco Xavier de 

Mendonça (1701-1769) e Paulo António de Carvalho e Mendonça (1702-1770). A responsabilidade do projeto 

tem sido atribuída ao arquiteto Carlos Mardel (c.1695-1763) 2.

 2 Entre os autores que o apontam, José Meco in “O Palácio e a Quinta do Marquês de Pombal, em Oeiras (Algumas notas sobre a arte no 
tempo de Pombal)” in Pombal Revisitado. (Lisboa: ed. Estampa, 1984, 2.ºvol.), 169.



Em 1777, com a morte de D. José I e a subida ao trono de D. Maria I, o marquês de Pombal foi exonerado 

dos seus cargos, e abandonou Oeiras, refugiando-se em Pombal, onde morreu em 1782. Após a sua morte são 

esparsas as notícias sobre a quinta, e só em 1939, voltaremos a ouvir falar dela com grande enfâse, quando 

os descendentes da família Pombal vendem a propriedade ao jornalista Artur Brandão (1876-1960), e se 

desfazem do recheio do palácio 3. 

No ano seguinte, o Palácio dos marqueses de Pombal, abrangendo o jardim, Casa de Pesca e Cascata 

foram classificados de Monumento Nacional, por Decreto n.º 30762 de 26 de Setembro 4, e Decreto n.º 39175 

de 17 de abril de 1953 5. Porém, o regime de proteção e salvaguarda não impediu, em 1958, a venda e “divisão” 

da quinta por dois proprietários. A “divisão” atribuiu nova designação à quinta: a sul, a Quinta de Baixo, 

e a norte, a Quinta de Cima, perdendo-se desde então a leitura original do conjunto. A Quinta de Baixo, 

constituída pelo Palácio e jardins anexos, foi adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian, encontrando-se 

desde 2003, na posse da Câmara Municipal de Oeiras. Já a Quinta de Cima, constituída por extensos terrenos 

onde se dispersam as estruturas de recreio e de apoio à exploração agrícola — Casa da Pesca, Cascata da Fonte 

do Ouro, Casa dos Bichos da Seda, Abegoaria, Pombal, Aqueduto, entre outros; foi adquirida pelo Estado, que 

ali construiu as instalações da Estação Agronómica Nacional, atual Instituto Nacional de Investigação Agrária 

e Veterinária.

FIG.2 — Planta dos limites da quinta. ©FOTO.00772571/Arquivo da DGEMN

 3 Cf. Catálogo da colecção de quadros, gravuras, estampas, móveis, esculturas, adornos e outros objectos de arte do palácio do senhor 
Marquez de Pombal em Oeiras (Lisboa: Tipografia Império, 1939). 

 4 Este decreto, publicado no Diário Geral, I Série, n.º 225 de 26 de setembro de 1940, foi suspenso pelo Decreto n.º 30838 de 1 de novembro 
(Diário Geral, I Série, n.º 254). Este decreto suspendeu o diploma anterior quanto aos imóveis que fossem propriedade particular, até que se 
cumprisse o disposto no art.º 25.º do Decreto n.º 20985, Diário Geral, I Série, n.º 56, de 7 de março de 1932.

 5 Publicado no Diário Geral, n.º 177 de 17 de abril de 1953.



FIG.3 — Planta com a definição de propriedade. © FOTO.00772574/Arquivo da DGEMN

A repartição da propriedade, por dois proprietários, ainda que estatais, mas sem competências concretas de 

gestão patrimonial só trouxe consequências nefastas, pois, perdida a função original, algumas das estruturas 

foram esquecidas. Ainda assim, é de ressalvar todos os espaços, destacando-se neste artigo a Casa da Pesca, 

designada como o “(…) “recanto de prazer” mais monumental e belo que o século XVIII nos legou” 6.

O conjunto foi edificado a oeste da ribeira da Laje, num recanto da encosta do vale, e distribui-se por dois 

patamares: o primeiro, em cota baixa, onde se dispõe o Jardim; e o segundo, em cota alta, onde encontramos 

a Cascata do Taveira e a Casa da Pesca, propriamente dita. 

