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CASA DA PESCA: UM MONUMENTO NACIONAL EM RUÍNA 

 

A Casa da Pesca é um espaço de recreio pertencente a uma das casas nobres 

mais importantes do século XVIII em Portugal, a Casa Pombal.  

Situada na Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal em Oeiras, este conjunto 

encontra-se na posse da Estação Agronómica Nacional, actual Instituto de Investigação 

Agrária (Ministério da Agricultura). O conjunto apresenta um espólio artístico deveras 

único entre nós, sendo constituído por Jardim, Cascata do Taveira, Tanque e Casa da 

Pesca, nos quais se encontram típicas características da arquitectura e arte de jardins 

do período barroco. Do seu espólio destacam-se os painéis de azulejos da Cascata e os 

estuques de temática mitológica e piscatória do interior da Casa da Pesca, cujo fabrico 

e autoria têm sido associados, respectivamente, à Fábrica do Rato e a Giovanni Grossi 

(1718-1781). 

Derivado ao interesse histórico e cultural do conjunto, este foi integrado na 

classificação de «Monumento Nacional» do Jardim e Palácio do Marquês de Pombal 

por Dec. N.º 30 762, DG 225 de 26 de Setembro de 1940 e Dec. N.º 39 175, DG 77 de 

17 Abril de 1953, encontrando-se actualmente «Em vias de classificação» (com 

despacho de abertura de 25 de Outubro de 2006). 

De acordo com o 18.º art. da actual Lei de Bases de Protecção do Património 

Cultural n.º107/2001, a classificação impõe regime de protecção e salvaguarda 

descrito na actual Lei de Bases de Protecção do Património Cultural n.º107/2001, além 

de impor uma série de deveres especiais aos detentores de património cultural, entre 

eles o de “conservar, cuidar e proteger devidamente o bem, de forma a assegurar a 

sua integridade e a evitar a sua perda, destruição ou deterioração” (al.b) do ponto um 

do 21.º art. da Lei de Bases 107/2001), algo que não se verifica neste caso. No jardim, 

os azulejos da escadaria e da Cascata têm sido roubados e vandalizados, e a sua 

deterioração agrava-se constantemente também por falta de conservação. No interior 

da casa, o estuque têm vindo a cair e é de recear a derrocada do telhado. Incúria do 

proprietário em realizar as obras necessárias? Incúria da entidade com 

responsabilidade pela salvaguarda e protecção do património para impor a sua 

realização?  
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Analisando o histórico de obras, apercebemo-nos que, ao longo dos anos, a 

EAN vem denunciando essa necessidade e a sua impossibilidade de as custear. Na 

década de 60, a ex-DGEMN, dada a gravidade do estado de conservação de todo o 

conjunto, realizou as obras a seu cargo. Ainda assim, ao longo da mesma década 

voltaram-se a ouvir vozes que apelavam para novas obras, algo que só ocorreu após a 

saída de uma creche que havia sido instalada no interior da Casa da Pesca durante os 

anos 80. Foi exactamente neste momento que a EAN ponderou a utilização deste 

espaço para um futuro museu dedicado àquela instituição. A partir deste momento 

nenhuma outra medida de salvaguarda foi tomada, sendo que só no final de 2003, a 

Casa da Pesca receberia a visita técnica do ex-IPPAR que avaliou o estado de 

degradação e propôs em reunião a 26 de Fevereiro de 2004 com a EAN, os técnicos da 

Direcção Regional de Cultura e Vale do Tejo, da Câmara Municipal de Oeiras 

(proprietário dos jardins e palácio) e alguns historiadores de arte, a realização urgente 

de obras, cuja 1.ª fase de trabalhos previa a montagem de uma cobertura provisória 

que evitasse o desabamento do telhado da casa e por consequência dos estuques. O 

que aconteceu deste então? As obras não foram executadas, e a Casa da Pesca, apesar 

do “conhecimento” de todos face ao seu estado, foi “esquecida”. Se, por um lado, a 

falta de verbas é uma das razões apontadas para a não execução das obras, por outro 

lado, aponta-se o dedo para a incapacidade das entidades envolvidas chegarem a um 

firme acordo. Ainda assim, assistiu-se em 2007 a uma tentativa de parceria entre a 

