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Resumo 

A história do Jardim Botânico da Ajuda confirma que a educação, a 
conservação e o recreio constituiram as linhas directrizes da sua criação em 1768. O 
Real Jardim Botânico gozou, desde sempre, de cuidados especiais e houve a intenção 
de o tornar tão rico quanto possível. Da pesquisa histórica encontraram-se registos 
de 5000 espécies botânicas no tempo do seu 1º Director Domingos Vandelli e de 1370 
espécies no tempo de Félix Avelar Brotero (Director entre 1811 até 1828). Com a 
última intervenção de restauro do Jardim de 1993 a 1997 (coordenado pela 
Professora Cristina Castel-Branco) estabeleceu-se como uma das prioridades a 
reposição da vastíssima colecção botânica. De facto, no início do restauro 
registaram-se apenas cerca de 120 espécies vegetais no Jardim sendo desta forma 
necessário repor a lista da colecção botânica. Nos trabalhos do último restauro 
construiram-se 1100 canteiros em pedra no tabuleiro superior, segundo uma planta 
antiga do Jardim, adaptando-se o traçado original à localização das árvores 
existentes. Para albergar a colecção botânica, para além do tabuleiro superior, 
projectaram-se os canteiros sobrelevados do Jardim dos Aromas (antiga horta do 
Jardim). Actualmente dos 1100 canteiros disponíveis na colecção botânica do 
tabuleiro superior encontram-se 800 preenchidos com diferentes espécies botânicas, 
etiquetadas e dispostas de acordo com a sua distribuição fitogeográfica e na colecção 
do Jardim dos Aromas registam-se 100 espécies. A reposição da colecção botânica 
em todo o jardim trata-se de um desafio a longo prazo, que procura enriquecer 
todos os anos com a introdução de novas espécies. A colecção ao permitir que se 
estude as características botânicas, ecológicas e estéticas da vegetação, constitui uma 
ferramenta fundamental no ensino e investigação ao disponibilizar �“ao vivo�” os 
elementos de excelência na concepção de um espaço verde  árvores, arbustos e 
herbáceas. O Jardim desde a sua criação, e reforçado pelos trabalhos de restauro, 
continua a desempenhar a tripla função de educação, conservação e recreio. 
 
HISTÓRIA 

A localização excepcional do Jardim Botânico da Ajuda (JBA) na encosta Sul da 
Serra de Monsanto, com uma vista magnífica para o rio Tejo, abrigado dos ventos 
dominantes e com uma situação privilegiada em relação aos trajectos possíveis para 
Sintra e Queluz, deve-se a um novo capítulo que se abriu para o sítio de Nossa Senhora da 
Ajuda, e para toda a Lisboa, após o terramoto de 1755. Assim no alto da Ajuda, a Norte 
do Palácio que fora dos Condes de Óbidos, construiu-se o Real Abarracamento 
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considerando-se para a escolha do local a configuração tectónica que o tinha poupado aos 
abalos mais fortes do terramoto. 

O Jardim construído em 1768, no reinado D. José I por vontade do Marquês de 
Pombal, destinava-se à educação dos Príncipes (D. José e D. João, filhos de D. Maria I) e 
a local de passeio e recreio da família Real Portuguesa. Para o traçado do Jardim 
convidou-se o naturalista italiano Domingos Vandelli que trouxe consigo de Pádua Julio 
Mattiazze para o ajudar a desenhar o jardim bem como a criar o Museu de História 
Natural, o Gabinete de Física e a Casa do Risco. Para enriquecer o Jardim Vandelli, 
encomendou plantas vivas e sementes provenientes dos mais ricos hortos botânicos da 
Europa, vindo deste modo a transformar a “Quinta de Cima” no Real Jardim Botânico, o 
mais antigo jardim botânico de Portugal. 

O Jardim, com uma área de 3,5 hectares, apresenta-se desde o tempo de Vandelli, 
dividido em dois terraços (com um desnível de 6,8 metros). A sua composição segue os 
modelos italianos renascentistas em terraços na encosta com a presença de três elementos: 
a pedra esculpida, as plantas topiadas e a água em fontes e lagos. No entanto, encontra-se 
presente no jardim o vocabulário ornamental do Barroco, nomeadamente na fonte central 
e escadarias (Castel-Branco, 1999). 

