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O número 33 do boletim UM TESOURO 

DA NOSSA BIBLIOTECA é dedicado a 

uma publicação, das primeiras deste 

género, a fazer um levantamento de 

Os Mais Belos Palácios De Portugal.  

Através dos textos do arquiteto Júlio 

Gil e da objetiva do fotógrafo Nuno 

Calvet, este livro orienta o leitor numa 

romagem pelo país, dando a conhecer 

mais de quarenta palácios, paços e 

casas apalaçadas, que retratam com 

beleza e sumptuosidade a expressão 

cultural das várias épocas. 

Na introdução, Júlio Gil faz uma 

pequena contextualização do palácio 

português e das suas características 

“ainda que na discreta medida 

portuguesa”. Dedicando várias 

páginas a cada edifício e seus jardins, 

bem documentados por diversas 

fotografias, faz com que cada uma 

desta “biografias” seja um deleite para 

quem se interessa por história de arte, 

pelas artes decorativas, pela 

arquitetura, pela topiária, pelos estilos 

artísticos, etc. 

A fotografia da sobrecapa reproduz 

um pormenor do salão nobre do 

Palácio Foz, em Lisboa, e a da 

contracapa um salão do Paço Ducal de 

Guimarães; o anterrosto apresenta o 

brasão do Távoras, no Palácio da 

Carreira, em Viana do Castelo (picado 

após a condenação da maioria dos 

membros da família no processo dos 

Távoras); no rosto apresenta-se um 

aspeto do “jardim da cascata”, no 

Palácio de Belém.  

Passados trinta anos, em que alguns 

destes edifícios servem hoje fins muito 

diferentes, sofrendo de mudanças e 

compartimentações radicais, este livro 

continua a ser um contributo 

indispensável para o conhecimento do 

nosso património cultural.  

Esta obra está disponível para consulta na Biblioteca 

Municipal de Ponte de Sor  
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«Viver em palácio não será tão 

invejável como pode parecer (…). Por 

muito admirável que seja um grande 

espaço, por muito que encante o 

esplendor de uma ornamentação, se 

as dimensões e o deslumbramento 

são demasiados, se foi esquecida a 

escala humana, dificilmente alguém 

poderá sentir-se a gosto em tal 

residência. (…) Porém, a realidade 

portuguesa deixa-nos bastante à 

margem desse risco de nos sentirmos 

perdidos em salões imensos (…). Os 

palácios portugueses foram 

construídos para homens, não para 

super-homens ou semideuses. 

Embora com a noção nítida de que 

um palácio não é só arquitectura 

utilitária, os nossos arquitetos 

buscavam soluções sensatas e os 

seus clientes pretendiam isso 

mesmo. (…) 

Os recheios dos palácios portugueses 

causavam viva admiração, chegando 

muitos dos que lamentavam a 

modéstia das arquitecturas a 

deslumbrar-se com a qualidade e o 

gosto dos interiores.» 

Júlio Gil, p. 5-7 

 

«Palácios e outras grandes 

residências da aristocracia 

muçulmana, após a invasão da 

Península, possuíram seus jardins e 

pátios ajardinados; contudo, além 

dos poucos, mas magníficos 

conservados na Andaluzia e obras já 

dos séculos XIII e XIV, não se 

conhecem senão referências de 

jardins palacianos em terras 

portuguesas. 

Os pátios ajardinados do Paço Real 

de Sintra são talvez o primeiro 

grande exemplo em palácios 

portugueses; teria continuidade, 

também em mansões particulares.  

Pouco a apouco vai crescendo a 

complexidade do velho horto com a 

rede de distribuição de água, os 

repuxos, as guardas decoradas dos 

poços, os tanques, os chafarizes —

alguns monumentais —, as 

esculturas, as casas de fresco e 

outros pavilhões. A escultura que 

dignifica e enriquece 

extraordinariamente qualquer espaço 

interior ou exterior, adquire tal 

importância que se assenhoreia de 

certos jardins, cuja composição é, ou 

parece ser, concebida para exibição 

de estatuária, como no paço 

Episcopal de Castelo Branco.» 

Júlio Gil, p. 255 

Nas páginas que se se-

guem destaca-se o capí-

tulo dedicado ao Palácio 

Real de Mafra, que já faz 

parte Lista do Património 

Mundial da UNESCO 

(2019). Em letra miudi-

nha, descreve o autor 

várias histórias e curiosi-

dades a respeito do nas-

cimento e da vida deste 

majestoso palácio. 

Nas duas páginas finais, 

destacam-se pequenos 

quadros que o autor in-

troduziu para informar 

acerca de diversos temas   

relacionados com a histó-

ria de arte, nomeada-

mente os estilos e esco-

las artísticas, técnicas de 

desenho e de construção 

entre outras .  
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