EAN e CMO, aquando do “Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de 

Pombal - Proposta de Intervenção” que previa a revitalização da Quinta, na qual se 

inclui a Casa da Pesca. Desde então assistimos à degradação que dia após dia se vem 

agravando neste «Monumento Nacional». Quantos mais anos serão necessários 

esperar para que a Casa da Pesca, seja alvo de um projecto de valorização, e que este 

se realize? Não merecem as gerações vindouras usufruir deste património dito 

nacional?   

A Casa da Pesca exige que todas estas questões sejam respondidas!  
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QUINTA DE RECREIO DOS MARQUESES DE POMBAL (LOCALIZAÇÃO) 
 
 
 

 
 

 [A - Mina do Arneiro e Aqueduto; B - Casal da Manteiga; C - Casa da Pesca; D - Adega; E -Palácio; F - 
Casa dos Bichos da Seda; G - Cascata da Fonte do Ouro; H - Pombal; I - Ribeira da Laje; J - Casa dos 

Coches (actual CMO); K - Igreja Matriz] 
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JARDIM DA CASA DA PESCA 
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CASCATA DO TAVEIRA 
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Estado de Conservação1 

 

Integrada na classificação de Monumento Nacional em 1940, a Casa da Pesca 

encontra-se abrangida pelo regime de protecção e valorização a que o património 

cultural está afecto. Assim, a par dos deveres do Estado, através de Instituições 

responsáveis pela salvaguarda e valorização deste tipo de património cabe em 

primeiro lugar ao proprietário do imóvel uma série de direitos e deveres especiais2. No 

âmbito dos deveres correlacionados com o estado de conservação deve o proprietário: 

“conservar, cuidar e proteger devidamente o bem, de forma a assegurar a sua 

integridade e a evitar a sua perda, destruição ou deterioração”, bem como ainda, 

“adequar o destino, o aproveitamento e a utilização do bem à garantia da respectiva 

conservação”3.  

Ao longo do tempo foram várias as denúncias do estado de conservação da 

Casa da Pesca quer por parte da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, 

Estação Agronómica, entre outros.  

 

Histórico de obras de Restauro e Conservação 

Ainda que a classificação da Casa da Pesca só ocorra em 1940, a degradação 

que se foi verificando ao longo dos tempos já era conhecida. Segundo José Meco4, já 

teria ocorrido nos finais do século XIX uma série de obras de restauro em torno deste 

conjunto, sem nunca precisar a data e o objecto intervencionado5. 

Mais tarde, em 1946, depois de classificado o conjunto sabe-se que Artur 

Brandão, então proprietário da Quinta efectuou diversas reparações e restauros um 

pouco por todo lado. Na Casa da Pesca, foi alvo de atenção o painel da Cascata do 

                                                           
1 Este capítulo faz parte de GLÓRIA, Ana Celeste, Casa da Pesca: proposta de valorização e recuperação. 
Trabalho de projecto do Mestrado em Património Artístico apresentado à Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas. - Lisboa: 2009, 1.º vol. pp.30-38. 
2 Actualmente descritos no 20.º e 21.º art. do Título V – Do Regime geral de protecção de bens culturais, 
Lei 107/2001 de 8 de Setembro, Diário da República, n.º209, p.5812. 
3 Cf. als. b) e c) do n.º1 do 21.º art., Op. Cit.. 
4 MECO, José, Op. Cit., 1982, p.35 
5 Ainda que não tenhamos encontrado mais referências sobre estas obras, o autor apenas informa que 
na mesma data foram revestidos a azulejo os muretes da escadaria de acesso à Cascata, bem como o 
interior da Casa da Pesca. 
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Taveira, uma vez que num dos painéis está inclusivamente marcada a data e a fábrica 

encarregue – Fábrica de Faiança Battistini6. 