Á muito descontextualizado do seu enquadramento e distribuição original, o Jardim, distribui-se por 

planta retangular rasgada por três portões na qual se desenhariam canteiros de buxo. O espaço é decorado 

por bancos semicirculares e por um pequeno lago de quatro crescentes e estrela de oito pontas em alusão às 

armas heráldicas dos Carvalho. De fronte para a entrada do jardim, desenvolve-se uma escadaria de acesso à 

Cascata do Taveira. A escadaria encontra-se revestida de azulejos de padronagem pombalina polícroma, com 

alguns acrescentos de um padrão azul do século XIX 7. 

 6 José Meco, Azulejaria no Concelho de Oeiras, O Palácio Pombal e a Casa da Pesca (Oeiras: Cadernos da Biblioteca Operária Oeirense, 
1982) 33.

 7 Cf. José Meco, “Azulejos da Vila e Concelho de Oeiras” in 1.º Encontro de História e Património — Diálogos de Verão 2006-2007. (Oeiras: 
Espaço e Memória — Associação Cultural de Oeiras/Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, 2010) 53.



FIG.4 — “Conjunto Casa da Pesca”. Reconstituição da Quinta ao tempo do Marquês de Pombal e dos seus irmãos, segundo Rodrigo 
Dias (© Rodrigo Dias, História e Histórias do Jardim Francês em Portugal — A Quinta de Recreio do Marquês de Pombal na Vila de 

Oeiras. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras, 1997): 44-45

FIG.5 a/b — Jardim da Casa da Pesca. © Autor

A Cascata do Taveira localiza-se ao centro de um anfiteatro em semicírculo revestido por dezasseis grandes 

painéis de azulejo branco e azul-cobalto, com cenas mitológicas, de temática aquática de influência francesa 



dos pintores, Antoine Coypel (1661-1722) e Charles Antoine Coypel (1694-1752), respetivamente pai e filho 8. 

Porém, a autoria é portuguesa, ainda que incerta é associada à obra de Sebastião de Almeida (-) e à produção 

da Fábrica do Rato, de cerca de 1771 9. 

Defronte para a cascata encontra-se um tanque retangular alimentado por bica com três golfinhos 

esculpidos, que serviria para o recreio das elites onde pescariam.

FIG.6 — Cascata do Taveira. © Autor

 8 Cf. Ana Celeste Glória, “Casa da Pesca: proposta de valorização e recuperação” (Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas/Universidade Nova de Lisboa, 2010), 25-26.

 9 Segundo José Meco, Idem, 2010: 54.



FIG. 7 a — Painel de azulejo da Cascata do Taveira. b. Pormenor © Autor

Anexo ao anfiteatro e cascata, no sentido sul, situa-se a Casa da Pesca, que dá nome ao conjunto, e que serviria 

para o repouso e recreio das elites. A sua arquitetura é de grande simplicidade e feição clássica, contrapondo-

se ao interior que é de grande riqueza decorativa num gosto rocóco. Na sala de maior dimensão, as paredes e 

teto são decorados por estuque de grande qualidade e temática alusiva à pesca, e que revelam já uma grande 

perda de elementos dadas as constantes infiltrações. As paredes apresentam estuque cor-de-rosa 10, marcados 

por molduras, sobrepujadas por oito cartelas decoradas com paisagens marítimas e campestres, ao estilo de 

Jean Jean-Baptiste Pillement (1728-1808) 11. No teto encontram-se esculpidas inúmeras figuras e elementos 

decorativos (pescadores, plantas, animais, etc.), estando ao centro a figura de Tritão/Neptuno. A autoria 

dos estuques é atribuída a Giovanni Grossi (1718-1781), ainda que sem base documental que comprove tal 

suposição 12.

A par do estuque, decoram ainda os lambris das paredes diversos painéis de azulejos a azul e branco 

com representações alusivas a cenas marítimas, com composições do pintor francês Claude Joseph Vernet 

(1714-1789). A fraca qualidade, quanto ao material e desenho, leva a que o historiador José Meco sugira tratar-

se de uma cópia de cerca de 1900 13. 

A decoração dos restantes espaços da Casa não revela qualquer preocupação, destacando-se apenas nas 

paredes do hall de entrada azulejos de padronagem idêntica aos da escadaria de acesso à Cascata, e que à 

semelhança desta já foram alvo de furto. 

Dada a riqueza artística e o valor histórico, seria de esperar que o regime de proteção e salvaguarda 

abrangidos pela classificação protegesse este espaço para que o mesmo não sofresse perdas irreparáveis. 