De 1811 a 1828, a administração e direcção do Jardim foi confiada a Félix de 
Avelar Brotero (ilustre botânico Português e iniciador dos estudos de Botânica 
Taxonómica em Portugal) que para além de enriquecer o Jardim com espécies botânicas 
dedicou-se à sua classificação, deixando um catálogo das plantas em cultura onde regista 
1370 espécies. Depois das invasões Francesas, o próprio Jardim, a cargo de Brotero, 
também caiu num estado lamentável, uma vez que empobreceu em relação às espécies 
botânicas que tinha, e ficou privado da verba necessária para a sua manutenção e 
progresso. 

O interesse e valor do Jardim, quer para o ensino quer para o recreio, foram 
reconhecidos ao longo do tempo verificando-se que durante o século XIX o Jardim foi 
entregue à Academia das Ciências (1836) e mais tarde à Escola Politécnica (1838). Tendo 
o Jardim em 1873, com a criação do actual Jardim Botânico da Escola Politécnica 
(Faculdade de Ciências), voltado à pertença da Casa Real. 

Desde 1918 o Jardim encontra-se sob a tutela do Instituto Superior de Agronomia 
tendo as suas primeiras intervenções sido realizadas pelo Professor Rasteiro que fez a 
reconstituição do tabuleiro inferior devolvendo-lhe o traçado que apresentava em 1869, 
dotando o Jardim de bocas de rega e restaurando as suas estufas. 

Em 1941 um grande ciclone, que abalou toda a cidade, tombou muitas das velhas 
árvores abrindo de novo as vistas do Jardim para o rio Tejo. Seguiu-se em 1942 um 
restauro do Jardim apresentado como primeira tese de licenciatura em arquitectura 
paisagista no Instituto Superior de Agronomia por Manuel de Azevedo Coutinho sob a 
coordenação do Professor Francisco Caldeira Cabral. Esta tese constituiu um dos 
documento base para o restauro do Jardim de 1993 a 1997. 
 
COLECÇÃO BOTÂNICA 

A preocupação em enriquecer o Jardim com espécies botânicas confirma-se desde 
o ínicio da sua criação com a Casa Real a enviar, nos finais do século XVIII e nas 
primeiras décadas do século XIX, missões botânicas às possessões portuguesas 
ultramarinas com o intuito de estudar a flora local e de lá trazer herbários e plantas vivas 
para o Jardim. Da pesquisa histórica efectuada encontraram-se registos de 5000 espécies 
no tempo do seu 1º Director Domingos Vandelli e de 1370 espécies no tempo de Félix 

264



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

Avelar Brotero (Director entre 1811 até 1828). Em 1993 registaram-se apenas 120 
espécies botânicas no Jardim. 

Nos recentes trabalhos de restauro do Jardim, com a constatação desta reduzida 
diversidade de espécies, estabeleceu-se como uma das principais directrizes de 
intervenção a reposição da vastíssima colecção botânica que outrora caracterizou o Jardim 
Botânico. Este empenho em enriquecer a colecção botânica tem também sido uma das 
prioridades da actual direcção. 
 
As árvores do Jardim 

Os vestígios que existem das colecções antigas são-nos transmitidos pelas árvores 
de grande porte que existem no Jardim. A comparação de fotografias antigas, do Arquivo 
Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, permitem-nos reconhecer exemplares que já 
eram citados por Brotero tais como o Ficus benjamina, a bela-sombra (Phytolacca dioica) 
e a tamareira (Phoenix dactylifera), reconhecendo-se também no tabuleiro superior 
algumas que acreditamos terem pertencido à colecção original de Vandelli como é o caso 
do dragoeiro (Dracaena draco), da Shotia affra, e do til (Ocotea foetens). 

 
Tabuleiro inferior 

No tabuleiro inferior, destinado desde a sua criação a local de recreio e de 
plantações experimentais, encontram-se os canteiros desenhados com cinco quilómetros 
de buxo topiado (Buxus sempervirens) e rematados com murta topiada (Myrtus 
communis). O preenchimento do interior dos canteiros, para além da presença constante 
das roseiras (Rosa spp.), dos jarros (Zantedeschia aethiopica) e das canas-índicas (Canna 
indica), é feito com diferentes herbáceas anuais que lhes conferem cor e diversidade. 
Estas herbáceas vão variando, de ano para ano, diferenciando-se as plantas de 
Outono/Inverno como é o caso dos narcisos, das túlipas e das cinerárias e as de 
Primavera/Verão tais como os cravos túnicos, as dálias, as sálvias (Salvia splendens) e as 
zínias. 