Após estes pequenos restauros, só voltaremos a ouvir da Casa da Pesca em 

Outubro de 1954, quando na posse da EAN, o conjunto sofre com uma forte 

tempestade que se havia abatido sobre aquele concelho. A EAN, a fim de proceder às 

obras denunciava o caso à DGEMN, que via ali a urgente necessidade de 

salvaguardarem o bem classificado, já que se “torna 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”7. Todavia a execução das obras não foi levada 

adiante, arrastando-se todo o processo até Maio de 1957, data em que se realizou 

novo orçamento para os trabalhos de: “(…) reparação da cimalha do salão, constando 

da sua reconstrução numa extensão aproximada de cinco metros e reparação geral do 

telhado e beirado a fim de evitar a entrada das águas pluviais que contribuíram para a 

derrocada parcial da dita cimalha”8. Face às propostas de obras de recuperação e 

restauro, a DGEMN verificou que não poderia realizar as obras, atribuindo à EAN, 

enquanto proprietário, essa obrigação. Novamente, estas obras foram adiadas 

tornando-se cada vez mais urgentes as reparações não só no telhado, mas também no 

interior da Casa e sua envolvência.  

Nos primeiros meses de 1959, a gravidade do estado de conservação que o 

conjunto apresentava tornava-se notório, reconhecendo-se inclusive a morosidade de 

todo o processo que se arrastava desde 19549. Porém, o novo alerta não teve impulso 

suficiente já que novamente as obras não eram levadas adiante face á impossibilidade 

da EAN as custear. Assim, somente em 1961, quando as obras são inscritas no plano de 

trabalho anual, elas são realizadas. Uma nova memória e um novo orçamento são 

elaborados em Abril, concorrendo diversos empreiteiros. De acordo com as instruções 

recebidas da repartição técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, 
                                                           
6 Cf. SIMÕES, J. Santos, Op. Cit., 1979, vol.V, p.312. 
7 In Ofº.2016, 22 de Dezembro de 1954 in PT DGEMN: DSARH-010/175-0037, Arquivo da DGEMN. 
8 In “MEMÒRIA: Casa da Pesca da Quinta do Marquês em Oeiras: reparação da cimalha e telhado”, 1.ª 
Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, 29 de Maio de 
1957, Arquivo da DGEMN. 
9 “Os trabalhos a realizar que são de urgente execução, destinam-se a melhorar o estado precário de 
conservação da Casa da Pesca, o qual se vêem agravando desde que foram solicitados pela primeira vez, 
obras em Outubro de 1954”. In “MEMÒRIA: Casa da Pesca da Quinta do Marquês em Oeiras: Obras de 
Conservação”, 1.ª Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, 
11 de Março de 1959, Arquivo da DGEMN. 
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Cândido Patuleia recebe a obra de conservação a realizar no valor de 8.900$00 e no 

prazo de 10 dias10. Finalmente, sete anos após o primeiro alerta, eram realizadas obras 

de restauro e conservação11. 

Ainda que as obras realizadas só se tenham efectuado na Casa da Pesca 

propriamente dita, o registo fotográfico desses trabalhos revelam a preocupação de se 

recuperar a envolvência do conjunto. Por outro lado, outro espaço do conjunto 

despertava a atenção para a sua degradação, já que nesse mesmo ano, em Dezembro, 

a EAN alertava para a deterioração dos azulejos da Cascata do Taveira, pois haviam 

sido “(…) atacados por um agente que provoca a sua rápida deterioração12. Perante 

este alerta foi realizada em Fevereiro de 1962 uma vistoria técnica, que verificou ser 

necessário proceder-se à fixação de parte dos azulejos de um dos painéis a fim de se 

evitar a sua completa deterioração. Ainda assim, as obras não foram efectuadas de 

imediato uma vez que a DGEMN não possuía verbas, pelo que deveria ser o 

proprietário a realizá-las, possivelmente durante o segundo semestre de 196213.  