Todavia, devemos ter presente a realização de pontuais obras de conservação e restauro, bem como os diversos 

projetos de salvaguarda propostos, que evidenciam no passado a preocupação por este património. 

 10 Numa das paredes, a degradação desprendeu uma das molduras colocando a nu as cores base, em vez do rosa a cor de fundo seria verde.
 11 Consulte-se Ana Celeste Glória, Idem, 2010: 29.
 12 Veja-se Hélia Silva, “Giovanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal de Setecentos. (Tese de Mestrado, Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, 2005) 1.º vol.:119, 155; 2.º vol.: 466-473.
 13  José Meco, Ibidem, 2010: 54.



FIG.8a — Fachada da Casa da Pesca. © Autor



FIG.8b — Interior. © Autor

2. Das obras de conservação e restauro aos projetos de recuperação e ordenamento paisagístico 

(1940-2012) 

De acordo com o historiador José Meco 14, muito antes da classificação, no século XIX, realizaram-se no 

conjunto da Casa da Pesca as primeiras intervenções, sem que no entanto haja prova das mesmas. Porém, é só 

a partir da data da classificação (1940) que surgem as primeiras obras documentadas e registadas, bem como 

os primeiros alertas face à necessidade de intervenção. 

Em 1946, o então proprietário da Quinta, o jornalista Artur Brandão, decidiu realizar um conjunto de 

obras um pouco por toda a propriedade, sendo alvo de especial atenção, os painéis de azulejo da Cascata do 

Taveira 15.

Na década de 50, já na posse da Estação Agronómica Nacional, o conjunto sofreu graves danos provocados 

por uma forte tempestade que se havia abatido no concelho, situação que foi reportada à Direcção Geral de 

Edifícios e Monumentos Nacionais, pois era “(…) urgente fazer uma reparação do telhado e beirado assim 

como da cimalha do salão que ruiu em parte em consequência das infiltrações das águas pluviais” 16. Ainda 

assim, por falta de verbas de ambas as instituições, as obras não se realizaram de imediato e o processo 

arrastou-se até à década seguinte. Em 1961, as obras foram inscritas no plano anual de trabalho da Direcção 

Geral de Monumentos Nacionais, e realizadas pouco depois 17. Relativamente, ao exterior do conjunto, somente 

foi alvo de limpeza, como se poderá observar no registo fotográfico das obras. Durante as obras alertou-se 

ainda para a degradação de alguns painéis de azulejo da Cascata, uma vez que haviam sido “(…) atacados por 

um agente que provoca a sua rápida deterioração 18, e cuja reparação só se realizou-se mais tarde 19. 

 14 In José Meco, Idem, 1982: 35.
 15 Cf. J. Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVIII (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979), vol. V: 312.
 16 Ofº.2016, 22 de Dezembro de 1954 in PT DGEMN: DSARH-010/175-0037, Arquivo da DGEMN.
 17 Cf. o documento comprovativo da vistoria e medição dos trabalhos a 18 de Maio de 1961, Processo não digitalizado, in DRML 1482 (CCV./

DIV.), Arquivo da DGEMN.
 18 In Of.º2737, Direcção dos Serviços Agrícolas, 20 de Dezembro de 1961, Arquivo da DGEMN.
 19 Of.º463, de 24 de Abril de 1962 e Ofº. 2947 de 1 de Maio de 1962, Arquivo da DGEMN.



FIG.9 — a. Interior da Casa da Pesca. b. Cascata do Taveira 
© FOTO.00513121-2/Arquivo da DGEMN/1961

Entre 1974 a 1983, a utilização do espaço como creche lançou o alerta da urgente necessidade de reabilitação 

e readaptação do espaço a uma nova e adequada função com vista à sua salvaguarda e proteção, uma vez 

que, a Casa da Pesca era alvo de “(…) brincadeiras da “rapaziada”” que à data eram vistos “(…) a divertir-se 

atirando pedradas aos azulejos” 20. Á época, a Estação Agronómica ponderou a instalação de um pequeno 

museu centrado na história daquela instituição e da investigação agronómica em Portugal 21. 

Na década de 80 foram realizadas algumas obras de manutenção, como a limpeza do jardim, cascata 

e sua envolvência; demolição de árvores; reparação de muros; levantamento e reposição de dois painéis de 

azulejos, reparação do telhado da Casa, entre outros 22. 

