
Estufa
A estufa do Chão das Artes tem dupla função: acolhe espécies do Jardim Botânico não adaptadas ao 
clima atlântico-mediterrânico e assume-se, simultaneamente, como um espaço expositivo. 
A temática da ligação da natureza às artes plásticas é aqui representada em exposições temporárias. 

Ruiva dos tintuReiRos
_Rubia tintoria   
RUBIACEAE 
É uma planta tintureira cujos registos 
de uso remontam à civilização egípcia.
Das suas raízes extrai-se um pigmento 
vermelho dos  mais importantes na 
Idade Média.

Pomar das Gomas

PessegueiRo_Prunus persica
ROSACEAE

O Pomar das Gomas é constituído por árvores de fruto, essencialmente do género Prunus, de onde se  
extrai a goma utilizada em diferentes técnicas de pintura. As cascas duras (das amêndoas) ou dos 
caroços (pêssegos, damascos, ameixas) quando carbonizados podem ser utilizados para fazer uma 
tinta preta – o negro dos frutos.  A goma exudada por estas árvores é usada como meio de diluição 
de pigmentos, substituindo frequentemente a goma arábica.

aMeiXeiRa_ Prunus domestica
ROSACEAE

Jardim dos Pintores
Esta é a zona do jardim mais dinâmica, pois a sua temática muda anualmente. Nos seus canteiros 
podemos encontrar papoilas, girassóis e lírios, entre outras plantas , que remetem o visitante para o 
imaginário pictórico dos artistas representados, e para os respectivos periodos da História de Arte. 
É um espaço dedicado à criatividade através de planos de plantação que mudam anualmente, e que 
acolhem projetos de intervenção artística, explorados pelo serviço educativo ou de responsabilidade 
de artístas convidados

giRassol_Helianthus annus                            
COMPOSITAE
O óleo da semente de girassol é utilizado 
como meio de diluição para pigmentos na 
técnica de pintura a óleo. Também é uma 
planta tintureira: as flores são usadas para 
tingir de amarelo.

Jardim dos Pigmentos

líRio_Iris germânica                            
IRIDACEAE
Existem muitas espécies de lírios, alguns 
dos quais são tintureiros. Os seus  rizomas 
são usados para tingir fibras e couro de 
negro e de azul, e as suas flores tingem 
de amarelo. Das corolas de l.germanica 
extrai-se uma tinta verde.

MaRgaRida_Calendula officinalis
COMPOSITAE
É uma planta tintureira que em muitos 
locais floresce durante todo o ano. 
As suas flores são usadas para tingir de 
amarelo as fibras naturais, sobretudo a lã.

RoManZeiRa_Punica granatum
PUNICACEAE

As cascas das romãs trituradas 
tingem de amarelo, e  foram, 

em tempos,  utilizadas para 
fazer tinta para pergaminhos.

Fustete_ Cotinus coggygria    
ANACARDIACEAE
Planta tintureira utilizada desde a 
Antiguidade, para tingir lã e seda. 
Consoante o mordente aplicado, a 
madeira desta espécie confere às fibras 
tons de amarelo, laranja ou vermelho.

aloÉ_Aloe vera
LILIACEAE   
Produz uma goma com tom 
violeta, a curcuma escura, 
utilizada como tinta.

Nesta zona do jardim encontram-se as plantas das quais se extraem os corantes e os pigmentos – as 
plantas tintureiras. Destas plantas obtém-se a cor, nomeadamente o amarelo do açafrão, o vermelho 
da ruiva-dos-tintureiros, o azul do índigo, ou o negro do carvão da videira.

Planta do jardim
legenda
1_entrada_parque de estacionamento
2_Casa da Cerca
3_ Jardim dos leitores
4_ Parque de escultura
5_ estufa
6_ Jardim dos Pigmentos
7_ Pomar das gomas
8_ Jardim dos Pintores
9_ Jardim dos Óleos
10_ Jardim das telas
11_Charca
12_ anfiteatro
13_ Mata
14_ Miradouro

Neste guia propomos-lhe uma viagem 
por um jardim especial, onde a natureza 

e a arte são as protagonistas.
Aqui poderão ser observadas diversas 
espécies de plantas, que são matéria- 

-prima dos materiais utilizados nas artes 
plásticas, encontrando-se distribuídas 

segunda a sua aplicação.