Em 1974, a instalação de uma creche no interior da Casa da Pesca colmatou a 

falta de manutenção do espaço, ainda que para uma função inadequada, sendo alvo 

de “(…) brincadeiras da “rapaziada”” que à data eram vistos “(…) a divertir-se atirando 

pedradas aos azulejos” 14. 

Só em 1983, com a saída da creche e o reconhecimento do mau uso do 

edifício para aquele fim levou a que a EAN ponderasse uma utilização condigna, ao 

pensar na instalação de um pequeno museu sobre a história daquela instituição e da 

investigação agronómica em Portugal15. No seguimento desta proposta, curiosamente 

foram realizadas uma série de obras de recuperação e conservação que abrangeram 

todo o conjunto da Casa da Pesca. Entre as tarefas constavam: limpeza do jardim, 

demolição de árvores, limpeza da Cascata e sua envolvência, reparação de muros, 

levantamento e reposição de dois painéis de azulejos, reparação do telhado da Casa, 

                                                           
10 Cf. Ofº.335, 19 de Abril de 1961, Processo não digitalizado, in DRML 1482 (CCV./DIV.), Arquivo da 
DGEMN. 
11 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. 
12 In Of.º2737, Direcção dos Serviços Agrícolas, 20 de Dezembro de 1961, Arquivo da DGEMN. 
13 Cf. Of.º463, de 24 de Abril de 1962 e Ofº. 2947 de 1 de Maio de 1962, Arquivo da DGEMN. 
14 Cf. MECO, José, Op. Cit., 1982, p.35. 
15 Cf. Ofº. 1424, Instituto Nacional de Investigação Agrária, 7 de Novembro de 1983, in DRML 1482 
(C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN. 
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entre outros16. A estes trabalhos de construção civil, seguiam-se os trabalhos de 

restauro e consolidação dos estuques do tecto da sala da Casa17, que só tiveram 

seguimento mediante a visita de técnicos da DGEMN a 29 de Junho de 1984. Também 

aqui, por motivos de falta de verbas, a DGEMN não efectuou de imediato as obras 

colocando à responsabilidade da EAN, agora com nova designação, o INIA. Porém, o 

proprietário do conjunto não se pronunciou e até início de 1987 não se observaram 

quaisquer obras de recuperação e conservação18. 

De facto, até ao início do século XXI, não houve notícia da realização de obras 

de recuperação e conservação da Casa da Pesca, somente alguns alertas davam conta 

dessa necessidade. O abandono e a falta de manutenção para a conservação deste 

espólio artístico foi em Dezembro de 2003, verificada durante uma visita do IPPAR que 

avaliou o avançado estado de degradação, nomeadamente dos estuques, dado o 

enfraquecimento da estrutura de madeira causado pelas infiltrações de água, 

acrescido da falta de janelas de vidro, e dos painéis de azulejo da cascata que tem 

vindo a sofrer a par da degradação por actos de vandalismo. Esta visita tinha como 

intuito promover no futuro, medidas concretas de salvaguarda a fim de se recuperar 

todo o conjunto. Porém nada foi realizado, e só uma nova visita19 levou à realização de 

um diagnóstico da situação e à elaboração de um projecto de recuperação e 

apuramento dos respectivos custos que a EAN/INIA solicitaria à DGEMN. Na sequência 

deste pedido, a 26 de Fevereiro, era realizada uma reunião na EAN/INIA, com técnicos 

da DREL, da CMO e alguns historiadores com o objectivo de elaborarem um relatório 

de trabalhos de recuperação e conservação20. Neste relatório constam a metodologia, 