Possivelmente, na sequência destas pequenas obras, em 1985, o arquiteto paisagista Rodrigo Dias elaborou 

um “Estudo de Recuperação e Ordenamento paisagístico da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal — 

Oeiras” 23 para os Serviços de Planeamento da Câmara Municipal de Oeiras. O estudo, nunca concretizado na 

prática, demonstrava a importância da Quinta na organização urbanística de Oeiras, e propunha retomar essa 

relação, através da realização de obras de recuperação paisagística e arquitetónica, e da criação de acessos 

para o futuro usufruto público. 

Em 1998, foi proposto um novo projeto, designado “Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos 

Marqueses de Pombal” 24, da autoria do mesmo arquiteto Rodrigo Dias. Retomavam-se as mesmas medidas, 

ainda que num plano mais alargado. Previa-se, agora, a criação de um Parque Temático organizado por zonas 

e oito núcleos temáticos culturais, recreativos e gastronómicos, que se distribuiriam pelos núcleos de recreio 

da Quinta. A Casa da Pesca enquadrava-se na zona Jardim Histórico e Palácio Pombal, em cujo núcleo 

temático, “caça e pesca”, se iriam desenvolver atividades relacionadas com a utilização prevista do conjunto: 

restaurante, casa de chá, esplanada, e/ou praça de espetáculos de música ao vivo e de exposições. Das soluções 

apresentadas, apenas a realização de espetáculos musicais se verificou até recentemente, dado o protocolo 

entre o Instituto de Investigação Agrária e a Câmara Municipal de Oeiras. 

 20 In José Meco, Ibidem, 1982: 35.
 21 Cf. Ofº. 1424, Instituto Nacional de Investigação Agrária, 7 de Novembro de 1983, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN.
 22 Instituto Nacional de Investigação Agrária, 19 de Março de 1984, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN
 23 Rodrigo Dias, “Estudo de Recuperação arquitectónica e Paisagística do Núcleo Antigo de Oeiras — Revitalização da “Casa da Pesca” e sua 

ligação ao Núcleo Antigo da Vila”. Revista Municipal 10 (Maio/Junho/Julho/Agosto, 1985): 7-9
 24 Idem, Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal (Oeiras: Departamento e Gestão Urbanística/Câmara 

Municipal de Oeiras, 1998).



Em 2004, um dos muitos alertas promoveu uma visita técnica 25 por parte do antigo Instituto Português 

do Património Arquitectónico que constatou o avançado estado de degradação dos painéis de azulejo e dos 

estuques, face enfraquecimento da estrutura de madeira causado pelas infiltrações. No ano seguinte, uma 

nova visita por parte daquela Instituição e pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária, levou à realização 

de uma reunião estratégica, na qual participaram consultores externos, com o objetivo de elaborarem um 

relatório de trabalhos de recuperação e conservação, em cuja primeira fase, estava prevista a montagem de 

uma cobertura provisória que evitasse o risco de desabamento dos estuques, e que nunca foi concretizada 26.

Em 2007, foi apresentado um novo “Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal — 

proposta de intervenção” 27, na sequência do de 1998, evidenciando agora o entendimento entre as entidades 

envolvidas na quinta, isto é, a Câmara Municipal de Oeiras e o Instituto de Investigação Agrária.

Três anos depois, em 2010, após a apresentação da nossa tese de mestrado em Património 28, sobre a 

valorização e recuperação da Casa da Pesca, desenvolveram-se uma série de iniciativas a fim de se assegurar 

a realização de obras de conservação e restauro. Primeiro, através da criação de uma petição que foi entregue 

na Assembleia da República; e segundo, através da publicação de vários artigos que demonstravam o estado 

deplorável do conjunto. Estas ações levaram a que as Instituições envolvidas reagissem e se pronunciassem. 

Em 2011, a nova direção do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária realizou algumas obras 

de limpeza no jardim, e propôs para 2012, a reparação do sistema hidráulico do jardim e a colocação de 

uma estrutura de metal para proteger a cobertura da casa. Porém, estas medidas não foram aprovadas, 

desconhecendo-se as principais razões, e desde então, desconhecemos o estado atual de conservação da Casa 

da Pesca, pudendo apenas antever o estado de deterioração dos estuques, se os mesmos ainda se mantiverem 

no seu local original!

