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RESUMO
A desaparecida cerca monástica de São Vicente de Fora foi já objecto da
minha atenção, quando, em 2010, me debrucei sobre algumas obras de
escultura sobreviventes. Abordada a sua génese por Fernando Rodrigues Ferreira (1985) e Paulo Almeida Fernandes (2010), integrada na
campanha filipina por Miguel Soromenho (1994, 2010), nunca foi, verdadeiramente, analisada enquanto estrutura funcional, fundamental
para a compreensão do espaço e vivência cenobítica. Recuperando a
investigação iniciada, visa o presente estudo a actualização dos dados
apurados, reconstituição e análise integrada do respectivo programa
artístico.
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A cerca de São Vicente de Fora: das origens ao século XX
Resultado das escavações efectuadas, Fernando Rodrigues
Ferreira (1943-2014) levantou a hipótese de uma origem islâmica
para a primitiva cerca de São Vicente de Fora. De acordo com o
arqueólogo, uma muralha “de taipa avermelhada” (que definia os
limites do cemitério medieval), constituiria uma pré-existência
desse período, assinalando o local onde Afonso Henriques assentara o seu arraial. Demarcação que, segundo alguns autores, teria
definido a primitiva cerca monástica (Ferreira, 1985: 5; Fernandes, 2010: 93), Paulo Almeida Fernandes sublinha, tendo por base os registos iconográficos conhecidos (de Braunius e do autor
de Leiden), que esta zona é delineada como uma ampla área desafogada. Sustentando que, só mais a Norte, existia uma cerca arborizada, considera o autor que se situaria aí a área rural do mosteiro,
integrada na muralha fernandina (Fernandes, 2010: 101).
Mais clara é a configuração da cerca de São Vicente de Fora
na Idade Moderna, restruturada após a Restauração, no quadro
do impulso dado à empreitada, depois de 1670. Delimitada em
1673 (Soromenho, 1994: 211), remonta ao século XVIII a sua
primeira descrição. Referindo-se ao “cerco ou Orta do Mosteiro”,
nela se demora D. Inácio de Nossa Senhora da Boa-Morte, em
1761:

Planta assinalando a cerca de São Vicente de Fora, 1858.
Publ. Filipe Folque, Atlas da carta topográfica de Lisboa, Nº 37
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O Verão e O Inverno, Tapada das Necessidades, 2010. Fotos Nuno Saldanha

“Se entra por hua lameda de grandes arvores silvestres: depois se
entra em hu belo e fermoso jardim. Tem quatro estatuas de marmore, e m.tos vazos de pedra e outras figuras que vierão de fora. Nas
paredes do jardim estão devididas em Paineis 12 Estatuas de azulejo
de alguns santos conegos regulares com adversid.e de habitos de
cada hua das congregaçoens em q. florecerão. no meyo da parede
principal há hua caza /fl. 17 v./ com hua cascata com duas figuras
de pedra nos lados que reprezentão o Inverno e o Verão em sima da
cascata esta a image de N. Sra. com o Menino Jezus nos braços e o
Sr. S. Jozé no passo da fugida p.a o Egypto; por sima desta caza corre hua grande varanda onde estão 12 grandes estatuas de pedra que
vierão de Italia e serve de agradavel prespetiva ao jardim no meyo
do qual fica o Tamque com varios rezistos de lançar a agoa que servem de recreyo aos Religiozos nos dias determinados p.ª hir ao cerco. Tem mais hu grande jogo de Bolla, e dentro da Caza hu de Taco
e nas paredes do cerco no fim das ruas Estatuas de azulejo dos S.tos
Conegos Regulares todos com o Habito da manr.ª q uza esta congregação.” (Boa-Morte, 1761:17-17v.)
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Área conventual para
a qual não se conhecem
descrições relevantes durante os anos seguintes,
só em finais de Setecentos
(quando os Cónegos Regrantes regressam a São
Vicente, após 20 anos em
Mafra) se voltam a apurar
novos dados. Referentes a
intervenções no delineamento do jardim, ali se
pretendia, em 1793, unir
num plano regular três
sucalcos “que ja do tempo
do nosso 1º Reformador
erão jardim”. Intervenção
“comprehendida no util, e
necessario para a Recreação de huns conegos
clauzurados”1, alteraria,
sem dúvida, a sua morfologia. Sem outras notícias,
nada mais nos informa
Terceiro cubelo da antiga cerca do
quanto
à concretização
Mosteiro de São Vicente de Fora, c. 1949.
deste
projecto.
Foto Eduardo Portugal - Arquivo Municipal de Lisboa
Zona pouco mencionada
noutras fontes, só no século XIX se voltará a encontrar referência à desaparecida cerca. Ainda que parcamente descritivo, data
de 1809 o testemunho do inglês Moyle Sherer. Jovem oficial da
armada de Wellington em Portugal, narra nas suas Recollections
of the Peninsula a recepção em São Vicente de Fora - “with fruit
and wine”. Conduzido ao mosteiro, onde observa confortáveis e
bem mobilados aposentos, percorre, por fim, o jardim conventual,
a que se refere como “prettily embellished with fountains and
busts”. (Sherer, 1823: 17)
Em 1834, o cenóbio é entregue ao Patriarcado de Lisboa,
“com a respectiva Igreja, Sácristia, Officinas, Cerca e mais prédios, ficam incorporados nos proprios da Nação” (Aniceto, 2010:
60), e ali se instala o Paço para residência dos Patriarcas.
Envolvente exterior cuja memória perdurará no decurso dos
anos seguintes, é Inácio de Oliveira Barbosa quem, já em 1863,
278