o faseamento dos trabalhos e as estimativas de custos, que consideravam-se ser um 

trabalho interdisciplinar que deveria “ser integrado no âmbito da recuperação da 

                                                           
16 Cf. Instituto Nacional de Investigação Agrária, 19 de Março de 1984, in DRML 1482 (C.CV/DIV), 
Arquivo da DGEMN. 
17 Cf. Ofº.946/ML, 9 de Abril de 1984, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN. 
18 Tal facto, originou inclusive um requerimento dirigido ao Presidente da República por parte de um 
deputado do PCP, Jorge Lemos, a solicitar informações sobre as medidas previstas que permitissem a 
recuperação e conservação da Casa da Pesca. In “Requerimento n.º262/IV”, 6 de Novembro de 1986, in 
DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN. 
19 Esta visita foi realizada entre Janeiro e Fevereiro de 2004, participando nela, não só os técnicos do 
IPPAR, mas também os responsáveis do INIAP. Cf. Of.º do Processo não digitalizado, in DREL/Gabinetes 
0450/1, Arquivo da DGEMN. 
20 A procura do relatório revelou-se infrutífera pois não consta do processo da DRCLVT nem dos 
processos respeitantes á Quinta do Marquês de Pombal no Arquivo da DGEMN.   
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quinta e do palácio garantindo a sua fruição como meio de conservação auxiliado por 

uma sistemática manutenção dos elementos vegetais da envolvente”21. Neste sentido, 

para cumprimento da 1.ª fase de trabalhos, esteve prevista a montagem de uma 

cobertura provisória que evitasse o risco de desabamento dos estuques e pinturas da 

Casa da Pesca. Porém, nenhum dos trabalhos previstos foi executado e nova visita ao 

conjunto em 17 de Outubro de 2005 resultou em nova avaliação que conduziu à 

observação da urgente realização desses trabalhos face à degradação dos interiores da 

Casa da Pesca e abandono do exterior.  

No seguimento de todas visitas realizadas em que participavam todas as 

entidades interessadas – EAN/CMO/IPPAR/DGEMN, em 2007 foi realizado um projecto 

que abrangia toda a Quinta do Marquês de Pombal, e no qual estariam previstas na 

Casa da Pesca uma série de obras de recuperação e conservação não só do edifício 

mas de toda a sua envolvência. Todavia, como mais adiante iremos verificar estas 

medidas não foram executadas, o que em termos de recuperação e conservação 

significa para a Casa da Pesca o risco de desabamento do tecto, e a deterioração dos 

painéis de azulejo, isto é, a ruína eminente de todo o conjunto bem como o seu 

esquecimento enquanto monumento histórico.  

Desta análise, verificámos que o maior problema de conservação do conjunto 

sempre residiu no interior da Casa, já que o estuque enquanto material mais frágil se 

vê em constante contacto com infiltrações do telhado. Por outro lado, a inexistência 

de manutenção e conservação dos restantes elementos do conjunto também carecem 

de um estudo de conservação na perspectiva de uma intervenção de com vista à 

recuperação. 

 

 Estado de Conservação actual 

Apesar do aparato artístico que todo o núcleo da Casa da Pesca revela, o estado 

actual de conservação é deplorável. O Jardim encontra-se completamente 

descaracterizado da sua feição original, uma vez que a vegetação e as árvores crescem 

sem qualquer controlo, manutenção e limpeza. As folhas secas e o lixo vão-se 

                                                           
21 Cf. vêm descrito no Ofº.766/ML, 24 de Outubro de 2005, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da 
DGEMN. 
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acumulando um pouco por toda a parte, impossibilitando muitas vezes a circulação 

pelo mesmo. 

A Cascata e Tanque encontram-se desactivadas e sem qualquer função, 

apresentado a primeira alguma vegetação que vai cobrindo a pedra que suportava a 

queda de água, e o segundo repleto de água e lixo, encontra-se entupido fazendo 

transbordar a água para fora, alagando todo o patamar e impedindo a circulação à sua 

volta.  