3. Medidas de proteção e valorização: classificação, inventariação e venda?

Como mencionámos anteriormente, a Casa da Pesca ao estar classificada encontra-se abrangida pelo regime de 

proteção e valorização, que como verificamos não é totalmente cumprido há anos, apesar das pontuais obras á 

muito realizadas e dos inúmeros alertas que dão conta da degradação do espaço. Por outro lado, acresce ainda 

à história da Casa da Pesca, o problemático processo de classificação, com a recente proposta de ampliação da 

classificação a toda a Quinta dos marqueses de Pombal e sistema hidráulico, e fixação da respetiva Zona Especial 

de Proteção Provisória, que ganhou nova proporção dada a suspensão do processo por parte do Ministério das 

Finanças, que detalharemos adiante, e que nos fazem questionar o estado atual das políticas patrimoniais. Isto é, 

debater a verdadeira interpretação e até aplicabilidade dos conceitos de classificação e inventariação, enquanto 

medidas jurídicas de proteção e valorização do Património Cultural, além do significado de «Património» que 

o Estado atribui atualmente aos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante.

 25 Cf. Of.º do Processo não digitalizado, in DREL/Gabinetes 0450/1, Arquivo da DGEMN.
 26  Infelizmente, o relatório não foi encontrado, e só se tomou conhecido dele derivado à sua menção no Ofº.766/ML, 24 de Outubro de 2005, 

in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN.
 27 Rodrigo Alves Dias, “Parque Temático Marquês de Pombal — Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal” in 1.º Encontro de História e 

Património — Diálogos de Verão 2006-2007. (Oeiras: Espaço e Memória — Associação Cultural de Oeiras/Junta de Freguesia de Oeiras e 
São Julião da Barra, 2010) 233-243.

 28 Ana Celeste Glória, “Casa da Pesca: proposta de valorização e recuperação” (Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/
Universidade Nova de Lisboa, 2010).



Como demonstramos anteriormente, o conjunto da Casa da Pesca apresenta um interessante património 

artístico, a par dos restantes espaços desta quinta de recreio, e que por diversos motivos têm um longo percurso 

de negligência provocado pela ausência de obras necessárias à sua conservação e restauro. Curiosamente, é na 

parte norte da quinta, que encontramos outras estruturas de recreio e de apoio à prática agrícola, no mesmo 

estado de abandono e degradação que a Casa da Pesca. Por este motivo, a partir de 2002, iniciaram-se um 

conjunto de ações com vista à proposta de alargamento da classificação. No ano seguinte, a Câmara Municipal 

de Oeiras submetia ao Instituto Português do Património Arquitectónico a proposta de alargamento da 

classificação, de forma a incluir “parte da Quinta agrícola, onde ainda se identificam e mantêm os elementos 

que testemunham a importante actividade agrícola, que no século XVIII lhe estava associada” 29, sugerindo 

ainda uma visita por parte dos técnicos daquele Instituto, a fim de percecionarem com maior clareza a 

natureza da proposta 30.

 29 In “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação da Quinta de Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos 
exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, União de Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras e Cascais, distrito de 
Lisboa, e fixação da respetiva zona especial de protecção provisória (ZEPP)”, Departamento dos Bens Culturais/Divisão do Património 
Imóvel, Móvel e Imaterial/Unidade de Coordenação de Classificações. Informação N.º407/DBC/DPIMI/UCC/2014, 14 de fevereiro de 2014, 
1.

 30 “Proposta de nova delimitação do conjunto classificado. Alargamento do âmbito da classificação do “Palácio dos Marqueses de Pombal, 
Jardim, Casa da Pesca e Cascata”, a toda a Quinta de Recreio e produção agrícola, sito em Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da 
Barra”, Direcção Regional de Lisboa/IPPAR, Câmara Municipal de Oeiras, Informação n.º608/DRL-DS/2005, 21 de março de 2005, 2-3. 
In Processo de Classificação do Palácio dos Marqueses de Pombal, sito na Quinta de Baixo e Cima, S. Julião da Barra, Oeiras. Proc. N.º 
6B/608 – C.S. 10585.