«Para recreação de huns conegos clausurados»

nos legará uma das suas mais completas memórias:
“A quinta é extensa, e era muito bonita e deliciosa em tempo dos
conegos regrantes, porque era cultivada com esmero. Hoje achase em grande decadencia. Tem dois jardins. (...) Ornam o primeiro jardim 20 vasos e outras tantas figuras de marmore, um lago,
e uma pequena cascata. O segundo (...) é guarnecido com 16
grandes vasos, 6 estatuas, e 17 bustos sobre altos pedestaes, tudo
de fino marmore. (...) A quinta vae finalisar no largo da Graça.” (Barbosa, 1863: 228).

Apesar da incongruência dos dois testemunhos, o que naturalmente se justifica pelos 100 anos que distam entre si (1761,
1863), oferecem uma ideia do significativo número de obras que
povoavam os jardins de São Vicente de Fora. Além dos habituais
equipamentos de recreio, como a cascata, casa da cascata, fonte
com vários registos de água, entre outros, possuía ainda um número significativo de esculturas.
Conjunto de longa data votado ao abandono, são vários os
testemunhos que, daqui em diante, nos dão conta da sua degradação. Zona que sofreu uma crescente delapidação ao longo do século XIX, em 1868 chega mesmo a ponderar-se a edificação de
residências sociais no local2.
Reflexo de um tal abandono, em 1876, descreve João Maria
Baptista:
“A quinta e jardins, dilicioso recreio no tempo dos cónegos, estão
hoje muito abandonados, e apenas mostram vestígios de suas
bellesas em arruinadas cascatas, lagos, estatuas, viveiros
etc.” (Baptista, 1876: 512).

Na década seguinte, será Pinho Leal quem, aludindo à escassez
de meios dos patriarcas, sublinha:
O paço, “seu terreiro, cerca, jardins e mais dependencias causam
dó pela falta d’aceio e mesmo de limpeza que se nota em tudo.”.
Referindo-se à quinta e jardins, diz-nos então que se encontravam “em grande abandono e apenas revelam o antigo esplendor
nas ruínas das suas cascatas, dos seus lagos, das suas estatuas,
dos seus viveiros“. (Leal, 1882: 541).

Será então, em pleno século XX, que se consumará a destruição da cerca e jardins do mosteiro. Referindo-se aquela que será,
por certo, uma das suas últimas memórias, Manuel Joaquim Pereira relembra ainda a “quinta que dava para os lados da Rua da
Verónica”, (Pereira, 1982: 49) em tempos do cardeal D. Mendes
Belo (1907-1929).
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Vista parcial dos jardins do mosteiro de São Vicente de Fora, 1ª metade século XX.
Foto Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa

Desaparecimento ditado pela instalação do liceu Gil Vicente
nos terrenos da antiga cerca monástica (ocupados desde 1910), o
Paço de São Vicente e a zona envolvente são entregues ao Patriarcado de Lisboa, para usufruto, por portaria de 14 de Maio de
19403 (Aniceto, 2010: 65). Um memorando de 27 de Junho de
1942, revela a contrapartida pela cedência do terreno da cerca,
para construção de uma escola secundária: “que na compensação
a receber pela cedência da cêrca fique assegurada a possibilidade
de fundar, em local central e adequado, a Universidade Católica”4.
Em 1949, o liceu abandona o mosteiro e instala-se, definitivamente, em edifício próprio. O destino de tão significativo conjunto seria, muito em breve, traçado.
Azulejaria e escultura: programa decorativo e iconográfico
Delimitada no século XVII, como vimos, a cerca de São Vicente de Fora possuía, como se depreende pelas várias descrições,
um significativo conjunto de obras de arte. Integradas num vasto
programa iconográfico e decorativo, compunha-se, essencialmente, de diversas estátuas e painéis azulejares.
Depositário de uma das mais vastas colecções mundiais de azulejaria barroca5, com o número impressionante de cerca de 100.000
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azulejos, contavam-se, entre esses, os vários painéis da antiga cerca. Figurando santos da ordem, envergando os hábitos das suas
congregações, alguns recortados, simulando estátuas, são descritos por D. Inácio de Nossa Senhora da Boa-Morte, em 1761:
“Nas paredes do jardim estão devididas em Paineis 12 Estatuas
de azulejo de alguns santos cónegos regulares com adversid.e de
hábitos de cada hua das congregaçoens em q. florecerão … e nas
paredes do cerco no fim das ruas Estatuas de azulejo dos S.tos
Cónegos Regulares todos com o Habito da manr.a q uza esta
congregação” (Boa-Morte, 1761: 17-17v.)

Conjunto desintegrado ao longo dos tempos, as várias intervenções de que o complexo foi alvo no século XX tiveram efeitos
devastadores, desaparecendo, na sua quase totalidade, os azulejos
dos antigos jardins e cerca monástica. Como sublinha José Meco
(2010), quando José Queirós foi encarregado de efectuar o levantamento da azulejaria do mosteiro, em 1912, comentaria:
“encontrei dentro do edifício, no jardim e na cerca, cento e vinte
mil azulejos, notando-se que já por lá faltavam aproximadamente
vinte mil, parte desaparecidos, parte deteriorados pelo tempo e
muitos estragados por gente má e ignorante” (Queirós, 1913).
Parcos vestígios destes azulejos seriam recentemente recuperados, na sequência das escavações efectuadas em 2008-2009, com
vista às obras de remodelação do Liceu Gil Vicente.

Painel de azulejos descoberto no Liceu Gil Vicente durante as obras, 2008.
Publ. Paulo Guinote, educar.wordpress.com