 
Tabuleiro superior 

Segundo os relatos históricos era no tabuleiro superior que se encontrava a 
colecção de plantas. Esta função foi-lhe devolvida no restauro de 1993/97, repondo-se o 
traçado de acordo com uma planta antiga encontrada do Jardim. Este novo traçado foi 
adaptado à localização das árvores existentes tendo sido repostos 1100 canteiros em pedra 
no tabuleiro superior. 

A elaboração da lista de espécies propostas (quer para a colecção botânica do 
tabuleiro superior quer para o Jardim dos Aromas) foi realizada pelos Departamentos de 
Protecção de Plantas e de Fitoecologia, Horticultura e Arquitectura Paisagista, 
consultando-se para o efeito o catálogo manuscrito da autoria de Brotero. Destes 1100 
canteiros encontram-se actualmente preenchidos 800 com diferentes espécies botânicas, 
etiquetadas, dispostas de acordo com a sua distribuição fitogeográfica (África, Região 
Mediterrânica, América do Norte e Central, China e Japão, Europa Central e Atlântica, 
Região Macaronésica, Austrália e Nova Zelândia, América do Sul) e segundo a 
classificação de Cronquist. A reposição da colecção botânica trata-se de um desafio a 
longo prazo, que se procura enriquecer todos os anos com a introdução de novas espécies. 
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Jardim dos aromas 
Na antiga horta do Jardim estabeleceu-se um jardim de plantas aromáticas e 

medicinais onde actualmente existem cerca de 100 espécies das quais 27 constam na lista 
de Brotero. Da lista de espécies existentes é de salientar a colecção de tomilhos (Thymus 
caespitius, Thymus x citriodorus, Thymus herba-barona, Thymus vulgaris), de mentas 
(Mentha aquatica, Mentha cervina, Mentha x piperita, Mentha pulegium, Mentha x 
rotundifolia, Mentha spicata, Mentha spicata var. crispa) e de sálvias (Salvia elegans, 
Salvia officinalis, Salvia scalareoides, Salvia sclarea,). Podemos também encontrar 
outras plantas com interesse na culinária, algumas delas já pouco usadas em saladas como 
é o caso da pimpinela (Sanguisorba officinalis) e outras actualmente muito utilizadas 
como a rúcola (Eruca sativa). De destacar algumas espécies utilizadas em infusões, tais 
como: lúcia-lima (Aloysia citriodora) e o chá-de-príncipe (Cymbopogon citratus). Das 
plantas com propriedades medicinais podemos encontrar a erva-das-verrugas 
(Chelidonium majus) muito popular pelas suas propriedades cicatrizantes. 
 
Lagos 

Dotado de uma colecção de plantas aquáticas distribuída pelos dois lagos centrais 
do Jardim é possível encontrar no do tabuleiro superior plantas ribeirinhas da Região 
Europeia tais como: Carex pendula, Cladium mariscus, Eleocharis palustris, Iris 
pseudacorus, Juncus acutiflorus, Lythrum salicaria, Nymphaea alba, Schoenoplectus 
lacustris, Scirpus lacustris, Thypha domingensis. Nos canteiros existentes na fonte central 
do tabuleiro inferior destacam-se entre outras: Cyperus alternifolius, Cyperus papyrus, 
Iris pseudacorus, Menyanthus trifoliata, Scirpoide holochoenus. 
 
O JARDIM: EDUCAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECREIO 

A actual função de educação e conservação desempenhada pelo Jardim criado no 
século XVIII encontra-se testemunhada pelos diversos trabalhos de investigação, pelo 
ensino e prática de técnicas de jardinagem, pela oportunidade que oferece para se estudar 
e identificar as características botânicas, ecológicas e estéticas da vegetação bem como 
pelas actividades na área da educação ambiental que se realizam no Jardim. Para além da 
educação e da conservação o valor histórico e a excepcional localização do Jardim 
contribuem e valorizam a sua função de recreio e turismo. 
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