Os painéis de azulejo do anfiteatro, dos muretes e da escadaria apresentam 

falhas e fissuras, derivados à falta de conservação e restauro, mas sobretudo das raízes 

das árvores que irrompem pelos muros causando o desprendimento dos azulejos e 

infiltrações. Por outro lado, o vandalismo crescente que se assiste um pouco por toda 

a Quinta, nomeadamente com graffitis contribui para a degradação. 

Na Casa da Pesca, parece residir o maior problema de degradação, pois não 

apresenta janelas, e a estrutura do telhado está de tal modo degradada que muitas 

das figuras e argamassa já caíram, criando grandes zonas onde o estuque já não existe. 

Este facto é ainda agravado pelas constantes infiltrações que contribuem para a 

instabilidade de toda a estrutura do tecto e paredes, que vão revelando cada vez mais 

fendas e fissuras.  

 Derivado ao estado actual de conservação torna-se necessária a elaboração 

de uma proposta de salvaguarda que evite a perda iminente deste riquíssimo 

património. 

 

Alguns projectos de intervenção 

 Caracterização e objectivos 

Ao longo dos anos, a ruína e o abandono a que a Casa da Pesca e sua 

envolvente têm vindo a ser votados, ganharam destaque entre os historiadores que 

sempre se dedicaram ao estudo da Quinta do Marquês de Pombal. Entre eles, o 

arquitecto paisagista Rodrigo Dias, já citado anteriormente, surge como um dos nomes 

associados aos diversos projectos que foram pensados desde a década de 80 até aos 

nossos dias. Todos eles se caracterizam pela mesma pretensão de revitalizar, recuperar 
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e reunificar a Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal22, a fim de possibilitar o seu 

usufruto pelos cidadãos de Oeiras e seus visitantes. No entanto, as vicissitudes 

políticas e económicas que acompanharam esses projectos fez que com que fossem 

esquecidos e colocados de lado, o que contribuiu para abandono e a desvalorização do 

património artístico da Casa da Pesca.  

Os projectos que temos vindo a referir foram três: o “Estudo de Recuperação e 

Ordenamento paisagístico da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal – Oeiras” 

(1985) 23; o “Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal” 

(1998); e o “Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal – Proposta 

de intervenção” (2007). Estes, não se centrando no núcleo específico da Casa da Pesca, 

tiveram como objectivo central a valorização e a recuperação de toda a Quinta. Na sua 

análise partimos do geral para o específico, analisando as medidas previstas para a 

Casa da Pesca.  

 

Os projectos24 

Em 1985, o “Estudo de Recuperação e Ordenamento paisagístico da Quinta de 

Recreio dos Marqueses de Pombal – Oeiras”, efectuado pelo arq. Rodrigo Dias nos 

Serviços de Planeamento da CMO, permitiu verificar que a construção da Quinta do 

Marquês alterou significativamente o núcleo antigo da vila e que as ruas e os caminhos 

da quinta foram pensados para influir em pontos estratégicos, como o núcleo da Casa 

da Pesca. Tal facto chamou a atenção para a importância deste núcleo e levou a que o 

estudo inicial se tornasse num projecto de revitalização com a pretensão de retomar a 