281

SANDRA COSTA SALDANHA

Para além deste importante conjunto, a cerca do mosteiro
possuía também um número significativo de obras de escultura.
Apesar de escassas as informações que nos esclareçam quanto à
sua encomenda e realização, é uma vez mais elucidativa, para o
conhecimento de algumas dessas obras, a descrição de D. Inácio
de Nossa Senhora da Boa-Morte. Dando conta da origem italiana
de algumas delas, elenca no jardim, quatro estátuas de mármore
e outras figuras “que vierão de fora”; na cascata, duas “figuras de
pedra” representando o Inverno e o Verão e uma Fuga para o Egipto;
na varanda: doze grandes estátuas de pedra “que vierão de Itália”
(Boa-Morte, 1761: 17-17v.).
Não deixando de aludir à sua “grande decadência”, Inácio de
Oliveira Barbosa descreve-as, em 1863, como sendo em mármore
e de origem estrangeira, nomeadamente de Itália. Entre vasos,
bustos e várias outras obras não identificadas, são claramente
descriminadas as estátuas figurando o Verão, o Inverno e uma Fuga para o Egipto. “20 vasos e outras tantas figuras de mármore”,
no primeiro jardim, e “16 grandes vasos, 6 estatuas, e 17 bustos
sobre altos pedestaes, tudo de fino mármore”, no segundo
(Barbosa, 1863: 228).
Quanto ao paradeiro destas esculturas, cujo rasto se dissipa
em finais de Novecentos, os preciosos arrolamentos de bens cultuais, elaborados no âmbito da Lei da Separação do Estado das
Igrejas (1911), permitem-nos hoje uma mais completa reconstituição, assim como uma primeira aproximação ao paradeiro actual de algumas delas (Saldanha, 2010b).
Inventariado o local a 16 de Março de 19136, por esse levantamento se fica com uma noção única da dimensão e estado de conservação das obras que sobreviviam ainda na antiga cerca dos
cónegos regrantes de Santo Agostinho.
Ocupada parcialmente por uma cultura hortícola, ao mau estado de conservação (já registado em 1913), somavam-se as várias mutilações de que foram alvo. Dando conta dos danos causados,
informa o rendeiro da propriedade que em todas as estátuas, “e
nas partes mais em evidencia, na face, nas mãos e nos pés faltam
lascas e pedaços que foram propositadamente partidos a martelo
ou outro instrumento contundente.”. Ponderando-se, por esse
motivo, a sua remoção, a transferência das obras seria também
determinada por não possuírem, segundo se entendia, “valôr artístico para serem recolhidas em Museu”7.
É neste contexto que, a partir de 1917, a Comissão de Monumentos propõe a colocação das obras nos jardins de antigos palácios
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nacionais da mesma época: Necessidades, Queluz e Caxias. Numa
sucessão de missivas, firmadas pelos arquitectos Ventura Terra,
José Luís Monteiro e Adães Bermudes, o seu destino acabaria
fixado a 30 de Janeiro de 1918. Segundo parecer da Comissão,
com vista a “dar útil aplicação e conveniente resguardo ás estátuas e vasos decorativos existentes na parte arrendada do jardim
de S. Vicente de Fóra”, determina-se:
1. Que todos os vasos, e oito das estátuas pequenas, sejam
transferidos para o pequeno jardim entregue aos cuidados
do Liceu Gil Vicente;
2. Que as duas esfinges e as quatro estátuas das Artes, com
os respectivos pedestais, sejam transferidos para os jardins
do Palácio de Queluz;
3. Que as sete estátuas pequenas, com os seus pedestais, passem para os jardins da Ajuda8 e Caxias;
4. Que os cuidados da remoção e colocação dos referidos objectos seja confiada ao escultor António Augusto da Costa
Mota, vogal da Comissão.
Encerrado o processo, a 20 de Junho de 1918, reuniam-se em
São Vicente os representantes das entidades competentes, com
vista a concertar a remoção das obras e a assinatura do respectivo auto de entrega. Investigação que carece agora de estudos
concertados, nomeadamente no confronto com as campanhas
realizadas em cada um dos (prováveis) jardins de destino. Também eles sujeitos a profundas alterações ao longo dos tempos, é
desde logo claro que nem todas as esculturas tiveram, como se
recomendava, essa exacta aplicação.
Com efeito, permanece ainda por esclarecer a possibilidade de
algumas destas obras terem sido transferidas para Mafra
(Saldanha, 2012). Desaparecidas vinte e seis estátuas alegóricas
em barro do antigo jardim do Cerco, ali seria colocada uma série
de outras esculturas em mármore9 que, tudo indica, possa ter a
sua origem em São Vicente de Fora.
Local votado ao abandono desde meados do século XX, aludindo à necessidade de valorização deste antigo jardim conventual,
sugeria Armando Lucena, em 1948, a colocação de “estátuas alegóricas de chumbo ou de pedra das muitas que sabemos por aí dispersas e caídas no sono do esquecimento” (Lucena, 1948). Mas será
Ayres de Carvalho quem, no mesmo ano, fornecerá um dos mais
interessantes contributos para o conhecimento das obras. Propondo ao responsável pela Direcção-Geral da Fazenda Pública que ali
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fossem colocadas algumas estátuas existentes junto à igreja de São
Vicente de Fora, referir-se-ia o autor a este importante conjunto de
obras, provenientes da antiga cerca do cenóbio Agostinho.
Como vimos, as estátuas resgatadas de São Vicente de Fora
seriam parcialmente transferidas para os jardins de alguns palácios
nacionais. A maioria delas, porém, permanecia por localizar. Ora,
aliando as peças descritas - seis estátuas alegóricas, dez bustos com
pedestais, um cão, diversos vasos e um lago (Carvalho, 1948: 202) às obras que sabemos terem sobrevivido em São Vicente de Fora,
supomos que aquelas transportadas para Mafra encontrem aqui,
efectivamente, a sua origem. Infelizmente, muitas destas, colocadas
no jardim do Cerco na segunda metade do século XX, encontramse hoje dispersas, algumas pela tapada, outras desaparecidas.
Deste modo, tendo por base as várias descrições conhecidas,
assim como as disposições que precedem a Lei da Separação,
elencam-se de seguida as obras existentes em São Vicente de Fora, entre 1761 e 1913.
Estátuas provenientes da cerca e jardim do Mosteiro de
São Vicente de Fora
Ceres
1 estátua, mármore, 1,15 m
Localização actual: Palácio Nacional de Queluz