FIG.10 — Planta de delimitação atual e proposta. 2006 
©Ref.ª6B/608/DRCLVT/DGCP

Em 2005, o Instituto Português do Património Arquitectónico apresentava o seu parecer favorável face à 

proposta 31. Entre os aspetos mencionados, salientava os valores históricos e artísticos inerentes à Quinta de 

Recreio dos marqueses de Pombal, bem como o facto de os elementos classificados — Palácio, Jardim, Casa 

da Pesca e Cascata, em 1940 e 1953, fazerem parte integrante de um conjunto, entenda-se de uma quinta 

de recreio e produção agrícola, que ” (…) encerra outros valores patrimoniais, de igual importância para a 

percepção do que é a globalidade do conjunto (…)”, afirmando ainda que a “Quinta de Baixo e Quinta de 

Cima, é uma unidade indivisível , e de ligação perfeita entre os espaços” monumentais” já classificados (…) e 

o espaço paisagístico agrícola/produção, uma vez que todos os sistemas viários e hidráulicos de interligação 

entre estes espaços ainda hoje se mantêm” 32. No entanto, alertava para as transformações urbanas em 

 31 Através da “Proposta de nova delimitação do conjunto classificado…”, Idem.
 32 Ibidem, 6-7.



torno da quinta, e para o facto de a classificação de 1940 e 1953 não ter compreendido e avaliado a relação 

entre as diferentes componentes do conjunto, tendo como consequência direta a perda de alguns elementos 

agrícolas. Nomeadamente, pelo emparcelamento de terrenos e a construção de novos edifícios sobre antigos 

terrenos de cultivo, como o campus da Estação Agronómica Nacional e o Instituto Gulbenkian Ciência. Por 

todos estes aspetos, mas sobretudo pelo facto de a quinta, no seu conjunto ser “(…) testemunho portador de 

interesse cultural relevante, de valor nacional, recfletindo valores patrimoniais, autenticidade, originalidade 

e exemplaridade, tendo em conta critérios como o seu caracter matricial, o seu valor estético e técnico, a 

sua concepção arquitectonica e paisagistica, a sua importância do ponto de vista da investigação histórica 

e ainda o seu interesse como testemunho notável de vivências e factos históricos” 33, o Instituto Português 

do Património Arquitectónico era favorável à nova classificação, passando o conjunto a ser designado como 

“Palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal”.

De certo modo, a abertura deste novo processo de classificação criou alguma consciência patrimonial 

junto dos municípios envolvidos, levando em 2007, a Câmara Municipal de Cascais a propor a inclusão na 

classificação de “duas nascentes de água que alimenta o sistema de abastecimento da quinta”, ambas no Bairro 

da Mina, em Carcavelos 34.

Assim, e somente a 18 de outubro de 2012, foi proposta pela Direção Regional de Cultura de Lisboa 

e Vale do Tejo uma nova ampliação da classificação como Monumento Nacional, que incluía os sistemas 

hidráulicos, e que recebia, a 22 de outubro o parecer favorável da Secção do Património Arquitetónico e 

Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC). A 15 de novembro era publicado o Anúncio 

n.º 13698/2012, relativo à proposta de classificação e a fixação da respetiva zona especial de proteção 35. 

Todavia, no ano seguinte, a 9 de abril de 2013, por motivo de inexatidão daquele anúncio, onde era omissa a 

proposta da Câmara Municipal de Cascais, era publicada a Declaração de retificação n.º444/2013, onde se lia 

agora: 

“Projeto de decisão relativo à ampliação e redenominação da classificação como monumento nacional 

(MN) do palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos de 

abastecimento de água exteriores ao perímetro da Quinta, em Oeiras e Carcavelos, concelhos de Oeiras 

e Cascais, distrito de Lisboa, e à fixação da zona especial de protecção”  36.

