
 

 

 

 

 

 

 

Nota de Imprensa 

 

REAL EDIFÍCIO DE MAFRA É PATRIMÓNIO MUNDIAL 

 

O Real Edifício de Mafra (Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada) está, a partir de hoje, 

inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO, na sequência da deliberação do Comité do 

Património Mundial, reunido na sua 43.ª sessão que está a decorrer em Baku (Azerbeijão).  

 

O dossiê com a proposta para a inscrição do Real Edifício de Mafra na lista do Património Mundial da 

UNESCO foi desenvolvido sob a coordenação da Direção Geral do Património Cultural e da Câmara 

Municipal de Mafra, com a colaboração do Palácio Nacional de Mafra, Escola das Armas, Tapada Nacional 

de Mafra e Patriarcado de Lisboa – Paróquia de Santo André de Mafra. 

 

Real Edifício de Mafra: uno, único e excecional 

 

O Real Edifício de Mafra é formado pelo Palácio que cerca a Basílica, cujo frontispício axial une os Paços do 

Rei e da Rainha, um Convento, um Jardim e uma Tapada, sendo uma das mais magnificentes obras de D. 

João V que dispôs de privilegiadas condições culturais e económicas para ombrear com as restantes 

monarquias europeias. 

 

Desde a escolha do arquiteto (Johann Friedrich Ludwig, formado em Roma) que o projeto se instituiu como 

uma afirmação internacional da casa reinante portuguesa. O contínuo fascínio que o monarca sentiu por 



Roma levou-o a contratar importantes artistas para Mafra, que, assim, se transformou num dos mais 

relevantes locais do Barroco italiano fora de Itália. 

 

Aquando da sagração da Basílica, no dia 22 de outubro de 1730, dia de aniversário do rei, o conjunto não 

estava ainda concluído, nem todas as obras de arte haviam chegado, mas há muito que o plano estava 

delineado: um Palácio Real dotado de dois torreões que, funcionando independentemente, eram as 

câmaras do casal régio; uma Basílica decorada com estátuas dos melhores artistas romanos e com um 

conjunto inusitado de paramentaria francesa e italiana sem paralelo no país; duas torres na fachada que 

albergam dois carrilhões mandados construir na Flandres e que constituem um património sineiro único no 

mundo; uma Biblioteca constituída por obras de grande interesse científico e das poucas que previa a 

incorporação de “livros proibidos”, bem como um acervo bibliográfico dos séculos XV ao XIX.  

 

Das décadas seguintes são os retábulos da Basílica, da autoria de Alessandro Giusti, artista de origem 

italiana que, em Mafra, iniciou uma verdadeira escola de escultura. Merecem, ainda, destaque os seis 

órgãos da Basílica, caso único no mundo em que se registou a conceção e realização, em simultâneo, de 

seis órgãos “dialogantes” entre si, já previstos no plano inicial na Basílica. O projeto foi entregue aos 

organeiros António de Machado Cerveira e Peres Fontanes. Estes foram cuidadosamente restaurados a 

partir de 1994, num processo premiado pela Europa Nostra. 

 

O Palácio continuou a desempenhar as funções de Paço Real até ao final da monarquia, tendo mesmo sido 

em Mafra que D. Manuel II, último rei de Portugal, passou a derradeira noite antes de embarcar para o 

exílio. O Convento foi extinto em 1834 e, desde então, albergou diversas unidades militares que 

constituem, por si só, outro capítulo da história deste conjunto, pois estão ligadas aos grandes confrontos 

militares em que Portugal participou e à própria memória do exército português. 

 

O Jardim do Cerco começou por ser a cerca conventual à disposição dos frades, mas, logo em 1718, D. João 

V mandou ali plantar todo o género de árvores silvestres. O conjunto alberga um grande lago central, para 

onde confluem águas da Tapada e de um poço anexo associado a uma gigantesca nora. Também ali se 

conserva um curioso Jogo da Bola, mandado construir pelos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, 

quando estes ocuparam o Convento entre 1771 e 1792. 

 

A Real Tapada de Mafra (hoje designada Tapada Nacional de Mafra) foi criada em 1747 para servir as 

necessidades do Convento e para cenário venatório do monarca e da corte. Nos finais do século XIX e 

inícios da centúria seguinte, a Tapada foi palco privilegiado das caçadas do rei D. Carlos. Hoje, é um espaço 

vocacionado para a gestão florestal, cinegética, ambiental e turística. No seu interior, subsistem quatro 

fortes das Linhas de Torres, um dos quais já restaurado (Forte do Juncal), que ligam este espaço ao conflito 

europeu conhecido por Guerras Napoleónicas. 



 

 

Lisboa, 7 de julho de 2019 

 