A gata MARIANA é a nossa anfitriã, 
pois conhece os “cantos ao jardim” 

como ninguém. Muito curiosa, 
sabe uma estória sobre cada planta
 e tem uma predileção por melros. 

Vale a pena tentar encontrá-la!
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aMendoeiRa_Prunus dulci     
ROSACEAE

CeReJeiRa_Prunus avium 
ROSACEAE
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Jardim dos  Óleos

RíCino_ Ricinus Ceommunis    
EUPHORBIACEA 
Das suas sementes extrai-se o óleo de 
rícino, um purgante que ainda hoje é 
utilizado na industria de
 pintura e vernizes.

PaPoila_ Papaver rhoeas   
PAPAVERACAE
O óleo extraído das suas sementes 
é usado na técnica de pintura a óleo.
O pigmento empasta, obtendo-se o efeito 
de saturação de cor, explorado pelos 
pintores impressionistas.
As flores podem ser utilizadas como 
corante de fibras naturais.

aleCRiM_ Rosmarinus officinalis  
LABIATAE 
O óleo obtido a partir das sementes  
é utilizado em pintura a óleo, 
directactamnete e numa  
única aplicação.

CRavo_ Dianthus caryophyllus   
CARYPHYLLACAE

O seu óleo é utilizado como diluente para 
pigmentos na técnica de pintura a óleo,

No Jardim dos Óleos dominam os girassóis, mas também poderão encontrar-se plantas como a 
papoila, o ricínio, a alfazema, o linho, o rosmaninho, o cravo ou o alecrim. Os óleos extraídos 
a partir das sementes destas espécies foram utilizados por vários mestres da pintura para diluir 
pigmentos, preparar emulsões e fundos. O óleo de linhaça extraído das sementes de linho - Linum 
usitatissimum - é considerado por muitos como o melhor dos óleos.

Acerca do jardim

videiRa_ Vitis vinifera                           
VITACEAE

A partir de rebentos de videira extrai-se 
tinta negra e, através da carbonização dos 
ramos jovens, obtém-se o lápis de carvão.
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O jardim botânico O Chão das Artes encontra-se em Almada, no espaço envolvente da Casa da 
Cerca - Centro de Arte Contemporânea. O projeto surgiu em 1997, como resultado da atividade 
desenvolvida pelo centro explorando a ligação das artes plásticas à natureza, tendo sido inaugurado 
em 2001. 

Este jardim com uma área de aproximadamente 14.000m2 reflete uma abordagem às artes 
plásticas onde não se busca o resultado final, mas os processos inerentes à prática artística, através 
das técnicas e dos materiais utilizados.

É uma iniciativa pioneira na articulação das duas vertentes - científica e artística - concretizada 
num projecto inspirado no modelo de jardim tradicional português de quinta de recreio que a 
própria Casa da Cerca foi outrora. 

Além da estufa e do anfiteatro ao ar livre, o jardim organiza-se em torno de cinco zonas 
estruturantes: Jardim dos Pimentos, Pomar das Gomas, Jardim dos Óleos, Jardim das Telas, e 
Mata, onde se encontram plantas cujos componentes vegetais originam materiais que dão corpo e 
forma à realização artística. 

É ainda composto pelo Jardim dos Pintores, um espaço que acolhe 
projetos efémeros que mudam anualmente, e que são concebidos 
como homenagem a um pintor.

O anfiteatro de ar livre situa-se na orla da mata 
e tem capacidade para 75 pessoas, sendo um dos 
locais privilegiados do jardim para usufruir da 
vista sobre Lisboa e sobre o rio Tejo.

AnfiteatroalgodoeiRo_ Gossypium herbaceum            
MALVACEAE

Com as fibras do algodão produzem-se 
 telas e papel. As telas de algodão são 

adequadas a formatos pequenos, até 1 a 2 
metros, e têm uma luminusidade especial.

Jardim das Telas

PaPiRo_ Cyperus papyrus                       
CYPERACEAE
No Antigo Egipto, os caules 
desta espécie eram espalmados, 
cruzados e secos, obtendo-se 
assim o papiro.

linho_ Linum usitatissimum              
LINACEAE

A partir das fibras de linho 
são produzidas a maior

 parte das telas.        