A 29 de maio de 2013, foi elaborado o respetivo projeto do diploma relativo à ampliação da classificação e 

submetido ao Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, para que em caso de concordância o submetesse 

á aprovação do Conselho de Ministros para posterior publicação 37. Todavia, como não foi tomada qualquer 

decisão, e de acordo com o parecer da Direção Geral do Tesouro e Finanças, o procedimento de classificação 

caducou em 30 de junho 38, e em consequência o procedimento de zona especial de proteção ficou sem 

efeito. Ainda assim, atendendo o valor patrimonial do objeto em causa, e no sentido de verem concretizadas 

as expectativas das autarquias envolvidas, Oeiras e Cascais, que propuseram a alteração da classificação, e 

 33 Idem, p.8.
 34 “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: p.1.
 35 Anúncio n.º 13698/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 221 de 15 de novembro de 2012.
 36 Declaração de retificação n.º444/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º69 de 9 de abril de 2013.
 37 Cf. “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: 2.
 38 Nos termos do n.º2 do art.º78.º do Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º115/2011, de 5 de dezembro, 

e n.º265/2012, de 28 dezembro.



não tendo havido quaisquer reclamações, a 30 de setembro, a Direção Geral do Património Cultural propôs 

à consideração do Secretário de Estado da Cultura retomar o processo. A fim de ultrapassar as objeções 

levantadas pela Direção Geral do Tesouro e Finanças, relacionadas sobretudo com a classificação de 

“Monumento Nacional” e as consequências daí decorrentes, como a integração dos imóveis classificados no 

domínio público do Estado, a Direção Geral do Património Cultural propôs três procedimentos diferentes 

(dois de classificação e um de zona especial de proteção — ZEP): 

a) “A alteração da classificação como monumento nacional (MN) do «Palácio dos marqueses de 

Pombal, abrangendo o jardim, casa de pesca e cascata junta, em Oeiras», retirando do âmbito da 

classificação «a parcela de terreno (parte dos antigos jardins a Sul do Palácio) onde se encontra 

hoje instalado o Instituto Calouste Gulbenkian (…) parcela/edifícios a integrar na ZEP do palácio e 

Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal (…)», conforme proposta de 4.05.2005 da então DRL 

do IPPAR.

b) A classificação da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos 

exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, União das freguesias de Oeiras e São Julião da 

Barra, Paço de Arcos e Caxias e União das Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras 

e Cascais, distrito de Lisboa, como conjunto de interesse público (CIP).

c) A fixação de uma zona especial de protecção (conjunta) da Quinta de Recreio dos Marqueses de 

Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos exteriores à propriedade (a classificar como CIP) e do 

«Palácio dos marqueses de Pombal, abrangendo o jardim, casa da pesca e cascata junta» (classificado 

como MN, com a alteração já referida) “ 39.

Em resumo, o processo passaria por duas classificações, uma como conjunto de interesse público para 

toda quinta, e outra, dentro dos limites daquela, como Monumento Nacional, relativa aos bens já classificados 

anteriormente, o Palácio, Jardim, Casa da Pesca e Cascata, e por fixação de uma zona especial de proteção 

conjunta. Por mais estranho que consideremos estas duas classificações, num só “monumento” (quinta), a 

legislação assim o prevê e autoriza 40. De facto, por despacho de 15 de outubro, o Secretário de Estado da 

Cultura concordou com a proposta 41. 

A 6 de novembro foi promovida a audiência das autarquias de Oeiras e Cascais relativamente à fixação 

da zona especial de proteção provisória (ZEPP), tendo sido estabelecido o prazo de 60 dias para o efeito, 

sendo que a primeira não se pronunciou, e a segunda informou nada ter a obstar contra a ZEPP proposta. 

Assim, a 8 de abril deste ano, 2014, foi publicado em Diário da República, o Anúncio n.º83/2014, relativo à 

“Abertura de novo procedimento de classificação da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo 

os sistemas hidráulicos de abastecimento de água exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, em 

 39 “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: 2-3.
 40 De acordo com o n.º1 do Artigo 56.º, Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro.
 41 Cf. “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”,3.



Oeiras e Carcavelos, União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias e União 

das Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras e Cascais, distrito de Lisboa, e à fixação da zona 

especial de proteção provisória”  42.

Como verificamos a complexidade e demora do processo de classificação que se arrasta desde 2002 

trouxe nefastas consequências a todo o espaço. Se por um lado, nenhuma medida de protecção e valorização 

foi realizada, por outro, a proposta de ampliação de classificação de “Monumento Nacional” foi alterada, pela 

proposta de duas classificações: mantendo-se a primeira classificação para o Palácio, Jardim, Casca da Pesca 

e Cascata, e propondo-se agora uma classificação de grau inferior, “Conjunto de Interesse Público” para os 

restantes espaços da quinta. 