Com molho de espigas sobre o braço esquerdo e na cabeça.
Com 1,15 metros de altura, possuía em 1913 alguns dedos da
mão direita partidos. Em São Vicente de Fora localizava-se no
jardim do nascente, encontrando-se, em 1913, deslocada do seu
local original (possivelmente porque fazia par com a seguinte).
Esta obra poderá ser uma das que se encontra hoje em Queluz,
ladeando o portal de acesso à sala do trono.
Flora
1 estátua, mármore, c. 1,15 m
Localização actual: Palácio Nacional de Queluz ou Jardim do Cerco, Mafra

Figura de mulher com um açafate de flores nas mãos e cabeça.
Descrita como idêntica a Ceres, em São Vicente de Fora localizava-se no canto do terraço do arco, sobre o muro. Esta obra poderá ser, juntamente com a anterior, uma das que se encontra hoje
em Queluz, ladeando o portal de acesso à sala do trono.
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Música, Pintura, Arquitectura e Escultura, Palácio Nacional de Queluz, 2010. Fotos Alexandre Salgueiro

Artes
4 estátuas, mármore, 1,15 m
Localização actual: Palácio Nacional de Queluz

Conjunto de quatro estátuas em mármore, figurando a Música, a
Pintura, a Arquitectura e a Escultura. Com 1,30 metros de altura, em
São Vicente de Fora localizavamse no pomar. Em 1913 a Pintura
encontrava-se apeada e enterrada
até meio corpo10. Destinaram-se
estas obras aos jardins do palácio
de Queluz, onde se encontram
actualmente, em torno do lago da
fachada de Malta11.
Esfinges
3 estátuas, mármore, 1,30 m
Localização actual: Palácio Nacional
de Queluz

Esfinge, Palácio Nacional de Queluz, 2010.
Foto Alexandre Salgueiro

Conjunto de duas esfinges,
com 1,30 metros de altura por
1,00 metro de comprimento. Em
São Vicente de Fora localizavamse no pomar. Destinaram-se aos
jardins do palácio de Queluz, onde se encontram actualmente, no
acesso ao jardim do Pênsil
(Afonso-Delaforce, 1989).
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Meninos
Grupo (3 peças), mármore (?)
Localização actual: desconhecida

Conjunto constituído por um menino deitado com a cabeça
sobre a mão e um grupo de dois meninos lutando. Em São Vicente
de Fora localizavam-se no espaldar da cascata.
Fuga para o Egipto (ou Regresso)
Grupo (5 peças), barro policromado
Localização actual: desconhecida

Em barro policromado, este grupo escultórico era constituído
pelas figuras de Nossa Senhora com o Menino, S. José, o Anjo e o
burro. Refere o inventariante tratar-se de um trabalho português
do século XVIII. Conjunto descrito por Boa-Morte e pelo arrolamento de 1913, pressupõe-se, deste último, que existia também
ali um Descanso na Fuga para o Egipto. Em São Vicente de Fora
localizava-se sobre a casa da cascata.
Verão e Inverno
2 estátuas, mármore
Localização actual: Tapada das Necessidades

Casa de fresco, Tapada das Necessidades, 2010. Foto Nuno Saldanha
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Estátuas de mármore descritas por Boa-Morte, não são referidas
no inventário de 1913. Em São Vicente de Fora ladeavam a casa da
cascata. Poderão ser aquelas que se encontram hoje na tapada das
Necessidades, integradas nos nichos exteriores da casa de fresco12.
Bustos
10-17 bustos sobre gaines, mármore,
2,25 m
Localização actual: Jardim do Cerco,
Mafra (parcial)

Busto do Papa Inocêncio XI (?) (1676-1689),
Jardim do Cerco Mafra, 1978.
Foto AMM

Em 1863 Vilhena Barbosa contabiliza dezassete bustos de mármore sobre altos pedestais. Em
1913 são elencadas quinze gaines
em lioz com bustos de mármore,
representando imperadores romanos e outras personalidades, com
2,25 metros de altura. Deste conjunto, três bustos encontravam-se
deteriorados e três gaines não possuíam bustos. Em São Vicente de
Fora localizavam-se no pomar.
Dez destes bustos, com os respectivos pedestais, poderão ser aqueles a
que se refere Ayres de Carvalho
em 1948, transferidos para o jardim do Cerco de Mafra.
Pomona, Abundância, Poesia e
Moisés e outras alegorias
8-10 estátuas, mármore, c. 1,60 m
Localização actual: Jardim do Cerco,
Mafra (parcial)

