
N9-2

N9-2

A21

A21

Muro (21 Km)

Muro (21 Km)

Tapada Nacional

Jardim do Cerco

38º57´53.1”N - 09º18´09.9”W

38º56´12.8”N - 09º19´33.4”W

Ribeira de S

afa
ru

jo

Ribeira de S

afa
ru

jo

Ribeir
a d

e S
afa

rujo

Ribeir
a d

e S
afa

rujo

Espaço de veraneio e lazer da Corte, o 
Palácio estava primitivamente decora-
do com tapeçarias flamengas, tapetes 
orientais e mobiliário, tendo sofrido uma 
profunda modificação na época de D. João 
VI, que encomenda uma campanha de de-
coração mural em várias salas, sob a res-
ponsabilidade de Cirilo Volkmar Machado. 
Das várias salas palacianas assume parti-
cular destaque a biblioteca. 

Palácio
Originalmente cerca conventual, o Jardim 
do Cerco, de estilo Barroco, é um espaço 
histórico de recreio e lazer, contento es-
pelhos de água, árvores notáveis, o jogo da 
bola, uma nora centenária ainda em fun-
cionamento, mata, horto botânico, jardim 
formal e áreas de lazer, dispostos geome-
tricamente formando canteiros bem re-
partidos por amplas ruas, com aproxima-
damente 9 hectares. 

Criado para acolher 300 frades francisca-
nos, o Convento esteve em funcionamen-
to até 1834 e, desde então, albergou diver-
sas unidades militares que constituem, 
por si só, outro capítulo da história deste 
monumento. Subsistem ainda diversos 
espaços das suas funções religiosas, 
como o Refeitório dos Frades, a Sala do 
Capítulo, a Sala dos Actos Literários ou a 
Sala De Profundis.

A Basílica foi decorada com uma profusão 
de mármores de diversas cores e nume-
rosas obras de arte, possuindo a maior 
coleção de escultura barroca italiana do 
século XVIII, fora de Itália. Destaca-se 
igualmente o retábulo do altar-mor da au-
toria de Francesco Trevisani, os retábulos 
em mármore de Alessandro Giusti, funda-
dor da Escola de Escultura de Mafra, e o 
conjunto único dos seis órgãos, concebido 
originalmente para tocar em conjunto.

Basílica
Criada como parque de lazer e de caça 
para a Corte, a Tapada é delimitada por 
um muro com 21 km. Este espaço onde se 
conserva um património natural de carac-
terísticas únicas, constitui um exemplo 
de biodiversidade, com uma grande diver-
sidade de fauna (gamos, veados, javalis, 
aves da rapina e muitas outras espécies) 
que coexiste num cenário de flora invul-
garmente rica.
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D. João V, apelidado de “O Magnânimo”, foi Rei de Portugal de 1706 até à 
sua morte. Por sua vontade, e para cumprimento de um voto, mandou 

construir o Real Edifício de Mafra, uma das suas mais grandiosas 
e completas obras. Tendo à sua disposição condições culturais 

e económicas excecionais, este projeto serviu o seu 
propósito de afirmação nacional, permitindo-lhe 

evidenciar-se no contexto das restantes 
monarquias europeias como um
 poderoso soberano de um vasto 

império multicontinental.
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Contactos:

Palácio Nacional de Mafra
(Palácio e Basílica)

Paróquia de Santo André 
de Mafra (Basílica)

Escola das Armas 
(Convento e Tapada)

Câmara Municipal de 
Mafra (Jardim do Cerco)

Tapada Nacional de 
Mafra (Tapada)

261 817 550

261 813 399

261 817 050

261 815 379

261 100 300

Real Edifício de Mafra

Real Edifício de Mafra - 
Palácio, Basílica, Convento, 
Jardim do Cerco, Tapada
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Património Mundial em 2019

Organização
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O Real Edifício de Mafra - Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e 
Tapada - é uma das mais magnificentes obras de D. João V. Este monumento, 
que é a síntese em “pedra e mármore” da cultura barroca setecentista, alberga 
obras de arte dos melhores artistas europeus. O contínuo fascínio que 
o monarca sentiu pela Roma do período Barroco, levou-o a contratar 
importantes artistas para Mafra que se transformou num dos mais 
relevantes locais do Barroco italiano fora de Itália. A propriedade 
tem uma área total de mais de 1200 hectares, integrando patrimó-
nio natural e edificado. O edifício tem uma área de 37.000m2, 
tendo cerca de 880 salas e quartos, mais de 4.500 portas 
e janelas, 156 escadarias e 29 pátios. Da sua grandiosa 
fachada, sobressaem a magnifica cúpula 
em mármore e as duas torres que 
albergam os dois monumentais 
carrilhões do século XVIII, com
120 sinos. Como forma de criar 
uma envolvente adequada ao 
Monumento foi constituído um 
imponente parque de lazer e 
de caça, com 1200 hectares, 
que se veio a tornar numa 
importante reserva natural 
e de biodiversidade.

D. João V (1689 – 1750)
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Real Edifício de Mafra
Palácio, Basílica, Convento
Jardim do Cerco e Tapada

Real Edifício de Mafra

Basílica

Faça download da APP turística:

www.cm-mafra.pt
Posto de Turismo de Mafra  

Telef.: 261 817 170
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