Chegados a este ponto resta-nos questionar qual o verdadeiro valor de classificação e inventariação 

na proteção legal dos bens culturais. O que levará o Estado a suspender a ampliação da área classificada de 

«Monumento Nacional» a toda a Quinta e sistemas hidráulicos, propondo agora uma segunda classificação, 

de “Conjunto de Interesse Público”, e que no entanto pertence a um único “monumento” (entenda-se a quinta 

na sua unidade indivisível)?

De acordo com a atual Lei de bases do Património Cultural n.º107/2001, de 8 de setembro, classificação é 

o ato final do procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável 

valor cultural 43, e ao qual esse bem fica submetido ao regime jurídico do património cultural. A inventariação 

é o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes a nível 

nacional, com vista à respetiva identificação, e que inclui os bens classificados, os em via de classificação 

e outros que embora não se encontrem abrangidos por uma classificação, possuam valor de civilização e 

cultura 44. 

Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que 

tais categorias se encontrem definidas no direito internacional; e podem ser classificados como de interesse 

nacional, de interesse público ou de interesse municipal 45. Um bem considera-se de interesse nacional, como 

no caso da Casa da Pesca, quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, represente um 

valor cultural de significado para a Nação. Já o bem de interesse público, classificação agora proposta para 

os restantes espaços da quinta, considera-se quando a respetiva proteção e valorização represente ainda um 

valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de proteção inerente à classificação como 

de interesse nacional se mostre desproporcionado. Ainda assim questionamo-nos se esta quinta associada 

a uma das figuras mais importantes da história de Portugal, o marquês de Pombal, com papel decisivo nas 

transformações urbanísticas da cidade de Lisboa, pós-terramoto, não possuirá um “inestimável valor cultural” 

para receber a classificação de “Monumento Nacional” em toda a área que a constitui? Será mais importante, 

para o Governo, classificar o restante espaço da quinta de “Conjunto de Interesse Público”, quando na realidade, 

é a nosso ver, de “Interesse Nacional”, para que no futuro lhe seja permitida e com maior facilidade a futura 

venda deste Património Cultural? Esta quinta, não ganharia maior proteção se a classificação de “Monumento 

Nacional” fosse ampliada? Somos da opinião que ganharia em muito, não só do ponto de vista da proteção 

dos elementos que a constituem — arquitetura, escultura, elementos decorativos (estuque, azulejos, etc.), 

 42 Anúncio n.º 83/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 69, 8 de abril de 2014.
 43 Artigo 18.º, n.º1, da Lei 107/2001, de 8 de setembro e artigo 30.º do Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro.
 44 Artigo 19.º, n.º1, da Lei 107/2001, cit..
 45 Artigo 15.º, n.º1 e 2, da Lei 107/2001, cit.. 



jardim, mas sobretudo, face à degradação da paisagem circundante, que se considera crítica e prioritária e que 

carece de um urgente estudo de recuperação do enquadramento paisagístico face à crescente transformação 

urbanística que se assiste no núcleo de Oeiras desde a década de 60.

Fig.11 — a. Vista da Casa da Pesca sobre a Casa dos Bichos da Seda e bairro de Oeiras. © Autor

Fig.11 — b. Vista a norte sobre o edificado existente. © Autor



CONCLUSÃO

Perante estes dados, podemos apontar que o estado atual das políticas patrimoniais rege-se de encontro aos 

interesses governamentais, sobretudo direcionados por uma mentalidade de crise económica, política, social 

e até mesmo cultural. O atraso dos procedimentos de classificação, que se arrastam durante anos, e que na 

sua maioria caducam e são reabertos de novo, verifica-se dado o acréscimo de processos e decréscimo de 

funcionários que correspondam às necessidades dos respetivos serviços. 

Se a teoria não é aplicada na prática, resta-nos concluir que neste momento o estado atual da Casa 

da Pesca e da Quinta de recreio dos marqueses de Pombal, vai de encontro ao estado atual das políticas 

patrimoniais, que não se cumprem na sua totalidade, e que não são mais do que uma manifestação dos 

verdadeiros interesses do Estado, que vê no Património Cultural e nos imóveis de interesse histórico-artístico, 

uma mais uma fonte de rentabilização dos seus cofres. Resta-nos lançar à discussão pública a questão: qual o 

atual valor do Património Cultural? Político? Económico?Social? Ou Cultural?
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