Moisés (?),
Jardim do Cerco Mafra, 1978.
Foto AMM

Boa-Morte inicia a sua descrição isolando quatro estátuas de
mármore que não identifica. Poderá tratar-se de um dos dois conjuntos enumerados em 1913 no
pomar: oito estátuas alegóricas,
quatro das quais à volta de uma
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Pomona, Jardim do Cerco, Mafra, 2003. Foto Manuel Gandra

fonte com vários registos de água. Ainda no pomar, são descritas
outras oito estátuas de mármore, com 1,60 metros de altura, das
quais o inventariante identifica: duas figurações de Pomona, a
Abundância, a Poesia e Moisés (?). No inventário de 1913 é também referida, nas dependências do Paço, a existência de uma estátua de Baco pertencente ao jardim. Seis destas estátuas, poderão ser
aquelas a que se refere Ayres de Carvalho em 1948, transferidas
para o jardim do Cerco de Mafra, onde, efectivamente, se identificam algumas das representações elencadas.
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Flora, Jardim do Cerco, Mafra, 2003. Foto Manuel Gandra

Cães
2 estátuas, mármore, 75 cm
Localização actual: Jardim do Cerco, Mafra (parcial)

Sem mencionar a sua localização, em 1913 alude-se à existência de dois cães sentados, com 75 centímetros de altura. Uma
destas obras é elencada por Ayres de Carvalho em 1948, entre as
que sugere que sejam transferidas para o jardim do Cerco, em
Mafra.
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Varanda
6-12 estátuas, mármore
Localização actual: desconhecida

Boa-Morte descreve doze grandes estátuas de pedra de origem italiana na varanda sobre a cascata. Poderão ser as mesmas
que em 1863 e 1913 se encontravam reduzidas a seis no mesmo
local (galeria superior). Dessas, uma encontrava-se apeada, outra
caída e uma outra enterrada até meio corpo13.
Conjunto escultórico da maior relevância, quer pela sua
dimensão, quer pela sua presumível qualidade, foram cerca de
quarenta as obras contabilizadas. A investigação deverá, pois,
prosseguir com este novo ponto de partida. Importa agora confirmar, em rigor, a localização actual das obras e proceder à necessária análise integrada deste importante conjunto escultórico,
sua coerência iconográfica e caracterização estilística.
NOTAS
1. ARQUIVO HISTÓRICO DO PATRIARCADO DE LISBOA - Livro dos Assentos das
Determinações dos Capítulos do Convento do Real Mosteiro de São Vicente de
Fora, 1772-1834, fl. 34 v.
2. Portaria de 6 de Abril de 1868, pela qual se manda proceder a projectos de
casas para classes pobres na cerca do convento de São Vicente de Fora
(Lisboa, 2002: 249).
3. AHPL - Secretaria Particular do Cardeal Cerejeira: Correspondência com o
Ministério das Obras Públicas. Pro-Memória, 1945?. Cit. Aniceto, 2010: 73.
4. AHPL - Secretaria Particular do Cardeal Cerejeira: Correspondência com o
Ministério das Obras Públicas. Memorandum sôbre a cêrca do antigo Paço
de São Vicente, 27 de Junho de 1942. Cit. Aniceto, 2010: 73.
5. Apenas secundada pelo conjunto do convento de São Francisco e Ordem 3ª
de São Francisco, em Salvador da Bahia (Meco, 2010).
6. ARQUIVO CONTEMPORÂNEO DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS - Comissão
Jurisdicional dos Bens Cultuais - Arrolamentos dos Bens Cultuais. Liv. 56.
7. ACMF - Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais - Administração dos Bens
Cultuais. Proc. 2326, L. 9.
8. Em toda a correspondência trocada é sempre mencionada a tapada das Necessidades como um dos locais prioritários para a transferência de peças.
Esta referência aos jardins da Ajuda poderá ser um lapso.
9. Como o atestam alguns registos fotográficos sobreviventes Agradeço a
Manuel Gandra a cedência dessas imagens, algumas das quais publicadas
por Raimundo, 1997.
10. Facto que poderá ir ao encontro das suspeitas de Ferreira Rodrigues, ao
considerar que, em finais do século XIX, se terá procedido ao enchimento
artificial do solo da cerca, circunstância que, naturalmente, elevaria a sua
cota original.
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11. Obras não localizadas nos inventários setecentistas. Cf. Afonso-Delaforce, 1989.
12. Edifício novecentista que é, segundo, João Albuquerque Carreiras, “a todos
os títulos estranho”, o anacronismo da sua componente escultória é também
explicado pelo autor como uma possível transferência de outro local. Cf.
Carreiras, 2001: 113.
13. Ver nota 10.
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