Entre as diferentes possibilidades de suportes, as telas desempenham um papel de relevância.  
Neste espaço do jardim encontram-se plantas a partir das quais extraem-se as fibras para a sua produção: 
o linho e o algodão, além do sisal e do linho da Nova Zelândia, utilizados para produzir cordas. 
 A maior parte das telas eram produzidas com a fibra do linho (Linum usitatissimum), sendo o algodão 
(Gossypium herbaceum) referenciado por Cennino Cennini como material para papel de desenho,usado 
em rama ou boneca, como borracha. Como matéria-prima do papel encontramos também a 
bambusa, o trigo (restolho) ou as favas (vagens).

Mata

CiPReste_ Cupressus sempervirens  
CUPRESSACE
A sua madeira é usada como 
suporte para lacados.

CaRvalho alvaRinho_ Quercus robur    
FAGACEAE
A sua madeira é usada como suporte 
em várias escolas europeias de pintura, 
incluindo portuguesa, assim como no 
fabrico de lápis. Dos bugalhos que nele 
crescem faz-se uma tinta negra.

CanFoReiRa_ Cinnamomum camphora 
LAURACEAE 

A sua madeira é usada como suporte para 
lacados. O óleo é aplicado como diluente 

para pigmentos na técnica de pintura a 
óleo. As suas caraterísticas inseticidas 

conferem maior durabilidade 
à sua madeira. 

tília_ Tilia cordata            
TILIACEAE
A sua madeira é uma das mais usadas em 
algumas escolas europeias de pintura para 
painéis, fundos, retábulos e lápis.

nogueiRa_ Juglans regia       
JUGLANDACEAE

A sua madeira foi muito usada na 
Escola Portuguesa de Pintura. O óleo 

de nozes é um dos usados na técnica 
de pintura a óleo. As folhas tingem 

de  verde as fibras naturais. Da casca 
das nozes carborizadas faz-se uma 

tinta negra.

A mata é dedicada a dois tipos de materiais relevantes na produção artística: as madeiras utilizadas 
na escultura e como suporte de painéis, retábulos ou telas, e as resinas, terebintinas ou vernizes. 
Encontram-se assim algumas das espécies mais usadas nas escolas europeias de pintura, como o 
castanheiro, o salgueiro, o choupo, várias espécies de carvalho, e diversas árvores resinosas, como 
o pinheiro bravo, cuja resina é uma importante fonte de essência de terebintina ou aguarrás, conhe-
cida e utilizada desde a Antiguidade. Do terebinto e da aroeira produz-se uma das terebintinas mais 
apreciadas nas escolas europeias de pintura.

DRAGOEIRO_Dracaena draco      
AGAVACEAE
A resina era aproveitada para a obtenção 
de certos tipos de vermelho - o sangue de draco, 
utilizado na Idade Média por representar o 
sangue dos mártires.

Charca
Zona húmida que acolhe espécies que necessitam 
de substrato húmido durante todo o ano. 
Aqui podem-se encontrar: papiros, atabuas, 
jarros, erva-pessegueira, lírios ou arroz.

Situado na ponta oeste do jardim, 
o miradouro permite desfrutar de 

uma vista privilegiada sobre Lisboa.
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O Chão das Artes-Jardim Botânico
Rua da Cerca, 2 - 2800 Almada
Tel.:  212 724 950
casadacerca@cma.m-almada.pt
www.m-almada.pt/casadacerca

HORÁRIOS
Terça a sexta-feira: 10.00h - 17.30h
Sábados e domingos: 13.00h - 18.00h

aRRoZ_  Oriza sativa  
GRAMINEAE 

Dos seus grãos faz-se uma cola, 
utilizada na pintura.

OutrOs HOrÁrIOs

Casa da Cerca 
Centro de Arte Contemporânea

Câmara Municipal de Almada
Rua da Cerca, 2800-050 Almada

T. +351 21 272 49 50 
casadacerca@cma.m-almada.pt
www.m-almada.pt/casadacerca

Centro de Documentação e Investigação 
Mestre Rogério Ribeiro

terça a sexta - 10h00 às 12h30 
e das 14h00 às 17h00

EXPOsIÇÕEs
terça a sexta - 10h00 às 18h. 

sábado e domingo -13h00 às 18h00