                                                           
22 Colocando de parte as designações “Quinta de Baixo” e “Quinta de Cima”, trazendo deste modo a 
ideia original da quinta de recreio de setecentos. 
23 A referência a este estudo, foi aqui integrada pelo facto de reunir diversas propostas que se irão 
verificar nos projectos posteriores, considerando-se este estudo, um estudo de base para os projectos 
que lhe seguiram. Vide DIAS, Rodrigo, “Estudo de Recuperação arquitectónica e Paisagística do Núcleo 
Antigo de Oeiras – Revitalização da “Casa da Pesca” e sua ligação ao Núcleo Antigo da Vila” in Revista 
Municipal. – Oeiras: N.º10, Maio/Junho/Julho/Agosto, 1985, p.9; seguem-se DIAS, Rodrigo, Plano de 
ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal. – Departamento e Gestão Urbanística – 
CMO, 1998 (consultado na DRCLVT, uma vez que se encontrava anexo ao Processo da Quinta de Recreio 
dos Marqueses de Pombal); e Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal – Proposta 
de intervenção. – Oeiras: CMO, Julho de 2007 (consultado na Divisão de Planeamento da CMO). 
24 Neste subcapítulo não integramos o projecto de Reintegração Histórica-Artística dos Jardins e Quinta 
dos Marqueses de Pombal (1965) por não abranger a Quinta de Cima onde se insere a Casa da Pesca; a 
Proposta de Ordenamento da Estação Agronómica Nacional (1966) da qual não obtivemos nenhuma 
informação precisa; e o recente trabalho Intervenção na Quinta dos Marqueses de Pombal (2005) de 
Cristina Pires Oliveira que incide sobre a Quinta de Baixo.  
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relação vila/quinta de recreio, há muito perdida pelo crescente urbanismo em torno da 

Quinta, carecida de espaços de recreio e lazer. A concretização desse objectivo 

passaria pela recuperação arquitectónica e paisagística, e pela criação de acessos e 

condições que possibilitassem o desejado usufruto por parte dos cidadãos e visitantes 

de Oeiras25. Com esta proposta, a Casa da Pesca seria beneficiada, dada a sua directa 

ligação com o núcleo de Oeiras através da Rua do Aqueduto/Alameda dos Loureiros. 

Segundo R. Dias26 a Casa da Pesca tinha toda a possibilidade de ser utilizada como 

espaço de recreio e lazer, sem interferir no normal funcionamento da EAN. A 

recuperação da Casa da Pesca pressupunha entre outras medidas, a limpeza, a 

recuperação e a manutenção da vegetação de forma a enquadrar o conjunto e a 

idealização de um percurso de circulação pedonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho do “Estudo de recuperação arquitectónica e paisagística do núcleo antigo de 
Oeiras. Revitalização da Casa da Pesca e Cascata da Fonte do Oiro”. Pormenor Casa da Pesca 

em destaque.  (DIAS, Rodrigo, 1985, p.9.) 

 

 

Na sequência deste estudo, e face à não execução das medidas acima 

propostas, surgiu em 1998, um “Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos 

Marqueses de Pombal” efectuado pelo DPGU da CMO, sob a direcção do mesmo arq. 

                                                           
25 Cf. DIAS, Rodrigo, Op. Cit., 1985, p.9. 
26 Op. Cit., 1985, p.9. 
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Rodrigo Dias. Retomaram-se as medidas de intervenção e recuperação anteriormente 

propostas, ainda que num plano mais alargado que previa a criação de um Parque 

Temático organizado por zonas e formado por oito núcleos temáticos culturais, 

recreativos e gastronómicos, que se distribuiriam pelos núcleos de recreio da Quinta27. 

Previam-se ainda, a criação de uma produção agro-industrial de marca registada, e a 

implantação de uma rede de caminhos, acessos e estacionamentos, organizada 

segundo os portões e portas da Quinta28.  

A Casa da Pesca enquadrava-se na zona Jardim Histórico e Palácio Pombal cujo 

núcleo temático correspondente era a caça e a pesca, em torno dos quais iriam 

desenvolver-se uma série de actividades que seriam pensadas em consonância com a 

utilização prevista do conjunto: restaurante, casa de chá, esplanada, praça de 

espectáculos de música ao vivo e de exposições29. Curioso será verificar que ainda que 

o conjunto não tenha sofrido uma recuperação que visasse o restauro e conservação, a 

realização de espectáculos, nos meses de Setembro/Outubro e Junho/Julho tem sido 

constante desde a década de 80.  

Quanto ao período de realização deste projecto, não encontramos qualquer 

referência; somente estão descritas todas as fases de execução e a estrutura 

económica e financeira que suportariam o projecto, sendo de ressaltar neste caso, a 

importância da procura de parcerias. 

Tal como o estudo anterior, nenhuma das medidas deste projecto foi 

concretizada, e só cerca de dez anos depois voltaríamos a ouvir falar de um novo 

projecto de valorização e recuperação. Trata-se do último a ser elaborado e que foi 

designado “Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal - proposta 

de intervenção”. Este plano/proposta, elaborado em 2007, na sequência do plano de 

1998, foi desenvolvido por um grupo de trabalho mais vasto, constituído por técnicos 

de diferentes áreas, ao mesmo tempo que em parceria com o proprietário da Quinta 

da Cima, a EAN30. Este plano acabou por repetir as mesmas propostas de revitalização 

                                                           
27 Op. Cit., 1998, p.2. 
28 Op. Cit., 1998, p.1 
29 Op. Cit., 1998, p.8. 
30 Do grupo de trabalho constavam: o Arq. Paisagista Alexandre Lisboa (DMGA/DAE/DEV), o Dr. 
Domingos Leitão (DMOA/DAE), o Arq. Paisagista Nuno David (DMGA/DAE/DEV), o Arq. Nuno Macara 
(DMPUH/DPGU), o Arq. Paisagista Rodrigo Dias (DMPUH), a Dra. Selma Rodrigues (DMPUH), o Eng. 
Tiago Correia (DMGA/DAE/DEV), e a Dra. Vera Alves (GC/INC). Cf. Op. Cit., 2007. 
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e recuperação de 199831, acabando todavia por ir mais além ao estabelecer um 

período de execução das medidas de intervenção segundo fases e acções a ocorrer 

entre 2009 e 2017.  

Pela primeira vez, no conjunto dos três projectos aqui referidos, surge um que 

demonstra não só a capacidade mas a vontade da CMO em colaborar na salvaguarda e 

protecção do património municipal e nacional, elaborando, à sua responsabilidade e 

em acção conjunta com a EAN, um projecto de intervenção e recuperação. Apesar de 

tudo também não chegou a ser executado, sem que se conseguisse apurar o motivo.  

 

         
 

 
ZONA I - Jardim Histórico e Palácio Pombal. 

Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal – Proposta de intervenção 
(2007). 

 
          

                                                           
31 Op. Cit., pp.5-7. 
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Oito Núcleos Temáticos. 
Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal – Proposta de intervenção 

(2007). 
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 “Proposta de abertura de espaços de percursos pedonais pela EAN”, CMO/DEV. 
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Nova Proposta de Classificação 

 

A Casa da Pesca integrada na classificação de Monumento Nacional, encontra-se neste 
momento «em vias de classificação», com despacho de abertura de 25 de Outubro de 

2006 para a eventual ampliação da classificação do conjunto denominado "Palácio dos 
Marqueses de Pombal, jardim, casa de pesca e cascata", tendo sido o procedimento 
prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, 
de 30 de Dezembro. 
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Histórico de notícias  

 

 

Ao longo do tempo foram vários os historiadores e outros especialistas que 

directa ou indirectamente alertaram para o estado de degradação da Casa da Pesca, 

destacando-se para o efeito o contributo de: José Meco (historiador de arte e 

especialista no estudo da azulejaria portuguesa), Rodrigo Dias (arquitecto paisagístico, 

responsável pela publicação de monografias e artigos em torno da Quinta de Recreio 

dos Marqueses de Pombal), Jorge Miranda (historiador local), entre muitos outros.  

Uma pesquisa realizada no âmbito da Casa da Pesca: proposta de valorização e 

recuperação, trabalho de projecto do Mestrado em Património Artístico apresentado à 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em 2009, realizei um levantamento de 

notícias e que se anexa neste dossier. 
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